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Därför tillhör 
  skiffertaken framtiden
Vi sysslar inte med high-tech utan med ett gammalt 

genuint hantverk. Ändå har vi de senaste åren vuxit så 

mycket att vi blivit utsedda till ”Ung Gasell” av 

tidningen Dagens industri. Hur hänger detta ihop kan 

man fråga sig?

Ja, svaret är så enkelt att marknaden har varit bra 

för vår bransch och vi har vuxit med den.

Men då tar det väl stopp någon gång?

Nej, jag ser ingen avmattning för vare sig oss eller 

branschen. Snarare ser det ut som marknaden 

fortsätter växa. Förklaringen ligger i att många gamla 

skiffertak är i behov av omläggning men även i att vi 

åter ser ett större intresse för vår 

nyproduktion. Och vi tittar då inte bara 

på Sverige, utan ser ett växande intresse 

överlag för skiffer då man värderar högre 

vad man har på taket och även fasaden 

då det är ett naturmaterial, som kräver 

väldigt lite underhåll i jämförelse med 

andra material. I en tid då vi pratar mer 

om miljön än någonsin är skiffer helt 

rätt. Tänk själva, vi monterar ett material 

som håller i minst hundra år, alltså mer 

än dubbelt så lång tid som andra 

moderna takmaterial. Efter hundra år 

handlar det inte om att riva bort det 

gamla och sätta nytt, utan om att ta bort och lägga 

tillbaka de gamla plattorna, ja i alla fall runt 90 

procent av dem. Dessutom pratar vi om ett rent 

natur material, fritt från all kemisk ytbehandling. Både 

plånboken och miljön blir då vinnare – kan det bli 

bättre?

Att det sedan känns som lite extra lyx med skiffer 

är bara grädden på moset.

Takskifferspecialistens affärsidé bygger på att vi 

med bibehållen hantverkskänsla för takskifferlägg-

ning, som är en del av Grythyttans kulturarv, ska 

uppnå högsta kvalitet i de arbeten vi utför. För att 

klara detta är vi noga med personalre-

kryteringen och vi ser gärna att 

personalen har anknytning till 

Grythyttan, för det är här som 

traditionen och kunskapen med 

skifferläggning finns kvar i Sverige.  

Vi vill att det ska vara kvalitet och 

hantverkskänsla hela vägen, så att vi 

även i fortsättningen kan vara Nordens 

ledande aktör.

Henrik Bark, vd 
Takskifferspecialisten i Grythyttan 

även i fortsättningen kan vara Nordens 

ledande aktör.

Henrik Bark, vd 

Omslagbilden visar Amerikaplads Fyrtornet  i Köpenhamn, 6 500 kvm skiffer på väggfasad med 600 fönster. 
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– Min pappa Georg Pettersson började arbeta i skiffer-
verket som skifferläggare i början av 60-talet. Men 1985 
tog Grythyttans Skifferverk beslutet att lägga ned entrepre-
nadarbetena. Pappa och några till började då på firman  
SH Bygg som skifferläggare. Men två år senare, 1987, 
startade han tillsammans med min farbror Vincent det här 
företaget, berättar Henrik Bark. Henrik har ägt och drivit 
företaget sedan 2006. I dagsläget är vi 27st anställda och 
      har även ett dotterbolag, Takskiferforum, i Oslo.

Skifferläggare
       i 2:a generationen

Georg Pettersson
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Skiffer är ett naturligt 

stenmaterial uppbyggt i 

lager som gör det mycket 

slitstarkt.

– Ett skiffertak håller i 

ungefär hundra år om arbetet 

är väl utfört och rätt material 

används. Omläggning beror i dag  

oftast på att spikarna släppt eller rostat upp. 

Skifferplattorna klarar sig mycket bättre och som 

regel kan man återanvända 90 procent av materialet, 

berättar Henrik Bark.

