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Förord 


Vården av äldre byggnader kräver inträngande kunskap om traditionella 

material och äldre byggnadsteknik och hantverk. Riksantikvarieämbetet 

har under åren sökt fylla detta kunskapsbehov. När det gäller läggning 

och underhåll av blytak har kunnandet varit fragmentariskt och det har 

saknats en sammanfattande studie av hantverket och materialets historik. 

Syftet med denna skrift är att sprida kunskap om blytakens kulturhis

toriska betydelse samt ge råd och anvisningar om lämpliga åtgärder vid 

reparation och omläggning av blytak. 

Författaren, Lotta Gustafsson, är arkitekt med projektering och forsk

ning som huvudsakligt arbetsområde. 

Ett stort antal personer och institutioner har bidragit med material till 

denna skrift genom att förmedla historisk kunskap och hantverkskun

nande samt genom att ställa fotografier och andra handlingar till förfo

gande. Vi tackar dem alla. Ett stort tack också till Smedstorps kyrkliga 

samfällighet och Övraby pastorat som generöst upplåtit sin kyrka för 

fallstudie. 

Marianne Lundberg 

Avdelningschef 
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Inledning 


De tak av blyplåt som ännu täcker några av Skånes kyrkor är förknippade 

med det tidiga stenkyrkobyggandet. De utgör spillran av ett taktäcknings

material som hade sin glansperiod under medeltiden. Vi har ett ansvar att 

vårda dessa blytak idag och för kommande generationer. 

Riksantikvarieämbetet startade i början på 1990-talet ett projekt i 

samarbete med Länsmuseet i Kristianstad om "bly som taktäcknings

material". Projektet, som nu är avslutat, har haft som syfte dels att utbilda 

hantverkare i att underhålla och lägga om blytak, dels att i skrift samla 

och sprida kunskap om blytakens kulturhistoriska betydelse samt ge råd 

och anvisningar vid tillsyn, reparation och omläggning av blytak. 

Kunskap om blytak har inhämtats genom arkiv- och litteraturstudier, 

inventering och dokumentation av blytäckta kyrkor i Skåne, utvecklings

arbete i samband med omläggning av ett blytak som ett led i en hantverks

utbildning, studieresor i Danmark och genom samarbete med dansk 

expertis inom området. 

Ansvarig projektledare och granskare av manus har varit arkitekt Hans 

Ponnert, tidigare enhetschef på Riksantikvarieämbetets byggnadsav

delning. Arkitekt Peter Sjömar har tagit aktiv del i skriftens uppläggning. 

Länsmuseet i Kristianstad har genom dåvarande avdelningschefen, förste 

antikvarie Aina Mandahl medverkat vid inventeringen av blytak i Skåne. 

Projektet har haft en referensgrupp bestående av Hans Ponnert, Aina 

Mandahl, plåtslagare Lars Gustavsson, plåtslagaremästare Bror Mår

tensson och skriftens föfattare. Gruppen har tillsammans med plåtslagare 

Stefan Fredriksson och plåtslagare Zerny Lindh medverkat vid omlägg

ningen av blytaket på Övraby kyrka i Skåne. Vid studieresor i Danmark 

har blytcekker Teddie Hermansen i Åbybro och blytcekkerfirman H.H. 

Michaelsen & S0nner i Thyholm kommit med värdefulla synpunkter på 

gjutning och läggning av blytak. 

Den danske blytcekker Kurt Stoffregen med medarbetare med unikt 

hantverkskunnande har fungerat som instruktörer åt de svenska plåt

slagarna vid arbetena på Övraby kyrka. Stoffregen har tillsammans med 

arkitekt Curtvon Jessen, Kunstakademier i Köpenhamn, tillfört projektet 

väsentliga aspekter. 

Antikvarie Birgit Als Hansen, arkitekt Morten Aaman S0rensen och 

arkitekt Knud Krogh, samtliga på Nationalmuseet i Köpenhamn, har gett 

oss viktig kunskap ur arkeologiskt material om blygjutning. 
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Den historiska bakgrunden 


De första blytaken i Skandinavien 

I slutet av 700-talet började man i Skandinavien driva handel i större skala 

med det kristna Europa. Under de närmast följande århundradena 

företogs såväl handelsresor som krigsfärder till de brittiska öarna, 

Ryssland och det bysantinska riket. Kontakterna medförde att delar av 

den skandinaviska befolkningen fick kännedom om kristendomen, dess 

kultur och byggnadsskick. Genom en omfattande mission, framförallt i 

de viktigaste handelsorterna, spreds kristendomen i Norden. Först när 

kungen och överklassen övergick till den nya religionen fick den en större 

spridning. 

De västra delarna av Danmark kristnades först. Därefter spreds läran 

österut till nuvarande Skåne, där den första kristna etableringen skedde 

i slutet av 900-talet. Under senare delen av 1000-talet byggdes en mängd 

träkyrkor i landskapet. Träkyrkornas förgänglighet gjorde att många av 

dem snart ersattes av stenkyrkor. Flertalet av dessa hade sina yttertak 

täckta med blyplåt. 

Troligen hade även Lunds domkyrka sin ursprungliga takkonstruktion 

täckt med bly. Vid restaureringsarbeten på 1800-talet fann man stora 

smältor i kyrkans medeltida golv, och man har antagit att dessa härrör 

från ett blytak som smälte ner när kyrkan brann 1234.1 

Blytak har i huvudsak funnits på kyrkor i det medeltida Danmark, dvs. 

även på skånska kyrkor. Men också i andra delar av Skandinavien 

användes blytäckning. Arkivalier från 1600-talet berättar om blytak på 

norska medeltidskyrkor. Av beskrivningarna att döma var dessa tak 

mycket gamla och troligen lagda på medeltiden. Förekomsten av blytak 

i det medeltida Sverige finns belagt genom en del arkeologiska fynd, t.ex. 

har blysmältor påträffats i ruinerna efter Nicolai kyrka i Skara och i 

Alvastra klosterruin. Dessa smältor kan vara spår av tillverkning av 

blyplattor. I Uppland har blytak funnits framförallt på kapell och 

sakristior. Däremot finns inga belägg för att bly använts på de gotländska 

kyrkorna. 2 

Kunskapen att täcka med blyplåt följde troligen stenhantverket från 

kontinenten. Att bygga i sten var väl anpassat till uppförande av gudshus 

med kr a v på "evig" varaktighet. Byggnaderna täcktes med blyplattor som 

klimatskydd, ett långlivat material som vid förnyelse smältes ner, göts om 

och lades upp på nytt. 
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I Bysans användes bly som taktäckningsmaterial vid sidan av tegel, strå och sannolikt mer sällsynt plattor av brons. Blyplattorna 
var genom sin formbarhet vällämpade som kupolavtäckning. Blysulfid bröts i gruvor på Balkan. Många av de viktigaste helge
-domarna skyddades av blytäckning, såsom t. ex. Hagia Sofia ovan, som uppfördes på 530-talet under den kristne kejsaren justi
nianus tid. Han lät uppföra kyrkor och andra publika byggnader i framförallt Konstantinopel men också i Ravenna, huvudstaden 
i den västliga delen av det romerska riket. Bysans var mäktigt med en glansfull kultur och en utvecklad statsförvaltning. Det kan 
ha varit där, och inte i den västra delen av det gamla storriket, som blytäckning som byggnadsmaterial och hantverk bevarades 
från antiken för att sedan få stor genomslagskraft under medeltiden. 
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Pantheon i Rom, som en 
period ingick i det bysantinska 
riket, omvandlades till kyrka 
på 600-talet e. Kr. Kupolen var 
vid den tiden täckt med för

gyllda bronsplattor. Dessa 
avlägsnades 663 e.Kr. och 
ersattes på 700-talet med en 
täckning av bly. Bly täcker än 
idag kupolen. Troligen finns 
där kvar enstaka plattor från 
medeltiden. Stämplar som 
minner om underhåll och repa
rationer genom århundraden 
är talrika. En kombination av 
små format, skickligt hantverk 
och blyets sammansättning 
kan förklara att blytäckningen 
nått så hög ålder. 

]arrow kyrka, tidig stenkyrka 
med blytak i Northumberland 
i England. "Benedict Biscop" 
lät uppföra kyrkan. Han lär 
omkring år 670 varit den förs
te i England som introduce

rade hantverkare kunniga i 
stenbyggnadskonst. Med sten
kyrkorna kom sannolikt också 
bly som takmaterial som ett 
arv från antiken via kontakter 
med Bysans. En tidig notering 
som rör blytäckning är från 
600-talet. Där beskrivs att en 
kyrka med halmtak skulle 
täckas om med blyplattor. 
Anmärkningsvärt är att kyr

kan i detta fall skulle varit av 
trä och att man täckte även 
ytterväggarna med bly! I Eng
land förekom blytak också på 
klosteranläggningar och slott 
och på de bostadshus som 
uppfördes av en välbärgad 
jordägarklass. 
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Sjtming kirke på fylland i 
Danmark. Kyrkan är en bly
täckt kvaderstenskyrka med 
absid, kor och långhus upp
förd vid tiden strax efter 1150. 
Tornet kom till i sengotisk tid. 

Hur kan man förklara användandet av ett så resurskrävande material 

som måste hämtas från utlandet? Vilka byggherrar hade makt, kontakt

nät och ekonomiska resurser för att importera metallen och hantver

karna? Konsten att mura med sten liksom tillverkningen av blyplattor till 

tak var känd på kontinenten sedan lång tid tillbaka. Blytäckningen var en 

del av det sammansatta och komplexa byggnadsarbete som uppförandet 

av en stenkyrka innebar. Det var en byggnadsprocess som krävde plane

ring och bearbetning av olika material i flera steg och där tillgång till 

professionella hantverkare var en förutsättning. Grävning för grundlägg

ning skulle utföras, sten skulle brytas och bearbetas, byggnadsmaterial 

transporteras, bruk tillredas, timmer till takkonstruktioner fällas och 

kyrkan skulle utsmyckas med stenskulpturer och målningar samt utrustas 

med inventarier. I de flesta fall fanns byggnadsmaterialen tillgängliga 

inom regionen. Med blyet förhöll det sig annorlunda. Materialet liksom 

de hantverkare som kunde bearbeta metallen till takplattor fick hämtas 

från utlandet. 

Det kan knappast ha funnits andra än kungen, kyrkan eller enskilda 

män och kvinnor inom överklassen som hade resurser, t.ex stort jordin

nehav, att låta uppföra de tidiga stenkyrkorna. I medeltidens Danmark 

fanns en koppling mellan de enskilda kyrkorna och ett för tiden omfat

tande jordägande. Den romanska tidens danska maktelit kan ses som en 

integrerad del av kontinentens överklass, vilket kan vara en förklaring till 

den kyrkliga stenbyggnadskonstens snabba spridning.3 På samma sätt 

kan bly som takmaterial också vara kopplat till en särskild beställar

kategori. Detta kan vara en förklaring till varför metallen inte kom till 

användning på de förnäma gotländska kyrkorna. Gotland tillhörde vid 

denna tid inte det danska riket. 
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Bly var den första takmetall som användes i Norden. De blytäckta 

kyrkorna måste på sin tid varit något enastående, jämfört med den 
omgivande låga, torvtäckta och anspråkslösa trähusbebyggelsen. De 

gråskimrande taken, tillsammans med kyrkafasaderna av fint huggna 

stenar, symboliserade makt och rikedom. 

