
Att bevara det gamiå har. blivit . på modet. Gam-
la , hus köps -t ex billigt och ;rustas upp' så at5 den
gamla byggnadsstilen får , framträda. Hos ., frökky
=Gertrud Olsson vid . Utsikten, . Omberg, har man ,ti~-
gi1 fasya på bevarandet av det gamla. En mindre
.lada • p. hennes gård , utrustas "f n gned ett rejält

önnt k"ll ':li a st k, aers a e rgt :vdagen ovans for .+
Å man ' säger ;på östgbtska.,Taket' läggs av tre

1, rar; från trakten ni ed Gösta Harlholm som, sak-
bestod av..i}_pnig . . dDet %gamla taket som Också -r

pass vari illa däran när frk Olsson bestämde sig

för a:44 rusta upp det, efter gammalt mönster .

- -Ja,-- jag tänkte .' att .lurdan Vasslattorna som läggs ska vara 1 med något som,ser ut som en jät
sku'le :få° sitt ursprungliga utse v l utvalda och någoai gammal
Ende;-tillbaka au när den ändå ;vass godkannas -tnte. Alla mattor
akuL;e, s . .ordning Ladaxi är ?binds fast efter ett visst systern
över hundra år' gammal och har ;
säkert, från•-hörjan ;varit utrustad '
med riktigt rönntak, 'vilket var
det- naturliga takskyddet på alla,
hus ,hä nere .förr, å.rför bestäm,;
de _ jag' ; mig för att• låta lägga det
har ta)+xeta, även omn 'de't stället sig ;,
något ;dyrgre_ och kååske inte är
så`hållbaDl som ett plåttak ;säger`
frk Ol+ssotr-

Gå'stu lc anlhölm -som `ti]L " sin':
M1p lär. Karl-+Guståv `B i drar --ö
Adrian`, indgvist kan det här m d'
vassknizig -avv tak . : Redan--•,•på•
30-talet var hr Karlholm med öm
att lägga vasstak, Det var bl ä
två stora-`• tak vid prästgården .-u
Svan5bals, .;Seddan : dess :hoar den
här formen arv takläggning för-
sviumnpit, rrier, .,och mer. .Lite •repa-'
rationsaztbe'ten har det blivit, men
igga större jobb förrän nu .
Fler bör ta efter .,

Det vore kul •om fler tag ef
ter: , frk Qjssons exeRipel, '_sager`
Gästa."Karlholm Förr i tiden var
a lä; kurs, uthus oc3i ladugårdar
täckta med rönntakll'är z ;triz'k-.
terea kring Täkern' Men den nio-

dernaardeil `-k-öPh plat`takeai
tog över. Mars rev. ,de, gamla rönn-

r'
Ett, rönntak , eller vasstak för

en rel!hetens skull, • håller omkring
40 år om det är rättlegt. Själva
iägg7lingeu -är uppbyggd . ..efter
stränga regler som man .:iiite får
rucka på . Mellan varje, bleke ,'( ble
ke• är detsamma som ; ribbörna-
vilka håller vassen på pÄts ) ska
det . .vara exakt 30 .' centimetei .

testoppnål
kut som allt väger den vass-

z ~än--d' som }läggs-Råtaket två ;
a4cet mäter i- meter på

:i.ngden ;och fyra meter gå ; höjden
-vilket gör 32 x 8 meter, som ska
täckas:`1'å tippen av taket knyts.
v San11 iattorna ihiåp tull en lekoro
By SFy^sswpp• . :
Hämtad på Tåkern

1U vass är1a— nitad frän Täkern
s11o•s z vindäg För den 'de-
sundakal-jen• svarar sven Staaf 1

-Ar Staaf har det ,hår med
vassavwerlknu g som 'vintersyssla
öcli knyter älven rva'ssmattor viiii-
lrei är en ganska poulär artikel.

våFör a vislagningen , används t
llk.I-.nga,,,störar , varsin; knhr på .
Störarna skjults _i ni#ixiervegetatio-
en. oGii slår arv all vass :etlfektinnt .
är, isen ar tilTräak§Pcgt i tax craif-_
pä,Tå1cern a.nya~ri aa L u lik

slåttermaskin för, att -SM Vass
I pst fiatland -finns :det i dag; :

ir te ga g~rdar ain~ha_,vass-
en kvar. De år for läzige sedan

utbytt r Ett par---g ziåar' ltaui'dock

nötöras; bl a vid . G~?öikund strax

söder om.-;,.e?LSUtda: På Vd-

singsö kan ån :öakså'se de'. här

taken ., Men till skillnad `mot - Tå=
isinsö lagkerntaken är de p4,. .
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da med halm, företrädesvis råg
halm. Hur detta system är upp-
lagt vill inte vasstäckare Karl-

t holm gå in närmare på. På andra
i håll i landet kan man också se
halmtäckta talk bl a i Skåne. Men
just vasstak är en ganska ovanlig
företeelse i Sverige .
Kanske kan . vasstak b?i en ny

modefluga på alla gamla ladugår-
dar och mindre uthusbyggnader i
framtiden. Dekorativt är det
verkligen . Tätt och' hållbart ock-
så, garanterar Gästa Karlrholm.

Ulf G Holniertz
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