Skiffer bildades för ungefär 1.9 miljarder år sedan genom en kemisk reaktion med 

blågröna alger på havets botten. Skiffertak i Sverige domineras av skiffer från de 

tre största skifferområdena i Sverige. Grythyttans skifferbrott i Västmanland, 

Glava skifferbrott i Värmland samt Dalskogs- och Gunnarsnäs socken i Dalsland. 

Det finns även en del utländsk skiffer i Sverige, speciellt i södra delen av landet. 

Den skiffern har framförallt importerats från England och Spanien som är stora 

skifferproducenter.

Eftersom skiffer är ett rent naturmaterial så har det alltid funnits till hands för 

människan och använts till taktäckning sedan långt tillbaka i tiden. Materialet 

har en utomordentlig hållfasthet men är samtidigt lätt att forma för den vane 

skifferläggaren. Det är till största delen helt underhållsfritt eftersom det av 

naturen skapats för att klara att stå emot de mest hårda väderförhållanden.

Skiffer var vanligt som takmaterial under 1800-talet och 1900-talets första 

hälft. Därefter avtog efterfrågan och brotten lades ned ett efter ett.

Skiffer uppfattas idag som ett exklusivt material vilket en del fastighetsägare 

väljer att avlägsna eftersom de tycker det blir för dyrt att lägga om, vilket är 

kortsiktigt tänkt. Delar man kostnaden för omläggning av ett skiffertak med 

livslängden så blir det absolut förmånligare än att lägga tak i annat material.

– Vi köper skiffer från en del av de skiffertak som rivs av och använder 

materialet vid renoveringar och nyläggning, berättar Henrik Bark.

Då skiffer är ett rent naturmaterial ger det en mer personlig prägel på huset. 

Taket är en del av helhetsperspektivet och skiffer är väldigt vackert för ögat.

Håller i 100 år 
– minst
Skiffer är ett naturligt 

Håller i 100 år 
– minst

Det vanligaste uppdraget för Takskifferspecialisten  

är att lägga om ett befintligt skiffertak som lades 

för hundra år sedan.

– Orsaken brukar vara att en del plattor lossnat 

eftersom spiken blivit dålig, eller att underlagspap-

pen förbrukats, berättar Henrik Bark.

Skifferplattorma tas bort genom att spikarna 

lossas och plattorna staplas försiktigt för att kunna 

återanvändas.

– När vi demonterat plattorna förstärker vi taket 

med ny råspont eller plywood ovanpå befintlig 

panel, om det behövs, för att det ska bli extra 

starkt.
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Lägga skiffertak är ett hantverk ut i 

fingerspetsarna där det krävs både 

noggrannhet och känsla. Men rätt utfört 

blir slutresultatet strålande!

Som regel behöver det göras nya spikhål i 

de använda plattorna och det görs antingen 

med en stansmaskin eller för hand med en 

pikhammare. Vissa typer av skifferplattor har 

huggna hakar i stället för hål och då krävs som 

regel att plattorna ”hakas om”, det vill säga att 

man gör nya spår med hjälp av en yxa. 

Med ett stöd och en macheteliknande 

kniv huggs skifferet till så att det får rätt 

form. Samtidigt blir det då en robust och 

oregelbunden kant som kännetecknar 

takskiffer och ser naturligt ut.

Skiffret läggs underifrån med överlapp 

på fem till sju centimeter så att spikhålen 

täcks.

– Eftersom skifferplattorna varierar i 

tjocklek måste plattor med ungefär samma 

tjocklek angränsa mot varandra, annars blir 

det stora glipor. Det är en del av hantverket, 

säger Henrik Bark.

Nyläggning av skiffertak bygger på 

samma princip. 

– Här är vi noga med att det finns rätt 

luftventilation i takkonstruktionen. Det 

måste finnas en luftspalt mellan takfoten 

och taknocken.

Så här  läggs 
   ett skiffertak

Plywood används ofta som underlag vid omlägg-
ning av skiffertak för att det ska bli extra starkt.

Skifferet läggs med fem till sju centimeters 
överlapp för att spikhålen inte ska var synliga.