Bly och tillverkning av blyplattor 

Under medeltiden bröts mineralet blyglans (blysulfid PbS) i gruvor i 

England, Rhenlandet, Sachsen, Westfalen och Spanien. Malmen fördes 

efter tvättning till smältugnar, där blyet utvanns. Metallen göts sedan till 

tackor och fraktades med fartyg och drogs på kärror för att nå fram till 

beställaren. 
Blyglans bröts också i Sverige i samband med silverbrytningen i 

Bergslagen från slutet av 1400-talet, men mineralen därifrån har troligen 

inte utgjort råvara vid framställning av blyplattor till tak. Orsaken var att 

allt bly gick åt vid silversmältningen. Under en period fick man till och 

med tillföra bly till anrikningsprocessen.4 

Stora mängder bly skeppades under 1100- och 1200-talet från England 

till det danska riket. I en dansk tullrätt nämns bly 1292 som en tullpliktig 

metall. Under 1300-talet var metallen en handelsvara, och 1368 nämns 

en transport från Flensburg till Liibeck och ett annat parti sänds samma 

år från L iibeck till Stockholm. Bly omtalas som "l roll e plumbi", vilket 

tyder på att leveransen skedde på rulle.5 

Ursprungligen och ganska långt fram i tiden hade blygjutaren sin 

arbetsplats inne i kyrkans skepp, i lä av de höga murarna. Vid golv

undersökningar i samband med restaureringar i danska kyrkor har 

påträffats lerfodrade gropar inne i långhuset mellan nord- och syd

portalerna, i vissa fall i tornrummens äldre golvlager.6 Groparna ligger 

flera stycken bredvid varandra och är vanligen ca 50 cm i diameter och 

20 till30 cm djupa. Groparna har använts för smältning av bly och rester 

av blyslagg förekommer i groparnas bottnar. Troligen har flera gropar 

använts samtidigt under smältningsar betet. Vid grävningar i Trans kyrka 

i Danmark återfanns åtta sådana smältgropar, den äldsta under bevarade 

delar av kyrkans ursprungliga golv från 1100-talet. Detta kan betyda att 

kyrkan då fick sin första blytäckning. 

Praktiska försök med smältning av bly i en välbevarad smältgrop har 

gjorts i Danmark. Då eldades med träkol i 5 till 6 timmar och därefter 

tillsattes bly som smälte och droppade ner i gropens botten. På detta sätt 

fylldes gropen med flytande bly med ytan täckt av ett lager träkol. När 

kolet skummats från ytan, visade försöken att gropen kunde hålla blyet 

smält, så att man lyckades förbruka allt bly till gjutning av drygt 5 

takplattor. 7 Några liknande fynd av smältgropar i skånska kyrkor har 

hittills inte gjorts. 
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I2 BLYTAK 

På 1100-talet skedde en kraftig ökning av byggnadsverksamheten i England. Även blybrytningen 
ökade avsevärt. Blyglans bröts i Cumberland, Yorkshire, Northumberland och Derbyshire. Bilden 
visar hur framställningen kunde gå till i 1500-talets England. När malmen tvättats, fördes den till 
smältugnen som i allmänhet påminde om en kalkugn. För att man skulle få bästa effekt placerades 
ugnarna där det blåste kraftigt. Blysmältan samlades upp i en skålformad fördjupning i ugnens 
botten. Metallen göts sedan till tackor och stämplades med ägarens namn. 



Blyhantverkare 

De tidiga stenkyrkorna tog ett par år att uppföra med avbrott under den 

kalla årstiden, eftersom man då inte kunde arbeta. Blytäckarna var 

verksamma endast under en kort period vid varje kyrka. Man kan 

uppskatta deras insats med gjutning och läggning av blyplattorna över 

takkonstruktionen till3-4 månader. Blytäckarna var därför kringresande 

i högre grad än de andra hantverkarna vid byggnadshyttorna. 

Vid större kyrkor, såsom domkyrkan i Lund, kunde finnas behov av 

mer kontinuerlig tillsyn av taktäckningen. Blytäckare Nils Lund arren

derade en gård av domkapitlet i Lund år 1512, varför det är möjligt att 

han hade ett fast uppdrag med underhåll av domkyrkans blytak. 8 

Jämfört med andra hantverksyrken var blytäckarskrået aldrig något 

stort skrå och många blytäckare kompletterade också sina blyarbeten 

med annan taktäckning, t.ex. spån och skiffer, och med blyinfattning av 

målade glas till fönster. 9 

I Köpenhamn fanns ett blytäckarskrå som kring slutet av 1600-talet 

och en bit in på 1700-talet hade 13 mästare. Utbildningstiden var 

fastställd till 5 år, men i verkligheten tycks den ha varit endast 3-4 år. 

Skrået hade inget krav på mästarprov. När en gesäll arbetat 4 år, 2 år i 

Danmark och 2 år utomlands, kunde han bli inskriven till mästarår. Hade 

han under den tiden visat att han behärskade hantverket och inga 

anmärkningar fanns i övrigt, blev han inskriven som mästare mot en viss 

avgift. Blytäckarskrået hade på 1700- och 1800-talet ett 10-tal medlem

mar utanför Köpenhamn, varav en hade sin hemort i Sverige (Lund) . Det 

danska blytäckarskrået upplöstes vid 1800-talets mitt. 10 

Blysmältgropar i Moltrup 
kirke i Danmark. I den ena 
ligger fortfarande rent bly i 
botten. Man fann groparna vid 
en byggnadsarkeologisk under
sökning som utfördes i sam

band med omläggning av gol
vet i mittgången. Efter upp
mätning och fotografering 
täcktes groparna över med en 

ny golvkonstruktion. 
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Mästarmärket på absiden på 
Benestads kyrka är ett av de få 
äldre som finns kvar i Skåne 
(ej ursprunglig placering). Där 
står följande: "Under kyrko
herde C M Winqvists, kyrka
värdars OAS och ONS tid 
täcktes detta tak af Berggren år 
1833." Berggren finns med i 
plåt- och bleckslagarrullorna 
från den tiden. Han hade sin 
hemort i Ystad. 

Det fanns fler hantverkare som utanför skrået arbetade med bly. En del 

arbetade även med koppartäckning och läggning av spån- och skiffertak. 

Blytäckare fanns inte på alla orter i Skåne. Plåt- och bleckslagarregister 

från 1700- och 1800-talet visar att det fanns blytäckare i Lund, Y stad och 

Kristianstad. Hantverkarna benämndes ofta "plåtslagare och blytäck

are" eller "plåtslagare och blytäckare tillika bleckslagare", vilket antyder 

att de behärskade arbeten med såväl järn- som blyplåt. 

Det finns exempel som visar motsättningar mellan plåtslagarna, bleck

slagarna och den lilla gruppen blytäckare i Sverige. Genom kungliga 

privilegiebrev styrdes vilka arbeten som hörde till respektive grupp. I ett 
privilegiebrev från 1734 står det: "Med Bleckslagare skola Plåtslagare, 

där bägge desse Embeten finnas, äga lika rätt, med såväl jernbleck som 

äfven bly, då ej särskilt Blytäckare enligt 7§ äro antagne, beslå och täcka 

tak, kyrkor, torn, takfötter, skorstenar och vindskapp or, ... " 

stridigheterna om rätten att lägga bly tycks ha fortsatt, och längre fram 

på 1700-talet formulerades följande i kungligt brev: "Blytäckare måge 

endast täcka tak med bly och skiffer, varandes en sådan handtering att 

anse såsom en särskild Borgerlig näring skild från koppar, plåt, bleck- och 

messingshantverkare, vilkas idkare således äro oberättigade, att å de 

orter, der Blytäckare finnas, sig med dessa handtverk befatta. "11 
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Blytak efter medeltiden 

På 1500- och 1600-talets slottsbyggen i Sverige användes ofta bly på 

takytorna. Framförallt gällde detta på tornhuvar och andra välvda 

takytor där lätt formbart material som bly var lämpligt. Blyet var inte 

alltid ett lätt tillgängligt material, vilket framgår av följande beskrivning, 

avseende takarbetena på Kalmar slott år 1558: »Meningen var att 

samtliga tak skulle täckas med bly eller koppar, men då tillräckliga förråd 

av dessa metaller icke funnas tillgängliga, fick man nöja sig med proviso

riska tak. »ll Några år senare var läggningsarbetet i full gång och 

tornhuvarna på Kalmar slott blev klädda med bly. 

På 1570-talet ville Johan III skapa en enhetlig taktäckning över 

Stockholms slott och täcka taken med kopparplåt »eller, då detta av 

kostnadsskäl var omöjligt, med tak av bly eller järnplåt, som kunde 

målas, så att de fingo enhetlig färg». Detta kan tyda på att blyet var på 

tillbakagång som taktäckningsmaterial på de kungliga slotten till förmån 

för den inhemska kopparmetallen som under senmedeltiden började få 

stor nationalekonomisk betydelse. 13 

I Skåne byggdes under 1500- och 1600-talet endast ett fåtal kyrkor. Av 

dessa fick åtminstone Genarps kyrka (1590-93) utanför Lund och 

troligen också Trefaldighetskyrkan i Kristianstad (1617-28) blytak från 

början. Under de många krigsåren försvann blytaken från ett flertal 

kyrkor. Metallen var efterfrågad vid tillverkning av ammunition och 

betingade därför ett högt pris. Antingen såldes blytaken av församling

arna eller stals taken vid krigshärjningar så som var fallet i många 

Blekingekyrkor under det nordiska sjuårskriget (1563-70). Kyrkornas 

underhåll och reparationer blev under denna tid kraftigt eftersatta och 

flera blytak gick förlorade. 14 

Trots detta var många av Skånes då ca 400 kyrkor blytäckta även in på 

1700-talet. Vid sin resa genom det skånska landskapet 1749 noterade 

Linne: "Kyrkorne äro alla av sten och snövite, betäckte med blytak ... " 

Kyrkorna var så talrika » ... att nästan var stor by har sin kyrka, varföre 

det ej är sällsamt, att på någon liten kulle räkna 20 d 30 kyrkor». 15 Även 

i Halland, som likom Skåne tillhört det danska riket under medeltiden, 

fanns på 1700-talet ett flertal kyrkor med blytak. I sina berättelser från 

en resa i landskapet på 1770-talet skriver Anders Gustaf Barchaeus: 

"Kyrkorna äro klädda med blytak och Morups är den första norr ut. » 
16 

Vid slutet av 1700-talet började i Skåne en period med ökat kyrka

byggande, orsakat av en ökning av befolkningen. Först gjordes flera 

tillbyggnader till äldre kyrkor men framöver byggdes också en del nya 

kyrkor. Då hade emellertid andra material, framförallt taktegel, kon

kurrerat ut bly som taktäckning på kyrkorna. På välvda mindre takytor 

förekom dock fortfarande blytäckning, t.ex. på Simris kyrkas absid som 

fick nytt blytak år 1730Y 
Den kraftiga befolkningsökningen under 1800-talet i Skåne ställde 

krav på mer utrymme i de trånga små medeltidskyrkorna. Samtidigt gav 
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Ullstorps kyrka. Blytak och 
takstolar revs ut när kyrkan 
byggdes om 1897. Blytaket 
försvann alltså som på så 
många andra medeltida kyr
kor i Skåne under 1800-talet. 

jordbruksreformer och ökade satsningar på skolväsendet och fattig

vården mindre tid till sockenbornas dagsverken på kyrkorna. Deras 

underhåll blev därmed eftersatt. En målande beskrivning av ett dåligt 

underhållet blytak ges i ett syneprotokoll från Billeberga kyrka på 

1850-talet: " . .. det öfriga af Kyrkans Tak som är täckt med bly å 

Brädbeklädnad är genom tiden så förstördt att det fordrar en total 

omläggning och icke reparation, emedan de derunder laggde bräder äro 

förstörda af röta och mask och dessutom är redan 9 a 1O Blyskifvor 

rubbade så att stora öppningar finnes der de förut legat och vid närmare 

påseende inifrån äro flera skifvor spruckna och otäta, ... "18 När en 

restaurering av samma kyrka några år senare planerades, beräknades att 

en större ombyggnad kunde finansieras genom försäljning av det illa 

underhållna blytaket. 19 
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Ibland uppstod tvist mellan patronus och församlingen om kyrkans 

underhåll som i Spjutstorp 1830, där församlingen ville bevara kyrkans 

blytak och "enhälligt förklarat, att de önskade bibehålla det prydliga 

blytaket öfver kyrkan".2 °Församlingen fick rätt, och patronus ålades att 

hålla kyrka och blytak i gott skick. Drygt 40 år senare såldes emellertid 

blytaket och finansierade då uppförandet av en ny kyrka.21 

Patronus kunde också använda intäkterna från försäljning av blytak 

för eget ändamål. Detta var sannolikt fallet vid Vittskövle och Degeberga 

kyrkor som förlorade sina blytak på 1830-talet.22 

Trots att många blytäckningar försvann under 1700- och 1800-talet, 

fick blyplattor ofta ligga kvar på mindre takytor. Detta var kanske tänkt 

som en framtida ekonomisk resurs. Det avyttrade blytaket ersattes t.ex. 

med taktegel, och det var inte ovanligt att en och samma kyrka var avtäckt 

med flera olika takmateriaL Nils Månsson Mandelgren dokumenterade 

många av de medeltida kyrkorna under sina resor i Skåne vid mitten av 
1800-talet, och hans skisser visar ofta blytäckning på några av takfallen. 

Flera av de kyrkor som Mandelgren noterade som blytäckta har senare 

rivits.23 

Beskrivningar av blytäckning i byggnadsläror 

Samtidigt med att blytaken i Skåne blev färre under 1800-talet, beskrevs 

blyplåt som taktäckningsmaterial i svenska byggnadsläror, t.ex. i Roht

steins byggnadslära från 18 56.24 Beskrivningen där är kort och innehåller 

en redovisning av blyets egenskaper, hur metallen kan bearbetas, smältas 

och glödgas till mönja och hur den på olika sätt kan användas inom 

byggandet, t. ex. till taktäckning, "numera dock sällan, i anseende till dess 

tyngd och dyrbarhet". I boken nämns kortfattat också läggningstekniken 

som illustreras med några enkla skisser. Bly som taktäckningsmaterial var 

vid denna tid uppenbarligen på tillbakagång i Sverige. 

Utländska byggnadsläror ger ofta en fyllig beskrivning. I den franska 

encyklopedin från senare delen av 1700-talet redovisas både gjutning och 

valsning av blyplåt till takplattor. Valsning av bly var vid denna tid en 
relativt ny tillverkningsmetod.25 I det franska verket Le dictionnaire av 

Viollet-le-Duc beskrivs under rubriken "Plomberie" det medeltida bly

hantverket ingående och illustreras med flera detaljritningar. Källa till 

denna beskrivning var bl.a . studier av den gamla blytäckningen på 

katedralen i Chartres.26 

I den tyska Handbuch der Architektur redovisas tekniken att täcka med 

blyplattor med exempel från domen i Köln. Denna fick sina tak täckta 

med valsat bly på 1880-talet.27 Samma läggningsteknik användes senare 

på Lunds domkyrka och på några skånska sockenkyrkor. Dessa blytak 

kom i vissa fall att få en relativt begränsad livslängd på grund av brister 

i blytäckningen. 
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Bilden visar gjutarens verkstad 

så som den illustreras i den 

franska encyklopedin. Mitt i 

rummet står gjutformen täckt 

med sand. Sandytan jämnas 

till med en "raka" av ek och 

sedan med ett uppvärmt stryk

järn av koppar. Blyet i grytan, 

som står i hörnet längst in i 

rummet, skummas innan det 

hälls i skopan. Blymästaren 

vinklar skopan så att bly

smältan rinner ut på sand

bädden i formen. Mannen till 

vänster drar med en raka med 

sig smältan innan den hunnit 

stelna för mycket. På så sätt 

blir hela plattan jämntjock. 

Därefter rullas den färdiga 

plattan ihop och ställs bort i 

väntan på senare bearbetning. 


Domen i Köln. 

a) Sektion som visar principen 

för infästningen vid tvärfals 

respektive högfals. 

b) Sektion genom nocken. 

Spikhuvudena täcktes med 

blybitar som skydd mot regn

vatten. 
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Arbeten med takbly vid 1900-talets början 

Hantverkskunnandet om gjutning och läggning av takbly var vid 1900

talets början sannolikt förlorad i Skåne. Däremot var det fortfarande ett 

levande hantverk på andra sidan Öresund. Det finns dock inget som tyder 

på att danska blytäckare vid den tiden utförde arbeten i Skåne. 

De arbeten som gjordes på de skånska kyrkornas blytak under tidigt 

1900-tal leddes ofta av arkitekt Theodor Wåhlin, t.ex. på Stora Råby, 

Övraby, Örsjö, Hofterup, Borrie, Ravlunda kyrkor samt Lunds dom

kyrka. Wåhlin var verksam som restaureringsarkitekt från mitten av 

1890-talet fram till början av 1940-talet. Från 1902 var han domkyrko

arkitekt vid Lunds domkyrka och ett år senare utnämndes han till extra 

ordinarie arkitekt i Överintendentsämbetet. 
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Lunds domkyrka. Blytäck
ningen på norra tornet från 
1900-talets början. Torntaken 
har fortlöpande reparerats med 
insticksplåtar. 

Principen för infästning av 
plattorna på tornet på Lunds 
domkyrka så som läggnings
arbetena utfördes i början av 
1900-talet. Plattans övre ände 
är vikt över brädningen och 
fästad i underlaget från insi
dan. Tvärs över mitten på 
varje platta på undersidan är 
en blyremsa pålödd och spikad 
på brädningens insida. Plat
tans nederkant är dessutom 
förstyvad med en blyremsa och 
förankrad till underlaget ge
nom en i plattan fastgjuten 
koppartråd som fästs på insi
dan i brädunderlaget. Ytterli
gare infästningsdetaljer utgörs 
av två små blybleck, fastlödda 
på plattans ena långsida vid 
uppvikningen för högfalsen 
och spikade i underlaget (ej i 
bild). 
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Under Wåhlins ledning gjordes under en följd av år omläggningar och 

reparationer på domkyrkans blytak. Att reparationsarbeten var nödvän

diga så kort tid efter omläggningen på senare delen av 1800-talet berodde 

framförallt på att plattorna var oregelbundna i tjocklek och att infäst

ningen var för svag i förhållande till plattornas längd. Felaktiga repara
tioner med bl.a. spikning genom falsarna förvärrade tillståndet. 28 

Omläggningen av domkyrkans torntak utfördes 1908-09 av Kölner

domens Domdeckermeister Anton Röseler som W åhlin engagerade. Vid 
omläggningen användes valsad plåt av tyskt ursprung. Plåten var 2,12 

mm tjock, 2,25 m lång och 0,75 cm bred. Blyplattans överkant veks över 

underlagsbrädningen och spikades fast i underlaget från vinden. Plattan 

var i nederkanten fästad till underlaget med en koppartråd som var 

ingjuten i bly. Samma läggningsmetod användes sedan vid omläggning av 

blytaken på flera skånska sockenkyrkor. 

Några år in på 1900-talet var de skånska blytaken åter i fara. Priserna 

på bly var då höga och många församlingar ville ogärna lägga bly på sina 

kyrkor, och andra församlingar ville ta bort sina blytak och ersätta dem 

med annat material. Under pågående restaurering av Sireköpinge kyrka 

1914-17 tvingades Wåhlin att ändra i sin arbetsbeskrivning, där han 

föreslagit bly på absiden. Blyplåt var då dubbelt så dyrt som kopparplåt.29 

Församlingen i Ravlunda ansökte 1916 om att få ersätta kyrkans 

blytak över långhus, kor och absid med taktegel. På Överintendents

ämbetets uppdrag undersökte Wåhlin kyrkans blytak och fann att de 

flesta skadorna och bristerna var orsakade av att plattorna var felaktigt 

fästade till underlaget, att underhållet var bristfälligt och "i vissa fall från 

hufvudlöst och afokunniga handtverkare utförda reparationer". W åhlin 

var medveten om blytakets kulturhistoriska betydelse och i sitt utlåtande 

redovisade han att kyrkans ursprungliga delar var täckta med blyplåt, 

medan senare tillkomna partier var tegeltäckta. "Denna olikhet i tak

betäckningar, blyplåt på de äldsta partierna och tegel på de under senare 

medeltiden tillkomna, visar ju ganska tydligt hän på, att den ena såväl som 

den andra täckningen är om ock icke ursprunglig så dock afursprunglig 

karaktär. Blytaken på denna kyrkas äldsta byggnadspartier ligga där med 

rätten af en genom mer än sju århundraden obruten tradition, som icke 

utan synnerligen talande skäl nu bör brytas. Några sådana skäl föreligger 

enligt min mening inte. "30 

Blytaket på Ravlunda kyrka lades om 1923. Över långhuset lades ny 

valsad blyplåt och över kor och absid återanvändes de gamla gjutna 

plattorna som vändes och lades med baksidan upp. Arbetena utfördes av 

plåtslagarfirman Lundberg från Malmö och läggningstekniken var likar

tad den som tidigare använts på Lunds domkyrkas torntakY 

Arbetena med domkyrkans blytak fortsatte och 1927 täcktes södra 

sidoskeppet om. Då användes plattor av samma längd som på plattorna 

på torntaken, trots att dessa plattor tidigt uppvisat tvärgående sprickor, 

kanske just beroende på längden. På sidoskeppen var taklutningen 
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flackare, vilket kan varit motivet till att man valde samma plattlängd. På 

torntaken lades blyplattorna på underlag av furuplank som var lagda med 

2 tums mellanrum. På södra sidoskeppet tätades mellanrummen med 

ribbor och blyplattorna lades på asfaltpapp. Arbetena utfördes av firman 

Axel Särensson i Lund. Efter kort tid sprack plattorna på mitten och 

tätningar fick göras med inläggning av blyremsor. 

Inför den sista etappen, läggning över domkyrkans korsarmar och 

mittskepp, hade Wåhlin och Särensson studerat gjutning av blyplattor i 

England. Detta resulterade i ändring av tillverkningsmetod och lägg

ningsteknik för de fortsatta arbetena med domkyrkans blytak. De nya 

blyplattorna göts ca 3 mm tjocka. Plattornas längd anpassades efter 

taklutningen och den synliga längden blev ca 1,25 m, dvs. drygt en meter 

kortare än de valsade blyplattorna över torntaken. Även plattornas bredd 

minskades. Till skillnad från de tidigare lagda blytaken av valsad plåt är 

de gjutna blyplattorna på domkyrkan än idag i huvudsak hela och täta. 