Det mesta av skifferet som plockats bort staplas 
snyggt för att sedan monteras tillbaka.

Som regel behöver det göras nya spikhål i 

de använda plattorna och det görs antingen 

med en stansmaskin eller för hand med en 

pikhammare. Vissa typer av skifferplattor har 

huggna hakar i stället för hål och då krävs som 

regel att plattorna ”hakas om”, det vill säga att 

man gör nya spår med hjälp av en yxa. 

Med ett stöd och en macheteliknande 

kniv huggs skifferet till så att det får rätt 

form. Samtidigt blir det då en robust och 

oregelbunden kant som kännetecknar 

takskiffer och ser naturligt ut.

Skiffret läggs underifrån med överlapp 

på fem till sju centimeter så att spikhålen 

täcks.

– Eftersom skifferplattorna varierar i 

tjocklek måste plattor med ungefär samma 

tjocklek angränsa mot varandra, annars blir 

det stora glipor. Det är en del av hantverket, 

säger Henrik Bark.

Nyläggning av skiffertak bygger på 

samma princip. 

– Här är vi noga med att det finns rätt 

luftventilation i takkonstruktionen. Det 

måste finnas en luftspalt mellan takfoten 

och taknocken.

på fem till sju centimeter så att spikhålen 

– Eftersom skifferplattorna varierar i 

tjocklek måste plattor med ungefär samma 

tjocklek angränsa mot varandra, annars blir 

det stora glipor. Det är en del av hantverket, 

säger Henrik Bark.

Nyläggning av skiffertak bygger på 

samma princip. 

– Här är vi noga med att det finns rätt 

luftventilation i takkonstruktionen. Det 

måste finnas en luftspalt mellan takfoten 

och taknocken.
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Det började brytas skiffer i Grythyttan 1835 

och fram till mitten av 80-talet hade 

skifferverket, som i dag ägs av Icopal, egen 

entreprenadverksamhet. 

I skifferbrottet ser man hur de mer än  

1,9 miljarder år gamla förkastningarna har format  

de lodrätta skifferlagren där färgen påminner om 

kolgrafit eller blyertsgrå.

Skiffern bryts på samma sätt som andra sten-

material och formas sedan till olika ändamål som 

takbeklädnader, fasader, badrumsinredningar, golv, 

trappor samt specialbeställningar av skilda slag. 

Resterna från brytningen blir fyllnadsmaterial vid 

vägbyggen och en del mals ned för att bli flingor som 

ingår i ytskiktet på takpapp. 

Här har brutits skiffer 
    sedan 1835

Skifferverket i Grythyttan har försett åtskilliga 

byggnader i Sverige med takskiffer. Här bryts 

fortfarande skiffer som bearbetas till takplattor 

och andra ändamål.
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Här har brutits skiffer 
    sedan 1835

När du väljer skiffer till ditt nya tak eller fasad väljer 
du inte bara ett av marknadens snyggaste material du 

väljer samtidigt det absolut mest miljövänliga. 
Dessutom håller vårt skiffer i minst 100 år. Alltså 

ekonomi, miljö och estetik i absolut toppklass.

”
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Efter nästan 150 år blev det 

ett litet läckage i en vindskiva. 

Eva Persson valde mellan att 

lägga nytt tak eller lägga om 

skiffertaket.

-Jag ville inte att huset skulle 

förlora sin själ så jag lade om 

skiffertaket, säger hon.

I Fågelviks-Bäck utanför Karlstad bor Eva 

Persson och sambon Rolf Åström på en 

avstyckad gård där deras boningshus ursprung-

ligen uppfördes 1860.

– Jag köpte huset 1988 och vad jag vet har 

taket aldrig lagts om. När det började läcka var 

jag tvungen att göra något åt det med då hade 

spikarna suttit där i 150 år och det var inte så 

konstigt att de börjat rosta.

Då återstod beslutet om hon skulle lägga 

om skiffertaket eller riva av det och till 

exempel lägga dit tegelpannor. 