Ravlunda kyrka före omlägg
ningen av taket. Wåhlin skri
ver i sitt utlåtande om absiden: 
"Absidens tak är dåligt och 
fordrar hel omläggning, hvil
ken med det snaraste bör ut
föras." 
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Mästarmärke från gjutning av 
plattor 1931 till Lunds dom
kyrka. Wåhlin hade envist och 
med framgång tillsammans 
med hantverkarna sökt efter 
kunskap i ett hantverk på 
utdöende. Man hade efter 
många försök slutligen lyckats 
täcka domkyrkans återstående 
takytor med blyplattor, tillver
kade genom gjutning och 
lagda på ett traditionellt sätt. 
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Gjutningen av blyplattorna till Lunds domkyrka i början av 1930-talet 
fick inte någon omedelbar efterföljd. Under de följande årtiondena blev 

det snarare så att en del blytak på skånska kyrkor ersattes med annat 

taktäckningsmaterial, såsom t.ex. gjordes på Genarps kyrka 1932 och 

1966, då blyplåt ersattes med plåt av koppar, och på Benestads kyrka som 

1953 fick blytaken över långhus och kor ersatta med taktegel. Trots 

erfarenheterna från domkyrkan blev en del gjutna blytäckningar under 

denna tid också utbytta mot valsat bly som t.ex. på kyrkorna i Gård

stånga, Flädie, Stävie, Bjellerup och Stora Råby. 



På Benestads kyrka ersattes 
blytaket på långhus och kor 
med taktegel. Blytaket på 
absiden ligger kvar idag 
(1998). 

Blytäckning under senare delen av 1900-talet 

Medvetenheten om det gjutna blyets kulturhistoriska betydelse och dess 

bättre hållbarhet har ökat under de senaste decennierna. När skiffer

täckningen på Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad 1983 skulle 

ersättas med ny taktäckning, valde man att återgå till en förmodad 

ursprunglig täckning med blyplåt. Plattorna göts av en dansk blytäckar

firma som gav råd och anvisningar till den skånska plåtslagarfirma som 

utförde läggningsarbete t. 32 

De gamla blytaken över långhus, kor och absid på Ravlunda kyrka 

blev 1990 nerplockade, omgjutna och återupplagda. Alla arbeten, inklu

sive nersmältning och gjutning, utfördes i en fältverkstad på platsen och 

av danska hantverkare. 

Blytaket över koret på Genarps kyrka blev omlagt 1991 och blytaket 

över absiden på Borrie kyrka 1992. Dessa blytak göts i Danmark och 

monterades av danska hantverkare. Absidtaket på Simris kyrka blev 

omgjutet 1995 av samma hantverkare som genomförde omläggningsar

betena med blytaken på Övraby kyrka som är fallstudie i projektet. 
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Plattorna på de äldsta kvar
varande blytaken är betydligt 
längre än de som tillverkas 
idag. En inventering visar att 
längder på 240 och 300 cm 
inte är ovanligt. Från kultur
historisk synpunkt kan man 
beklaga att de karaktäristiska 
blytaken med de långa och 
relativt breda plattorna för
svinner ett efter ett. Illustratio
nen visar uppmätta platt
längder på befintliga blytäck
ningar, i de skånska exemplen 
huvudsakligen på absidtak. 
Ett danskt exempel har tagits 
med. På kyrkorna i Simris, 
Ravlunda och H orne på Fyn 
är plattorna uppmätta i hela 
sin längd, eftersom de var 
nerplockade. 
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Några hantverkare som är speciellt inriktade på arbeten med blytak 

finns inte längre i Sverige. De mindre reparations- och omläggningsar

beten under de senaste decennierna har utförts av plåtslagarfirmor. Mer 

omfattande arbeten med bl.a. omgjutning och nyläggning har som 

nämnts utförts av danska hantverkare. 

I Danmark finns idag (1998) tre firmor som enbart sysslar med 

gjutning och läggning av blytak. Då det inte finns någon officiell utbild

ning, sker kunskapsöverföringen på traditionellt sätt från mästare till 

lärling. Den som skallläras upp deltar i arbetet och har efter ett flertal år 

tillägnat sig de färdigheter som krävs. Dessa tre danska firmor har lång 

tradition i hantverket som gått i arv från far till son i flera generationer. 

Fortfarande har de en stark prägel av familjeföretag. 

Då arbete med blytak i Danmark numera huvudsakligen innebär 

omgjutning, omläggning samt underhåll av befintliga tak, finns en balans 

Teddie Hermansen, dansk 
blystohere i åttonde genera
tionen, Åbybro på ]yiland. 
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mellan tillgång på arbete och efterfrågan på hantverkare. Kompetensen 

är dock mycket sårbar, eftersom kunskapen är koncentrerad till ett fåtal 

hantverkare. 

I syfte att lära skånska plåtslagare traditionell blytäckning, etablerades 

ett samarbete med erfarna danska hantverkare vid omläggnings- och 

reparationsarbeten på Övraby kyrka . Arbetet redovisas i kapitlet Exemp

let Övraby kyrka. 

De blytäckta kyrkorna Blytak - kulturhistoriskt värdefullt 
i Sverige. 

De blytäckta kyrkorna i Sverige är koncentrerade till de södra landska

pen, främst Skåne. Där finns idag blytäckning på 28 kyrkor, de flesta av 

_,- ---+ Skee dem har medeltida ursprung. Blytäckningarna finns företrädesvis på 
,'- • (Bohuslän) 

absiderna, de äldsta taken är 150-200 år gamla. Endast fyra kyrkor har 
l ' 

~-, 	 blytak också på långhus och kor. Många blytak består av gjutna plattor, 

där materialet kan vara medeltida som blivit nersmält och omgjutet ett 
\ flertal gånger. Plattor av valsat bly finns företrädesvis på kyrkor restau'l 
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kulturhistoriskt och tekniskt riktigt sätt. En förutsättning för detta är 

tillgång på bly och till hantverkare som behärskar traditionella till

verknings- och läggningsmetoder. 

Kunskap om och material för taktäckning med bly är än så länge endast 

efterfrågade av kulturmiljövården, varför ett stort ansvar vilar på dem 

som förvaltar, granskar och projekterar äldre byggnader med blytak. 

Om man på några tidigare blytäckta skånska kyrkor åter lade gjutna 

blyplattor, skulle det återskapa en bild av kyrkan i sin medeltida gestalt. 

Sammanställning av kyrkor 
med blytak. Det framgår att de 
blytäckta absiderna är domi
nerande i antal, likaså gjutna 
plattor. Blytäckta torntak före
kommer i 5 fall. Det förekom

mer också blytäckning, både 
gammal och ny, på strävpe
lare. Dessa är inte medtagna 
i sammanställningen. 

KYRKA gjutet valsat absid kor långhus torn före 1900 efter 1900 gles brädn . äldre takk. inskript. 

Skåne 

Annelöv x x x x x 


Baldringe* x x 


Benestad x x x x x x 

Bjellerup x x x x 

Bjäresjö x x x x x 

Borrie x x 1992 


Fjelie x x x x x x x 

Flädie* x x 1888 


Genarp* x x 1991 x 

Gårdstånga x x 1964 


Trefaldighetsk. 


(Kristianstad) x x x 1985 x 

Hofterup x x x x x 

Hög* x x x 

Igelösa x x x x 

Knästorp x x x x x 

Kävlinge x x x x 1984** 


Lunds domkyrka x x x x x x x x 

Reslöv x x x x x x 

Ravlunda x x x x 1990 x x x 

Simris x x 1995 x x x 

Stora Råby x x x x x x x 

Stävie x x x x x x x 

Tåstarp x x x x 

V. Klagstorp x x x 

V. Nöbbelöv* x x x 

Örsj ö x x x x x 

Östra Hoby x x 

Övraby x x x x x 1909** x x x 


1995 


Småland 

Kånna* x x x 

Bohuslän 

Skee* x x 1924 


* Blytaket ej undersökt på plats. **Gäller absiden. 
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Materialet 


Brytning~ förädling och återvinning 

Bly förekommer för brytning över hela världen. Det viktigaste bly
mineralet är blyglans (blysulfid, PbS). Utvinning och produktion sker i 

många länder, bl.a. Ryssland, Australien, Canada, USA och Kina. I ton 

räknat är bly den mest använda metallen efter järn, koppar, aluminium 

och zink. Drygt hälften av världsproduktionen (totalt ca 5, 7 miljoner ton) 

utgjordes 1990 av återvunnet bly.33 Sedan 1980-talets början har såväl 

malmbrytningen som framställningen av primärt bly stagnerat till förmån 

för återvunnet bly.34 

Brytningen i Sverige svarar för ca 2,4 % av blymalmsutvinningen i 

världenY Den största delen av den svenska malmen hämtas ur Laisvall

gruvan i Arjeplogs kommun. Gruvan är en av världens största blymalms

gruvor. Sverige exporterar metallen främst som råvara i form av bly

koncentrat från gruvbrytningen och o legerat, raffinerat (renat) bly. 36 

Råmaterialet vid förädling utgörs vanligen a v sulfidmalm. I anriknings

verket mals den grovkrossade malmen i stora kvarnar, varefter det sker en 

separering av de olika mineralerna. Efter anrikningen erhålls ett bly

koncentrat, blyslig, vars koncentration av bly uppgår till ca 77 viktspro

cent. Denna process sker vid gruvan. 

Vid Rönnskärsverken framställs metalliskt bly av merparten av den 

malm som bryts i landet. Efter flera processteg tappas metalliskt bly av i 

smält form, s.k. råbly. Detta innehåller föroreningar som silver, guld, 

antimon, arsenik, koppar, vismut, tenn, nickel, tellur och platinametaller 

till sammanlagt 2 %. Efter ytterligare raffinering kan en renhet på upp till 

99,99 % bly erhållas. I denna form säljs sedan blyet på metallmark
naden.37 

Skandinaviens enda återvinningsindustri av bly är Boliden-Bergsöe i 

Landskrona. Huvuddelen av dess arbetsmaterial är bilbatterier, men även 

annat blyavfall förekommer, bl. a. blyskrot från takläggare i Danmark och 

Tyskland. Blyet från bilbatterier renas från antimon, eftersom detta ämne 

gör blyet hårt och mindre formbart och därmed sämre som takbly. 

Därefter tillsätts 0,05 %koppar för att förbättra valsningsegenskaperna. 
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Användningsområden 

En stor del av det bly som produceras i Sverige används i blyacku
mulatorer. Andra användningsområden för blyet är rör och kärl till den 

kemiska industrin, elkabelhöljen, lödtenn, plastindustrin som tillsatser, 

elektronikindustrin, blyhagel och annan ammunition samt vid framställ

ning av färgpigment och blyad bensin (tetraetylbly). Metalliskt bly har 

också stor betydelse som strålningsskydd, t.ex. inom sjukvården och 
kärnkraftsindustrin. Användningen av bly inom flertalet av dessa områ

den minskar stadigt. 

Inom byggnadsvården används bly, förutom till takplattor, även i 

linoljebaserad blymönja, vid blyinfattning av fönster, som avtäckning på 

skorstenar och murkrön, vid fastgjutning av järn i natursten och som 

isoleringsskikt mellan ädla och oädla metaller. Under århundraden har 

bly använts som tryckutjämnande mellanlägg mellan stenblock i mur

konstruktioner. Efter särskilt tillstånd från Arbetarskyddsstyrelsen är det 

vid restaurering av kulturhistoriska byggnader tillåtet att använda blyvitt 

(basiskt blykarbonat). 

Blyets materialegenskaper 

Grundämnet bly, med den kemiska beteckningen Pb, är en grå, lätt 

formbar metall som genom sin relativt låga smältpunkt, 327,5 oc är 

enkelt att gjuta. Formbarheten gör att metallen lämpar sig väl för 

valsning. Draghållfastheten och elasticiteten är låg. Jämfört med övriga 

traditionella takmetaller är längdutvidgningskoefficienten relativt hög. 38 

Ett exempel på detta är att en 2 m lång blyplatta utvidgar sig ca 2,3 mm 

vid en temperaturhöjning på 40 °C.39 Densiteten är högst bland de 

vanligast förekommande metallerna, 11 350 kg/m3 (vid 20 °C}. Bly är 

därför lämpligt som isolering mot ljud, vibrationer och radioaktiv 

strålning.40 Den höga specifika vikten har betydelse när blyplattor läggs 

på tak med tanke på att underliggande konstruktion måste klara en 

ansenlig tyngd per area. 

Upphettas bly till över smältpunkten övergår metallen till flytande 

form. När metallen sedan kyls av, återgår blyet till fast form. Detta 

inträffar när blyet vid gjutning rinner ut i formen och snabbt stelnar. Bly 

tillverkat genom gjutning erhåller en speciell gjutstruktur. Denna defor

meras och omkristalliseras, när gjutet bly bearbetas kallt, t.ex. vid 

valsning. Blyet deformationshårdnar inte vid bearbetning i kallt tillstånd, 

såsom järn och koppar. Denna egenskap tillsammans med stor formbar

het gör bly till ett mycket lättbearbetat material. 

Takbly producerat före 1960-talet innehåller ofta en hel del förore

ningar, bl.a. tenn. Tennet förbättrar blyets möjligheter att klara meka

niska påfrestningar, men detta kan också uppnås genom tillsättning av 

upptill 0,06 %koppar. Plattor av "rent" bly (99,99 %) har således som 
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takläggning inte lika goda egenskaper som plattor tillverkade av äldre 

tiders bly eller svagt kopparlegerat bly.41 

Bly är extremt motståndskraftigt mot korrosion i såväl stadsmiljö som 

landsbygdsmiljö. Metallen utvecklar sin patina i två steg. Nygjutna 

blyplattor är glänsande blå vita, men efter en kort tid bildas ett ljust grått 

skikt av blykarbonat (PbC0
3 

) som är löst förbundet med blyplattorna 

och därför snart sköljs bort av regn. Så småningom bildas en permanent 

patina av blysulfat (PbS0
4 

) på grund av en reaktion med svaveldioxid i 

atmosfären. Efterhand utvecklas alltså en permanent film eller patina som 

skyddar blyet mot vidare oxidation i luft vid normal temperatur. Det är 

blysulfatskiktet som gör blyet beständigt. Blyplattorna skiftar i kulör från 

blåvitt till blågrått. 

På plattornas undersida, som inte i samma omfattning är exponerade 

för svavelföreningar, bildas inte denna skyddande patina av blysulfa t, och 

ytorna är därför mottagliga för korrosion, orsakad av t.ex. instängd 

kondens eller syror från färskt trä, framförallt ekY 

Arbetarskydd 

För hantverkare som arbetar med omläggning, reparation och underhåll 

av blytak gäller de föreskrifter om bly som redovisas i Arbetarskydds

styrelsens författningssamling AFS 1992:17 BLY. 

Vid arbete med bly är inandning av blyhaltigt damm och/eller rök den 

viktigaste exponeringsvägen, dvs. det sätt på vilket en person utsätts för 

bly så att det kan tas upp i kroppen. Risken för högt blyupptag är större 

med blyrök än med blydamm, eftersom blyrök innehåller mindre partik

lar. Andningsskydd erfordras för de hantverkare som arbetar med nertag

ning av blyplattor (risk för blydamm) eller med smältning av bly (risk för 

blyrök). På äldre blyplattors undersidor kan finnas blykarbonat i pulver

form som kan fastna på fingrarna. Av den anledningen är den personliga 

hygienen viktig vid arbete med blyplåt. För att blydamm inte skall spridas, 

skall arbetskläder förvaras i särskilt utrymme, och blyförorenade skydds

kläder får inte medföras i det utrymme där man äter. 

Innan ett omläggningsarbete av takbly påbörjas, skall hantverkarna 

läkarundersökas. Under pågående arbete skall sedan blyhalten i blodet 

kontrolleras regelbundet. 

Det åligger arbetsgivaren att informera de anställda om riskerna med 

bly och ge nödvändiga instruktioner så att riskerna i arbetet minimeras. 
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Blyplåt i kombination med andra byggnadsmaterial 

Metallen bly kan i byggnadssammanhang användas tillsammans med 

t.ex. koppar, zink, rostfritt stål och aluminium. Man kan då bortse från 

den galvaniska korrosionen som är försumbar. Detta beror på att den 

patina som under atmosfärisk inverkan bildas på blyplåt är passiverande 

och utgör ett tillräckligt skydd mot galvanisk korrosion. 

Blyplåtar som byggs in i eller läggs på en yta av kalkbruk eller betong 

kan i samband med fukt utsättas för en långsam korrosion genom att 

vatten löser alkalier som angriper blyet. Korrosionsutfällningen är gulak

tig till röd i färgen och utgörs av blymonoxid (PbO). Ett isolerande 

pappskikt mellan materialen förhindrar denna typ av skada. Däremot 

behöver inte blyplåt som sätts in i murverksfogar något ytskydd, eftersom 

bruket där snabbt karbonatiserar. 

Används bitumenbaserade produkter i kombination med bly, bör 

tätskiktet skyddas mot solens ultravioletta strålar. I annat fall finns risk 

för korrosion på blyplåten. 

Gaser från organiska syror, såsom ättiksyra eller myrsyra, orsakar 

angrepp på blyplåt. De kan frigöras från färskt trä, framförallt ek. Vid 

återkommande kondensation på undersidan av ett blytak kan angreppen 

ytterligare förvärras av dessa syror. Liknande syror kan också finnas i 

vissa elastiska fogmass or. Även andra produkter som fernissor, lim och 

plaster kan avge för blyet skadliga ångor. 43 
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Hantverket 


Gjutning och valsning av takbly 

Det äldsta sättet att tillverka blyplattor är genom gjutning. Men redan på 

1700-talet framställs blyplåt också genom valsning. Gjutningen görs än 

idag hantverksmässigt och inför varje objekt, medan valsade blyplåtar 

tillverkas industriellt och finns som lagervara. 

Vid gjutningen utgår man från byggnadens befintliga blytak som 

plockas ner och smälts . Vid smältningen tillsätts en viss mängd nytt bly 

som skall kompensera svinnet vid gjutningen. Mängden tillfört bly kan 

variera och bli upp till30 %, om ett tunt valsat blytak utgör råmaterialet 

eller om falsar och överlapp skall göras större. Det tillsatta blyet utgörs 

av återanvänt bly. 

Hantverkaren gjuter i verkstaden eller, om uppdragen ligger geogra

fiskt längre bort, i en mindre fältverkstad nära byggarbetsplatsen. Utrust-

Gasoluppvärmd järngryta. 
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ningen består av en gryta, vari man smälter blyet, en gjutform med 

sandbädd, uppriggad på en stålställning, samt en våg och en arbetsbänk. 

Plattor från det gamla, nertagna blytaket läggs i en gasoluppvärmd 

järngryta tillsammans med en viss mängd nytt bly (se figur). Blandningen 

mellan nytt och gammalt bly sker med en noggrann avvägning, då det är 

viktigt att blylegeringen blir lika för samtliga plattor. Under tiden som 

blyet smälter, iordningställs gjutformen med sandbädden. Lutningen på 

gjutformen justeras och avpassas så att smältan, när den stelnar, blir 

jämntjock. Sanden får inte innehålla metallföroreningar som kan tas upp 

av blyet och ge t.ex. rostutfällningar i plattorna. Därefter fuktas sanden, 

rivs porös genom en kraftfull krattning (se figur) samt dras plan med en 

raka (se figur). För att sandytan skall bli riktigt jämn och slät glättas den 

sedan med ett varmt järn som är smort med stearin, enligt hantverks

traditionen av ett altarljus44 (se figur). 

Ytslagg skummas av smältan. Med en skopa öses blysmältan från 

grytan över till ett metalltråg i början på sandbädden. Blygjutaren väntar 

några sekunder, under det att han mumlar en ramsa, innan han med en 

varsam handrörelse vickar på tråget så att smältan rinner ut över 

sandbädden (se figur). Överskottsblyet rinner ner i tråget vid gjutbordets 

bortre ände. Smältan stelnar snabbt. När plattan svalnat, skärs bortre 

kortsidan ren, plattan rullas ihop (se figur) och vägs. En av svårigheterna 

vid gjutningen är att få blyplattan jämntjock, och tjockleken skall vara 

mellan 2,5 och 3 mm. För att kontrollera detta görs stickprov med en 

mikrometerskruv. 

I Sverige tillverkas valsad blyplåt i Sala i Västmanland. Råämnet utgörs 

av blytackor som väger 45 kg (se figur). Dessa smälts i en gryta, varpå 

blysmältan tappas ut i en form och bildar en rektangulär platta, ungefär 

50 x 50 cm med tjockleken 3-5 cm. Plattan lyfts sedan över till valsnings

maskinen, där den förs fram och tillbaka, valsas, mellan stålvalsarna, 

samtidigt som spannet mellan valsarna långsamt reduceras (se figur). 

Processen övervakas manuellt. När plåten fått önskad tjocklek, avslutas 

valsningen, och plåten läggs upp på rulle (se figur). standardtjocklekar på 

plåten är mellan 1 och 4 mm (den senare tjockleken levereras i skivor) . 

standardbredder är 100 och 120 cm. Tillverkningsprocessen vid Sala 

valsverk överensstämmer i stora drag med hur valsningen gjordes på 

1700-talet, så som den illustreras i den franska encyklopedin. 

Den valsade blyplåten har slät yta och exakt samma tjocklek över hela 

plåten, medan det gjutna blyets yta är porig och tjockleken kan variera 

med några tiondels mm. Den kraftiga mekaniska bearbetningen vid 

valsningen förändrar blyets struktur, varför den valsade och den gjutna 

blyplattan har olika mikrostruktur. 

Kulturhistoriskt och estetiskt är den gjutna blyplåten i allmänhet av 

större värde som taktäckning på äldre byggnader än den valsade, som i 

huvudsak används till garneringar, list- och murkrönsavtäckningar. 
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Sanden krattas. 

Sanden dras plan med en raka. 

Ett varmt järn smörjs 
med stearin. 
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Smältan rinner ut över sandbädden. 

Blyplattan rullas ihop. 
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Blytackor. 

Blyplattan i valsnings
maskinen. 

Blyplåten rullas upp. 
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Underlag för blytäckning 

En vanlig takstolstyp på kyrkor från tidig medeltid består av relativt tätt 

placerade sparrar som vilar på murremmar på byggnadens murkrön. 