– Jag räknade en del och när jag tittade på 

hela kostnaden för vad ett tegeltak kostar 

inklusive läkt, underlag samt ombyggnad av 

takfot eller vindskivor, ja då blev det inte så 

mycket dyrare att i stället lägga om skiffer-

taket och låta huset behålla sin ursprungliga 

prägel. Omläggning av skiffertak innebär 

mindre materialkostnader eftersom skiffern 

återanvänds. Däremot blir det mycket arbetstid 

och där kan man utnyttja ROT-avdrag som 

innebär att halva kostanden är avdragsgill.

Eva letade på nätet efter 

olika firmor som kunde lägga 

skiffertak, samt jämförde 

priser.

– Valet föll på Takskiffer-

specialisten eftersom de var så 

engagerade. Så fort jag mailade 

en fråga till Henrik så fick jag 

svar omgående, säger hon.

PEPPARKAKSHUS

– När det lades första gången 

hade de använt björknäver som 

underlag. Nu lade de råspont 

och takpapp i stället. Nästan 

allt det ursprungliga skiffret 

kunde användas. Takskifferspecialisten lade 

även en skiffernock och luftade nocken 

eftersom takpappen tätar mer än den 

urspungliga björknävern.

Efter att taket var lagt tvättades det och Eva 

blev riktigt nöjd.

– Taket skimrade och såg ut som ett 

pepparkakshus. Jag förstår inte de som river av 

skiffertak och lägger annat material. Vackrare 

än så här kan knappast ett tak bli! 

-Taket blev vackrare 
än  jag vågat tro!
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Det hittills största takprojektet
Omläggningen av taket på Broströmska 

Stiftelsens hus i Majorna i Göteborg började 

2008 och genomfördes i fyra etapper. Den 

sista etappen gick i mål hösten 2012 och 

då hade Takskifferspecialisten lagt om 

sammanlagt 4 400 kvm tak!

– Vårt hittills största takprojekt. Byggnaden är formad som 

ett D och taket lades ursprungligen någon gång på 1920-

talet, berättar Henrik Bark. 

Huset byggdes för att tjänstgöra som bostäder till 

familjer där männen arbetade som sjömän hos Broströmska 

rederiet. 

Skifferläggningen hade många utmaningar, till exempel 

att lägga en 150 meter lång rak linje med skiffer på taket. 

– Det var också många kupor vi fick spika oss runt  för att 

få till skifferläggningen så att det blev tätt och ser bra ut. 

Men det gick bra och vi återanvände 90 procent av det 

ursprungliga materialet, berättar Henrik.
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På Amerikaplads i Köpenhamn gjorde Tak skifferspecialisten 

för några år sedan ett stort projekt med fasadskiffer. Totalt 

handlade det om  

6 500 kvm skiffer på en väggfasad med 600 fönster. Det blev 

både vackert och omtalat.

Nu blir förfrågningar om takskiffer på fasader allt 

vanligare, både från offentliga beställare och från privatper-

soner som vill ha något som både är praktiskt, hållbart och 

miljövänligt.

– Skiffer är ett rent naturmaterial, utan några tillsatser, 

betonar Niclas.

FUKTSKYDD

Han poängterar också att risken för fukt i konstruktionen 

minskar på skifferförsedda fasader.

– Bakom skiffret finns en luftspalt som ventilerar bort 

oönskad fukt innan det når bakomliggande ytterväggskon-

struktion. Sedan är förstås skifferfasader vackra att titta på. 

För beställaren finns stora valmöjligheter att skapa sin unika 

prägel på byggnaden.

– Skiffer finns i olika storlekar, mönster och kulörer. Du 

kan mixa olika skiffer och du kan bryta av med andra 

material som trä och plåt. Med skiffer kan du skapa antingen 

en livfull eller lite lugnare fasad. Skiffer monteras lika enkelt 

på läkt av trä som på läkt av stål och prismässigt är det 

konkurrenskraftigt med andra fasadmaterial, säger Niclas.