Sparrarna är förbundna med snedställda stödben som är tappade i 

bindbjälkar. Ibland förekommer också vindförstyvande hanbjälkar. 

Dessa takkonstruktioner täcktes med gles brädning som utgjorde under

lag för blyklädseln. 

I Danmark har många blytäckta kyrkor bevarat de medeltida takkonst

ruktionerna av ek. I Skåne är det framförallt på absidernas vindar som de 

gamla blytäckta takkonstruktionerna återfinns. De äldsta brädunder

lagen i skånska kyrkor utgörs av furubrädor som ligger med mellanrum 

på 6 till 8 cm. 45 

Liksom de gamla blytaken har de medeltida takkonstruktionerna ett 

stort kulturhistoriskt värde. Det är därför viktigt att även taklagen 

repareras varsamt vid ingrepp i kyrkornas blytak. 

Efter nerplockning av blytäckningen med tillhörande garneringar och 

inskott, rensas brädorna från kvarsittande klammer och spik och damm

sugs på blypartiklar.46 För att binda blypartiklar kan brädningen strykas 

med linolja. Lösa brädor spikas fast. Rötskadat virke ersätts med nytt av 

samma träslag och med samma bearbetning och samma dimension som 

det befintliga. Behöver underlaget bytas helt är det lämpligt att den nya 

täckningen utgörs av furubrädor, lagda med ungefär 5 cm mellanrum. En 

vanlig dimension på brädorna är 3,5 x 15 cm. Ojämnheter i virket hyvlas 

bort. Det får inte finnas skarpa kanter eller skarpa övergångar som senare 

kan orsaka skador i det mjuka blyet. Blyplåten läggs sedan direkt på 

denna glesa brädning utan mellanliggande papp, vilket ger en luftad 

konstruktion. Läggs papp mellan träet och blyet, kan man få skador i 

blyet. 

Brädfodring på korvinden 
i Stävie kyrka. Blyplattorna 
syns mellan den glest utlagda 
brädningen. 

Absidvinden i Ravlunda 
kyrka. Virket är omsorgsfullt 
lagt med sågsnitt i de enskilda 
brädorna för att dessa lättare 
skall kunna böjas och följa den 
koniska formen. Blyplåtens 
undersida syns mellan brä
dorna. 
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Plattans fals böjs med hjälp 
av bänken och "klappeträt". 
Till vänster den nygjutna 
plåten på rullar. 

Den obearbetade plattan mä
ter i det här fallet 48 x 16 6 cm 
och är mellan 2,5 och 2,8 mm 
tjock med en vikt av ca 22 kg. 
Den ena långsidans gjutkant 
skärs ren. Plattans övre kort
sida viks, varigenom det vat
ten som eventuellt sugs upp i 
överlappet mellan två plattor 
hindras att komma vidare. 
Hörnen klipps bort så att 
godstjockleken vid falsningen 
minimeras. Plattans nederkant 
viks. Som kapillärbrytning 
görs en förhöjning i plattans 
nederkant som formas genom 
att plåten slås över en träram. 
Hög- och lågfalsen böjs till. 
Nu är plattan klar att läggas 
upp på taket. 
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Bearbetning och läggning av gjutna takplattor 

Den gjutna blyplåten rullas upp på en arbetsbänk av bokträ. Plåten 

bearbetas med ett s.k. "klappeträ" till en färdig plåt att läggas upp på 

taket. På grund av sin relativt stora tyngd läggs blyplattorna upp en och 

en på taket, där sammanfogningen mellan plattorna görs. Man startar 

vanligtvis läggningsarbetet på norrsidan. Läggningen börjar nere vid 

takfoten i högra hörnet, då högfalsarna falsas mot höger. Plattans gjutsida 

läggs av tradition neråt, vilket dock inte har någon praktisk betydelse. 

Undantaget utgör den platta där blytäckarens firmanamn och årtal är 

ingjutna. 

Plattans överkant spikas i brädfodringens bredsida med tvärfalsen 

förskjuten en halv plattlängd. Den spik som numera används är galvani

serad eller av koppar, och den bör vara milgängad för att fästa bra i 

underlaget. Spikhuvudet måste vara stort för att fungera ihop med det 

mjuka blyet. Infästningen till underlaget är således fixerad till plattans 

överkant, vilket ger möjlighet till rörelse i längdriktningen. Generellt 

gäller att inga infästningarskall vara synliga på blytakets utsida. Denna 

infästningsteknik överensstämmer i huvudsak med den man finner på 

flera hundra år gamla blytäckningar.47 

Plattorna läggs med ett överlapp på 15-20 cm, beroende på tak

lutningen. Vinkelbockade klammer av bly fästs i takbrädorna. Place

ringen av klammern bestäms av plattformatet, den inbördes förskjut

ningen mellan plattorna samt graden av vindbelastning. Klammern viks 

med i ståndfalsen så att blyplattan hålls på plats, samtidigt som den har 

möjlighet att röra sig efter temperaturväxlingarna. 

Stor noggrannhet krävs vid falsningen, så att högfalsens omslagning är 

rätt tillslagen på lågfalsen. Högfalsarna görs stora och halvcirkelforma

de. Denna falstyp är speciell för bly och hänger samman med materialets 

tjocklek samt tillåter expansion och krympning. Falsen får inte bottna på 

plattan. Man skall kunna ha en fingerbredd i falsen, vilket är det avstånd 

som behövs för att inte skräp skall samlas och vatten sugas upp kapillärt. 

Inget falstätningsmaterial används. 

En av de danska blytäckarfirmorna har som standard att göra en 

förstärkning i form av en vulst i varje plattas nederkant. Vulsten fungerar 

som vindförstyvning men i ännu högre grad som kapillär brytning. Denna 

detalj har dock inte påträffats på de skånska blytaken. 

Nedersta plattraden vid takfoten bildar språng med en omvikning i 

nederkanten. Eftersom ingen förstyvande plåt av t.ex. koppar används, 

får inte språnget göras för stort så att blyplåten deformeras av sin egen 

tyngd. 

Sättet på vilket plattorna är fästade mot underlaget måste vara varak

tigt, kunna ta alla typer av belastning men ändå inte förhindra rörelser i 

plåten. 

Plattor färdiga att läggas upp 
på taket. 
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Blyplattan fästs mot underlaget med 4 spikar som placeras a) Formandet av högfalsen i tre steg. 

några centimeter från ovankanten och med två klammer b) Principen för infästning vid tvärfalsen. 

som viks in i högfalsen. Vid takfoten är klammern bredare c) Infästningen vid nock. 

och fästad med 3 spikar. d) Plattans avslutning vid hängränna. 
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Vanligt förekommande lös

ningar på gamla blytäck
ningar. 

a) Takfot vid långhus och kor. 

b) Takfot vid absid. 


a 

"" 
• l .. ·' 

Olika utförande vid anslut
ning av blyplåt mot murverk. 
a) Plåten avslutas upptill som 
en ränna. Faller putsen ner 
leder rännan bort vatten. 
b) Plåten spikad i murverks
fogen . 
c) Utförandet medför huggning 
av spår i murverket. 
d) Anslutning mot mur av 
natursten utan puts. 

b 
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Skissen visar blyplåt mot mur av natursten. 

I<LAMM"fe.AY GLY 

EtAVELH ut.. c 

Avslutning av plåten vid gavel. Sidan 43 . Läggning av blytaket 
a) Traditionell avslutning, på absiden på Simris kyrka i 

f 
vanlig på gamla blytak. Skåne. Här spikas de omgjutna 
b) och c) Istället för spikning plattorna fast på underlags
genom plåten används plåt brädningen. Plattans kortsida 
bleck eller klammer för att är omvikt för att förhindra vatj

hindra att plåten rivs loss av ten att tränga in bakom bly
vindkrafter. plattan. 
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Bly klammer. Vid takfoten är den bredare och sitter fästad med 3 spikar. 
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Falsens sida fonnas vinkelrätt mot underlaget, så att den bottnar ordentligt, dock utan att mista sin mjuka fonn. 
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Verktyg. a) "Klappeträ". b) Falsklubba som används vid andra omfalsningen för att slå ner falsen till sin slutgiltiga, för bly
täckning så karaktäristiska form. c) Detta verktyg används som mothåll vid bearbetning av blyplattan på arbetsbänken och uppe 
på taket för att blyplattan skall bottna ordentligt i underlaget. Verktyget är dimensionerat så att det precis ryms mellan högfal
sarna. Det används också vid tillslag av den kapillärhämmande "bullen" i plattans nederkant. d) Falsjärn som används tillsam
mans med en kilformad träklubba för att forma falsen. e) Kilformad rund träklubba som används för att driva ner plattan vid 
hörn och veck. f) Kilformat tillpassningsverktyg för drivning av plåten. 

Verktyg 

Den typ av verktyg som förekommer vid blytäckning används generellt 

vid plåtavtäckning. Bearbetning av den mjuka blyplåten kräver dock 

verktyg som är tillverkade av trä. Det s.k. "klappeträet" är speciellt för 

blytäckning och används vid bockning av plåten. Arbetsbänken och 

verktygen är tillverkade av tätvuxen bok för att inte spricka vid slag. 

Formning av blyfalsen sker i flera etapper. När falsningsarbetet är 

avslutat, skall man kunna se en viss oregelbundenhet i högfalsen som 

tecken på att arbetet utförts hantverksmässigt. Där falstillslutare används 

för att mekaniskt tillsluta falsen, får den ett annat, mer regelbundet 

utseende. 

När plattan lagts upp på taket a) Högfalsen viks ner mot lågfalsen. b) Med hjälp av klubba och falsjärn slås den första om
och fästs mot underlaget, för vikningen ihop, och midjan viks för den andra omfalsningen. Det är det mest arbetsamma 
bereds falsningen med hjälp momentet i falsningsarbetet. Det tunga falsjärnet måste hållas fritt från plattan för att inte 
av den stora kilen. orsaka märken i det mjuka blyet. 
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Dokumentation 

Inför en restaurering av Simris kyrka dokumenterades blytaket på 

absiden och den underliggande träkonstruktionen. Kyrkan har en me

deltida absid och blytaket var från 1730. Läckage som troligen pågått 

under lång tid hade orsakat rötskador i trävirket. Därtill var flera plattor 

skadade i sina infästningar, och spikar var sönderrostade. Omläggning av 

blytaket var nödvändigt. 

Innan blytäckningen togs ner, dokumenterades den genom uppmät

ning och fotografering. Blyplattorna var kilformade med undantag av 

plattorna närmast kormuren på norra och södra sidan, vilka var rek

tangulära till formen. Varje kil utgjordes av två plattor. Upptill avtäcktes 

absiden med en "hätta" av bly. Vid anslutningen mot kormuren var 

putsen nerdragen förbi den vertikala delen av blyplattorna. Taket lutade 

54 grader på den brantaste delen. 

Skisserna visar arbetet med 
den andra omfalsningen, då 
falsen slutgiltigt formas. 