Med skiffer på 

fasaden får du 

ett material som 

håller länge.

    – Det 

enda du 

behöver göra 

de närmaste 

hundra åren är 

att tvätta fasaden 

några enstaka gånger, 

säger Takskifferspecialistens 

projektledare Niclas Johansson.

Så här läggs 
   en skifferfasad

Niclas Johansson.
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Att lägga ett nytt 

bandplåttak blev inte så 

mycket billigare jämfört 

med att lägga om det 

befintliga skiffertaket. 

Bland annat med 

tanke på livslängden 

valde Loka Brunn det 

senare alternativet. 

Takskifferspecialisten vann 

upphandlingen mycket tack 

vare goda referenser.

Människor har i århundraden vallfärdat 

till Loka Brunn i Bergslagen för att dricka 

brunn, njuta och koppla av. Sedan 2007 

ägs och drivs Loka Brunn av bryggeri-

familjen Spendrup som för traditionen 

vidare. Anläggningen är modernt utrustad 

men ursprunget och historien är omsorgs-

fullt bevarad. 

      På området finns sammanlagt 54 

byggnader, varav cirka 15-20 har skiffertak. 

En av dessa är det gamla brunslasaret-

tet Hvilan, med exklusiva hotellrum som 

renoveratas invändigt och nu även 

utvändigt. 

– Underlagspappen var i väldigt dåligt 

skick så taket var tvunget att läggas om, 

berättar Lennart Edvardsson som är 

anläggningens fastighetschef.

En prisjämförelse gjordes mellan vad det 

skulle kosta att lägga om skiffertaket jäm-

fört med att lägga ett nytt bandplåttak.

– Vi trodde plåttaket skulle bli mycket 

billigare men prisskillnaden var mycket 

mindre än vi trodde och då fann vi det 

mycket bättre att bevara byggnaden i 

dess ursprungliga skick eftersom det ser 

estetiskt bra ut och harmonierar den 

tradition som finns här i bygden. Den 

långa livslängden på skiffertak gjorde 

dessutom beslutet ännu lättare.

OMLÄGGNING AV SKIFFERTAKET 

Bästa alternativet 
på Loka Brunn

Lennart Edvardsson 
är fastighetschef 
på Loka Brunn.

”

Det gamla skiffertaket plockas bort med 
varsam hand för att sedan återanvändas 
på Loka Brunn.

Vi trodde plåttaket skulle 
bli mycket billigare men 

prisskillnaden var mycket 
mindre än vi trodde...
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Vintrosa kyrka. Villa i Stocksund. Amerikaplads, 
Köpenhamn.

Linköpings Stadshus. Leksands Missionskyrka.

Villa, Tofta. Vår Gård, Saltsjöbaden.

Öckerö kyrka.

Norra flygeln, Saxå Herrgård.
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Nu har Gistad kyrka fått 
tillbaka sitt originaltak

Gistad kyrka, precis som ett tiotal andra kyrkor 

i församlingen, har sitt ursprung från 

medeltiden. Den uppfördes som absidkyrka i 

kalksten på 1100-talet, men revs när den nya 

kyrkan uppfördes 1863-1864 i nyklassicism och 

begynnande nygotisk stil, med Albert 

Törnqvist som arkitekt. Från den gamla 

medeltidskyrkan bevarades bland annat den 

vackra dopfunten i kalksten med rikt huggen 

dekor från tidigt 1200-tal.

Vid en större renovering 1972 bestämdes att 

kyrkans tak i grå skiffer skulle ersättas av 

eternit-tak. Ett material som vid den tiden 

ansågs ha hög hållbarhet, lång livslängd och 

som dessutom var värmeisolerande.

När Fredrik Åstrand tillträdde sin tjänst 

2012 var flera av kyrkorna i församlingen i 

dåligt skick och behövde renoveras, inte minst 

Gistad kyrka. 