Blytaket på Smorums kyrka 
i Danmark läggs av firman 
H.H. Michaelsen och Sonner. 
Här används falstillslutare. 
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Uppmätningsskisser av 
blytaket på Simris kyrka. 
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När blytäckningen tagits ner, kunde den gamla uppläggningstekniken 

studeras i detalj. Plattorna var spikade i överkant med järnspikar med 

breda huvuden. Utefter plattornas långsidor var klammer av bly medfal

sade och fästade i underlaget med järnspikar. Plattornas tjocklek varie

rade mellan 2 och 4 mm, det senare måttet i plattans nederkant. Den 

längsta blyplattan mätte 2,85 m. Blyplåten var hård och svår att böja. En 

av plattorna hade en delvis svårtydd text inristad i plåten. Där stod att läsa 

namnen på den pastor som var verksam i församlingen då taket lades, de 

hantverkare som lade taket samt årtalet 1730. Några plattor sparades 

som dokumentation. 

Takkonstruktionen mättes upp och dokumenterades. Tretton sparrar 

av ek vilade i toppen mot ett kraftigt ekvirke inmurat i korgaveln. 

Sparrarna stöddes mot stickbjälkar som i sin tur vilade mot en murrem av 

ek och på fyllningen i valvsvickeln. Sparrarna förstyvades av stödben. 

Konstruktionsvirket var bearbetat genom bilning. Underlagsbrädningen 

var av furu och lagd med ett mellanrum mellan varje bräda på 6-8 cm. 

Brädorna var ramsågade. 
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Absidens takkonstruktion i plan 
och sektion. Simris kyrka. 
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Skador och brister 

Skador och brister på äldre blytak hänger i huvudsak samman med att 

järnspikar rostat sönder, att blyet på grund av egentyngd börjat "krypa" 

samt att det uppstått problem med anslutning mellan blyplåt och puts. 

Det är således fråga om utmattningsskador på grund av hög ålder i 

materialet i kombination med bristande underhåll. Skador orsakade av 

läggningstekniken kan man finna framförallt på de yngre taken, och 

skadorna har där sin orsak i bristande hantverkskunnande. 

Hantverksmässigt lagt och med kontinuerlig tillsyn kan en blytäck

ning, i synnerhet på den norra sidan, nå mycket hög ålder. Exempel på 
blyplåt som legat 150-200 år är inte ovanligt. 

En typ av skador och brister som hänger samman med hög ålder i 

materialet är utmattning i själva plåten. De gamla gjutna taken som 

framförallt täcker absiderna har plattor med relativt stora mått beträf

fande såväl tjocklek som längd och bredd. Man kan skönja att plattorna 

har börjat "krypa" på grund av egentyngden. Friktionen mellan plåten 

Siclan 50. Kävlinge kyrka. 
Blyet har "krupit ut" över 
takfoten. Blytaket är numera 
omlagt. 

Simris kyrka. Sprickor i det 
gamla blytaket hade orsakat 
läckage ner i träkonstruktio
nen som rötskadats. 
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Spikhål som förlängts. Bly
taket är drygt 250 år gammalt. 
Simris kyrka. 

Sprickor i putsen som medför 
att vatten tränger in i trä
konstruktionen. I detta fall 
fick blytaket läggas om. Simris 
kyrka. 

och underlaget på ett brant absidtak motverkar inte att blyet sjunker på 

grund av materialets egenvikt. Blev plattorna vid gjutningen alltför 

ojämna i tjocklek, utsätts de tunna delarna först för dragpåfrestningar 

och där uppträder småningom sprickor. 

En känslig del av blytaket är infästningspunkterna, där järnspikarna 

håller plattorna fästade vid underlaget. Rörelser i plattorna som pågått 

under lång tid kan medföra att spikhålen förstoras. Leds vatten in via 

spikhålen blir snart underliggande träkonstruktion skadad. Järnspikarna 

som håller gamla blyplattor på plats blir angripna av rost. Har dessa 

angrepp gått långt, lossnar blyplattorna från underlaget. 

Vid anslutningar mellan blyplåt och annat byggnadsmaterial, t.ex. 

putsat murverk är det viktigt att ta hänsyn till olika rörelser i materialen. 

I annat fall uppträder snart sprickor i putsen med inträngande vatten som 

följd. Om läckage pågår under lång tid, kan det ge rötskador i underlig

gande träkonstruktion. Tillhör det angripna virket ett medeltida taklag 

kan stora kulturhistoriska och antikvariska värden gå förlorade. 
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På de yngre blytaken är skador och brister i huvudsak orsakade av 

felaktig läggningsteknik. Långa, breda, tunna plattor med felaktig infäst

ning, som innebär att plattorna hindras i sin rörelse vid temperatur

växlingar, kan medföra minskad livslängd på blytäckningen. En sådan 

läggningsteknik beror på brister i hantverkskunnandet. 

I engelsk och tysk litteratur beskrivs korrosion på insidan av blytäck

ningar.48 Korrosionen orsakas av instängd kondens. När varm och fuktig 

luft stiger uppåt och når blyplattornas undersidor, vilkas temperatur 

ligger under daggpunkten, kondenserar vattenångan på plattorna. Då 

dessa inte exponerats i den fria luften saknar de normalt skyddande 

patina. Upprepade kondenseringar förvandlar långsamt metalliskt bly till 

blykarbonat, blyoxid och blyhydroxid. Det ser ut som om vitt blypigment 

"krupit ut". 

Vid undersökningar av blytak på de skånska kyrkorna har inte påträf

fats några kondensrelaterade skador av någon större omfattning. Där

emot förekommer korrosion på blyplattor som ansluter mot sparrvirke 

respektive underlags brädor. Den typen av korrosion kan vara orsakad av 

syror som frigjorts från trävirket. 

Bly är ett mjukt material som är känsligt för mekanisk åverkan. Därför 

bör stor varsamhet iakttagas vid reparations- och underhållsarbeten. Det 

är t.ex. viktigt att undvika verktyg med skarpa kanter och att resa 

metallstegar mot blytaken. 

Tillsyn 

Trots blymaterialets beständighet mot korrosion krävs ändå regelbunden 

tillsyn för att minimera behovet av större reparationer och för att förlänga 

blytäckningens livslängd. Regelbunden tillsyn kan omfatta följande. 

Blytaket rensas då och då från smuts och organiskt material. Rengö

ringen är särskilt viktig i falsarna. 

Anslutningar mellan blytak och murverk, t.ex. putsade kor- och 

långhusmurar, bör kontrolleras. Man får räkna med ständigt återkom

mande putslagningar. 

För att kontrollera om blytäckningen är hel, bör man leta efter fina 

sprickor som kan uppträda längs eller tvärs plattorna. Vid sökning efter 

eventuella småhål i plattorna eller otätheter i falsarna är det lämpligt att 

studera detta från vinden, t.ex. vid regnväder. 

Är plattorna lagda på en gles underlagsbrädning, kan man kontrollera 

häftklamrarna från insidan. Dock kan noteras att alla absidvindar inte är 

åtkomliga. 

Är taket av hög ålder, bör man regelbundet kontrollera järnspikarnas 

kondition genom att försiktigt känna i plattornas nederkanter. Man bör 

också noga ge akt på tidigare utförda reparationer, då dessa kan ställa till 

skador på den äldre blytäckningen. Exempelvis kan lagningar med 

plastiska fogmassor ge skador och missfärgningar i plåten. 
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Siclan 55 . Simris kyrka. Repa
ration av takkonstruktionen i 
absiden. Den nytillverkade 
delen av murremmen är skar
vad i den befintliga. 

Takstolsreparationen är avslu

tad. Den nya blytäckningen 
kan läggas på. På bilden syns 
de fyra nya sparrarna och den 

nya underlagsbrädningen. De 
tre stickbjälkarna närmast 
kormuren är också nya. Stöd
benen är återanvända från den 
gamla konstruktionen. De 
nytillverkade delarna är i 
samma träslag och dimension 

som de gamla. Bearbetning 
och knutpunkter överensstäm

mer så långt som möjligt med 
den befintliga konstruktionen. 
Simris kyrka. 
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Reparation 

Det kulturhistoriska värdet hos ett gammalt blytak är intimt förknippat 

med det tekniska utförandet enligt en traditionell teknik. Plattorna är ofta 

gjutna i betydligt större format än vad som görs idag. Värdet ligger i den 

traditionella gjutmetoden, hur plattorna är fästade vid underlaget, fals

ningens utformning och den ålderdomliga takkonstruktionen som bär 

blytäckningen. Även i själva metallen kan ligga ett stort antikvariskt 

värde. Där kan mycket väl finnas rester av ett medeltida bly. Av den 

anledningen bör man i första hand reparera de skador som trots en 

regelbunden tillsyn kan uppträda. Det kanske rör sig om att byta ut 3 till 

4 plattor som då bör vara tillverkade enligt samma metod som det 

befintliga taket. I andra hand bör man gjuta om och nylägga hela det 

gamla taket. 

Vid reparation av småhål skall inte bitumen (asfaltprodukt) eller 

plastiska fogmassor användas. Sådana lagningar försvårar en senare, mer 

genomgripande lagning. Lödning kan användas för reparation av små hål 

och sprickor och för infästning av mindre "lappar" över skadorna. 

Lödningen utförs med tillfört material som består av bly och en viss 

procentsats tenn. Med mjuklödning (lödtemperatur under 450 °C) får 

man snabbt en stark vattentät förbindning. Lödningen innebär inga 

strukturförändringar kring fogen och därför heller inga förändringar i 

hållfastheten i metallen. 

Svetsning kan användas vid sammanfogning av blyplåtar. Är tjockle

ken mindre än 6 mm används överlappning, dvs. man låter den ena 

blyplåten överlappa den andra med 25-30 mm. Ren blytråd eller bly

remsa som klipps ur en plåt används som tillsatsmaterial. 49 
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Övraby kyrka från nordost. 
Det gamla gjutna blytaket, 
sex år före omläggningen 
1908. Hängrännor och stup
rör saknas. 

Exemplet Övraby kyrka 


Som fallstudie i projektet har använts Övraby kyrka i sydöstra Skåne. 

Kyrkan är romansk med långhus, kor och absid och under senare delen 

av medeltiden tillbyggd med torn i väster och vapenhus i norr. Under 

ledning av domkyrkoarkitekten i Lund, Theodor Wåhlin, restaurerades 

kyrkan 1908-09. Vid restaureringen ersattes det gamla gjutna blytaket 

över långhus, kor och absid med nya valsade blyplattor. Samtidigt blev 

den romanska takkonstruktionen över långhuset utbytt. Wåhlin råd

frågade Domdeckermeister Anton Röseler frånKölnom detaljer rörande 

läggningsarbetet. Röseler arbetade vid denna tid med omläggningen av 

blytaken på Lunds domkyrkas torn. Enligt en inristning på blytaket på 

Övraby kyrka (plattan bevarad) anges Emil Sörenson som ansvarig för 

läggningsar betet. 50 
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Den romanska takkonstruktio
nen med ornerad nockås på 
långhusvinden i Övraby kyrka 
före restaureringen 1908. Bly
plattorna syns mellan den glest 
utlagda underlagsbrädningen. 

Övraby kyrka några år efter 
restaureringen 1908, då bl.a. 
det gamla gjutna blytaket bli
vit ersatt med valsade bly
plattor. 

EXEMPLET ÖVRABY KYRKA 57 



Långhusets takfall mot söder. 
Skadorna i blyplattorna har 
reparerats genom instickning 
av mindre plattor. Foto från 
dokumentationen 1993. 

Några genomgripande förändringar på kyrkan har inte skett sedan 

Wåhlins restaurering. Under årens lopp har blytaken reparerats efter 

ständiga småläckage, i synnerhet takfallen mot söder. I början av 1990

talet var taken i så dålig teknisk kondition att en mer omfattande 

reparation bedömdes som nödvändig. 