– Det som hänt med eternit-taket var att 

infästningen, det vill säga spiken, hade börjat 

rosta delvis pga av väder och vind men också 

pga av den kondens som kan bildas under 

plattorna. Dessutom innehåller eternit asbest, 

Eternittaket är borta och Gistad 
kyrka i Åkerbo församling 
har fått tillbaka sitt vackra 
skiffertak. Det gläder inte 
minst Fredrik Åstrand som är 
församlingens fastighets- och 
kyrkogårdschef. Han berömmer 
Takskifferspecialisten för ett 
gediget arbete.

tillbaka sitt originaltak
– FÖR MIG VAR SKIFFER DET SJÄLVKLARA MATERIALET NÄR TAKET SKULLE BYTAS
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i det här fallet så mycket som 30 procent mot 

10 som är normalt. Att byta taket var nödvän-

digt och det finns massor av material att välja 

mellan. Men mitt beslut var inte svårt, jag ville 

återgå till originalet skiffer som är vackert, 

håller i evigheter och är underhållsfritt. Inte 

om utan när undertaket behöver renoveras kan 

man bara demontera och ta ned skiffer-

plattorna och sedan återmontera dem när 

undertaket är nyrenoverat, t.ex. 100 år är  

rena ungdomen för skiffer säger Fredrik 

Åstrand.

Offerter togs in från fyra olika leverantörer, 

däribland Takskifferspecialisten.

– Prismässigt var det ganska jämt mellan 

entreprenörerna. Men jag fastnade för 

Takskifferspecialistens gedigna erfarenhet och 

att de hade gedigen kunskap även runt den 

administration som går åt för ett större 

projekt. Med kulturhistoriska fastigheter söker 

man tillstånd hos Länsstyrelsen och inom 

Svenska kyrkan kan man få KAE = kyrko-

antikvarisk ersättning från stiftet för renove-

ringar vilket jag självklart sökte. Vi fick KAE 

med ca 70 procent och församlingen behövde 

således bara betala ca 30% för renoveringen.

Under 2015 och början av 2016 genomförde 

Takskifferspecialisten renoveringen av den 540 

kvm stora takytan. Länsstyrelsen ville gärna 

använda det grågröna spanska skiffret Lugano 

som på ett smakfullt sätt harmonierar med 

kyrkans stil och liknar originalet bäst.

– Vi är jättenöjda med resultatet och det 

arbete Takskifferspecialisten gjort. Det känns 

också bra att kyrktaket har fått tillbaka sitt 

originalmaterial, summerar Fredrik.

– FÖR MIG VAR SKIFFER DET SJÄLVKLARA MATERIALET NÄR TAKET SKULLE BYTAS

Fredrik Åstrand
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Takskifferspecialisten har byggt sitt eget 
taksäkerhetssystem för skiffertak som både har 
CE-märkning och är godkänt av Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, SP. 

Det har varit omfattande tester av det nya systemet hos SP:s test-

anläggning i Borås. 

– Vi testade olika lösningar innan vi hittade det absolut bästa, och 

som kunde få de godkännanden som krävdes, berättar Emil Gustafsson, 

ansvarig för taksäkerhet hos Takskifferspecialisten.

Taksäkerhetssystemet tillverkas i tre olika standardutföranden, men 

anpassas efter vilken typ av ytbehand-

ling och skiffertak som det gäller. 

– Vi lagerhåller inga system, utan tillverkar unika konsoler för varje 

typ av tak. Standardkulörerna är svartlackerat och galvaniserat, men vi 

tillverkar även i rostfritt eller lackar andra kulörer om så önskas, fortsät-

ter Emil.

Framtagningen av nya systemet har skett i nära samarbete med SP 

och produktansvariga för taksäkerhet hos Lindab.

– Vi tillverkar själva bottenplattan och köper resten av systemet från 

Lindab. 

Till taksäkerhet räknas snörasskydd, nockräcken, takbryggor och 

takstegar.

Det gamla skiffertaket plockas bort med 
varsam hand för att sedan återanvändas 
på Loka Brunn.