Dokumentation och skador 

Inför omläggningen och reparatio n en a v taken 19 9 5 g j ordes en undersök

ning med detaljerad uppmätning. Skador, tidigare reparationer och 

inristningar fotograferades och markerades på ritningar. Blyplattorna var 

ca 2m långa och ca 70 cm breda. Tjockleken var mellan 1,5 och 2 mm. 

Den synliga ytan på en normalplatta var omkring 185 x 55 cm. Bly

plattorna var vikta runt underlagsbrädornas ovansidor och spikade på 

brädornas insidor. Spiken var galvaniserad, oräfflad och småskallig, 

således inte med stora huvuden som av tradition använts på de skånska 

blytaken. På undersidan av varje platta var pålödda tre eller fyra små 

blyplåtar (ca 6 x 12 cm), beroende på plattans längd. Dessa blyplåtar var 

i sin tur spikade i underlagsbrädningen. På undersidan i plattans neder

kant var en halvmåneformad blyremsa pålödd som förstyvning av plåten. 

Plattan var fästad med ytterligare två blyremsor, placerade horisontellt, 

den ena vid plattans nedre del, den andra ungefär mitt på plattan. 

Blyplåten kändes mjuk och smidig och var lätt att demontera. Läggningen 
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var i många detaljer identisk med den som använts på Lunds domkyrkas 

torntak vid ungefär samma tid. 

På Övraby kyrkas absid var blyplattorna fästade vid underlaget med 

genomgående järnspikar med pålödda, massiva halvklot av bly, "puck

lar" (ca 5 cm i diameter), en läggningsteknik från kontinenten via Lunds 

domkyrka. 

Skadorna på Övraby kyrkas blytak bestod av sprickor och sprickan

tydningar som uppträdde regelbundet vid de horisontellt pålödda bly

remsorna, vilka var fästade i underlagsbrädningen. Dessa skador hade 

troligen uppkommit, då blyplattorna vid stark vind vibrerat kring infäst

ningspunkterna. Talrikast var skadorna på långhusets och korets södra 

takfall, och plattorna var där reparerade med insticksplåtar. Trots åter

kommande läckage var rötskadorna i underlagsbrädningen få och be

gränsade. Alltför långa plattor i kombination med alltför statisk infäst

ning till underlaget var de övergripande skadeorsakerna. 

Lödningen på toppen av de täckande puckloma på absidens tak hade 

brustit på några ställen. Detta hade gett upphov till läckage ner till 

spikarna som var sönderrostade. Plattorna låg därför delvis lösa och 

kunde lyftas i nederkanten. Inne i högfalsarna hade en del organiskt 

material och smuts samlats. Ståndskivan på kormuren vid södra takfallet 

hade spruckit på ett ställe. Absidvinden var inte åtkomlig för besiktning, 

men underlagsbrädningen verkade utifrån sett vara i god teknisk kondi

tion. 

Infästningen av plattorna, 
sedd från vinden. Blyremsor 
var lödade på plattorna och 
sedan spikade i brädningen. 
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Långhusets södra takfall. Uppmätningsritning med detaljer. Taket mättes upp med hjälp av ett system av uppspända, parallella 

och vinkelräta snören. Uppmätning av Lotta Gustafsson och Aina Mandahl. 
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a) Snitt genom högfals. 

b) Detalj av plattans infäst

ning i tvärfalsen. 

c) Sektion genom nocken. 

d) Takfotsdetalj. 

e) Detalj vid anslutning 

till vertikalt murverk. 
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Projektering och upphandling 

Omläggning och reparation av kyrkans blytak utgjorde huvuddelen av 

entreprenaden. Övriga byggnadsarbeten som ingick var putsning och 

kalkning av fasaderna, översyn av kyrkans tegeltak samt målningsar

beten på trä och smide. För samtliga arbeten upprättades ett kortfattat 

åtgärdsprogram som underlag för kostnadskalkyl och för ansökan om 

kyrkobyggnads bidrag. 

Målsättningen var att de nygjutna plattorna i längd och bredd skulle 

överensstämma med de gjutna plattorna som låg på taken före restaure

ringen 1908. Detta visade sig emellertid vara svårt att uppnå. Den danske 

blygjutaren hade standardiserat ett format och någon möjlighet att gjuta 

längre plattor eller plattor med annan bredd fanns inte. Den danske 

blygjutarens arbetsmetoder utgjorde grunden vid planering och genom

förande av arbetena. 51 I hans anbud var specificerat p lattjocklek och 

format, med vilket överlapp blyplattorna skulle läggas, vikt per platta och 

vikt per kvadratmeter platta upplagd på taket. Av kulturhistoriska skäl 

valdes falsning "för hand" istället för "mekanisk" med falstillslutare. Av 

samma skäl fick spår inte skäras i murverket vid takplåtarnas anslutning 

till långhus- och kormurarna . I viss mån innebar detta en konflikt mellan 

det antikvariska ställningstagandet att inte göra åverkan på medeltida 

murverk och blytäckarens vilja att lämna garanti på utfört arbete. 

Omläggningen gällde bara taken över koret och långhuset, medan 

taket över absiden bedömdes vara möjligt att reparera. Att utveckla 

kunskapen om reparation av äldre blytak var en viktig del av projektet. 

Uppmätningsskiss av 
absidens blytäckning. 
Pucklar förstorade och 
markerade med svart var 
skadade och reparerades. 
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För upphandlingen upprättades ett förfrågnings underlag, bestående av 

"Arbets- och materialbeskrivning" samt "Administrativa föreskrifter". 

Entreprenaden handlades upp som generalentreprenad på löpande räk

ning mot bedömd totalkostnad samt fast pris på entreprenadetablering. 

Den danske blygjutaren upphandlades som sidaentreprenör till fast pris 

för gjutning av samtliga plattor i fältverkstad på platsen och för bearbet

ning och läggning av plattor på korets och långhusets norra takfall. Två 

skånska plåtslagarfirmor upphandlades som underentreprenörer för 

läggning av blyplåtar på de södra takfallen samt för reparation av 

absidens tak. I den danske blygjutarens åtaganden ingick också att dela 

med sig av sina kunskaper i bearbetning och läggningsteknik samt att 

handleda de skånska hantverkarna. 

Falsarna rengjordes efter 
att försiktigt ha lyfts upp. 
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Omgjutning och läggning av tak över kor och långhus 

De gamla blyplattorna togs varsamt ner från taket, vilket var ett arbete 
som tog 8 dagar för 2 man att utföra. Plattorna rensades från spikar, 

klammer och fogmassa från tidigare lagningar. Dokumentationen, som 

gjordes av författaren och antikvarie Aina Mandahl, pågick samtidigt 

med nertagningen för att ytterligare kunskap skulle fås om läggningens 

alla detaljer. Enstaka plattor och infästningsdon tillvaratogs som doku

ment och placerades på kyrkans tornvind. Några skadade underlags

brädor byttes ut. Även de befintliga äldre hängrännorna och stuprören av 

koppar demonterades. 

De gamla blyplattorna smältes i en gasoluppvärmd kittel i en för 
ändamålet uppbyggd fältverkstad utanför kyrkogårdsmuren. Till smäl

tan sattes 30-40 % nytt bly, levererat till byggplatsen i tackor som vägde 

45 kg. Detta var kompensation för det äldre tunna, valsade blyet. 

Plattorna göts i en form i formatet 160 x 48 cm, och de fick tjockleken 

2,5-3 mm. Varje platta vägde ca 22 kg. Gjutningen gjordes kontinuerligt 

av l man i ca 9 dagar, under vilken tid det producerades ungefär 500 
plattor (ca 11 ton) som lagrades liggande i rullar. 52 

Efterhand bearbetade hantverkarna blyrullarna till färdiga plattor som 

lades upp på taken med början på långhusets norra takfall. Gjutning, 

bearbetning och läggning fortsatte kontinuerligt och engagerade l dansk 

blygjutare, 2 danska blytäckare och 2 skånska plåtslagare under 5 veckor. 

När läggningsarbetet var avslutat, sattes nya hängrännor och stuprör av 

zinkplåt upp. 

Reparation av absidens blytak 

Reparationen av absidens blytak omfattade till största delen infästnings

punkterna. Efter rengöring av taket rensades spikhålen inne i de skadade 

blypuckloma från rost och spikrester. Som ersättning för den sönder

rostade järnspiken fördes en rostfri stång (ca 4 mm i diameter), förbun

den med en rostfri, tvinnad tråd, ner i hålet. Stången var fäst vid tråden 

på sådant sätt, att stången lade sig på tvären när den kommit genom hålet 

i underlagsbrädningen. Blyplattan trycktes mot underlaget, och tråden 

spändes med stången som mothåll. Tråden fästes i pucklan genom 

lödning. Lödblyet (bly med tillsats av ca 7 volymprocent tenn) hälldes i 

omgångar ner i hålet som fylldes upp till pucklans överkant. Arbetet 

avslutades med att blypucklan filades jämn. Arbetsmetoden var ganska 

tidsödande. Den bedömdes dock som den enda möjliga för att på ett 

varsamt och ursprungligt sätt åter fästa blyplattorna till underlaget. 

Den spruckna blyplåten vid kormuren reparerades genom att en ny 

blyplåt klipptes till och stacks under den skadade plåten, varefter revans 

kanter löddes till den nya plåten. 
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Spikhålet borrades rent 
från rost och spikrester. 

Nytt bly med en mindre 
tillsats av tenn hälldes 
ner i hålet. 
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Den reparerade pucklan 
filades jämn. 

Principskiss av den nya in
fästningen. Som ersättning för 
den sönderrostade spiken för
des en rostfri stång, förbunden 
med en rostfri tråd, ner i hålet. 
Stången lade sig på tvären mot 
underlagsbrädningen. Trådens 
yttre ände göts in i nytt bly 
som hälldes ner i hålet, samti
digt som blypucklans övre del 
formades. 

o 5 10 CH 
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Det snart sekelgamla val
sade blytaket på absiden 
två år efter reparationen 
1995. 

Övraby kyrka 1997. De 
nya plattorna har erhållit 
den för bly så karaktäris
tiska silvergrå färgtonen . 
Plattorna skall förhopp
ningsvis utgöra klimat
skydd över takstolarna 
och kyrkorummet långt 
in i nästa århundrade. 
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19 Fernlund, Siegrun 1982. Sid. 36. 

20 Fernlund, Siegrun 1982. Sid. 36. 
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22 Enligt uppgift av arkitekt Hans Ponnert. 
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25 Encyclopedie ou dictionnaire raisonne des arts et des metiers. 
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40 Nationalencyklopedin. 
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43 Ashurst, John & Nicola. Practical Building Conservation. 

44 Enligt muntlig uppgift från blytäckare Kurt Stoffregen. Uppgiften förekommer också i 
"Tag af bly" av Knud J. Krogh. 

45 Danska undersökningar visar att brädfodring av ek ursprungligen har använts, enligt 
"Tag af bly" av Knud J. Krogh. 

46 Dammsugare med partikelfilter. 
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Hansen, S0ren Man0e. "Blytrekkerne fra Strellev". 
Kristian sen, Peter. "Blytaget på H orne kirke". 
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48 Fielden, Bernard M. 
Blei im Bauwesen. 

49 Uppgifterna om lödning och svetsning av blyplåt är lämnade av plåtslagaremästare 
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