Taksäkerhet godkänt av 
SP och med CE-märkning



17WWW.TAKSKIFFERSPECIALISTEN.SE WWW.TAKSKIFFERSPECIALISTEN.SE

Skiffer kan ha   
    många olika former

Det normala och mest traditionella är att skifferplattan  
antingen är rektangulär till formen och ser ut som en ruta, 
eller diagonal och ser ut som ruter i en kortlek. Men skiffer är 
ett flexibelt material och kan fås som rundhugget, spetshugget 
eller i koniskt format. Det går också att få det i specialhuggna 
former om så önskas. Bara fantasin sätter gränserna.

Det gamla skiffertaket plockas bort med 
varsam hand för att sedan återanvändas 
på Loka Brunn.
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– Fick förtroende för dem 
redan vid första kontakten

Vara tingshus är en stor träbyggnad med 

mycket snickarglädje och vidbyggd arkivbygg-

nad av betong i husets nordvästra hörn. Väster 

om tingshuset finns en vinkelbyggd stall- och 

garagebyggnad.

Det var arkitekten Lars Kellman som en 

gång ritade tingshuset, han har för övrigt ritat 

flera andra tingshus i Västergötland.

Byggnaden fungerade som tingshus fram 

till 1973 då sista tingssammanträdet hölls och 

Kungliga Byggnadsstyrelsen sålde huset 1974 

till Vara kommun. Där har huset fungerat som 

förvaltningskontor och arkiv, innan Stenhaga 

köpte byggnaden av kommunen 2010. 

K-MÄRKT

Numera är huset huvudkontor åt Stenhaga 

Invest AB.

– När vi tog över var huset i behov av 

renovering. Bland annat fick fasaden skrapas 

och målas om med linoljefärg för att återfå 

ursprungets glans. Byggnaden är K-märkt 

sedan flera år tillbaka, säger Sonny  

Klarén.

Taket var också i behov av renovering. 

– Det yttre skiffertaket hade klarat sig bra 

eftersom det lagts med Dalslandsskiffer av god 

kvalitet. Men det behövdes ny råspont, ny papp 

och en del spikar som fäster skiffret hade 

rostat sönder. Till detta tillkom ett omfattande 

plåtarbete med kopparmaterial.

ENKELT ATT KOMMUNICERA

Stenhaga anlitade Takskifferspecialisten.

– Jag fick förtroende för dem från att vi haft 

första kontakten. De var lätta att kommunicera 

med och hade duktig personal på plats som 

kunde berätta vad det var som gjordes. Det 

gjorde att jag själv höjde min kompetens kring 

takskiffer, berättar Sonny vidare.

Takarbetet påbörjades våren 2015 med att 

skiffret plockades ned och renoveringar av 

undertak genomfördes. När det var klart 

monterades skifferplattorna tillbaka.

– Naturligtvis skadades en del plattor och 

fick bytas ut, men det gick smidigt och efteråt 

har ytskiktet tvättats. Nu ligger ett nytt och 

fräscht skiffertak på plats igen, och det lär 

hålla hundra år till, minst.

Takskiffret på Vara tingshus 
är från 1897. När byggnaden 
nyligen renoverades plockades 
det ned, och sattes upp igen.
– Vi behövde renovera 
undertaket, men skiffret klarar 
sig säkert i hundra år till, säger 
Sonny Klarén, fastighetschef för 
Stenhaga som numera äger den 
anrika byggnaden.

VARA TINGSHUS:
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VARA TINGSHUS:

I mer än hundra år har skiffret legat på Skansens 
byggnad Fröstorp. Under några års tid har 
Takskifferspecialisten renoverat taket och lagom till 
Skansens 125-årsjubileum ligger det åter på plats.

Fröstorp uppfördes som sommarrestaurang till Stockholmsutställ-

ningen 1897. Bror Almquist var arkitekten bakom byggnaden som står 

på sin ursprungliga plats. Den hade från början öppna verandor, men 

har senare byggts om både utvändigt och invändigt. Idag används huset 

som kontor för Skansens zoologiska avdelning.

Bror Almquist valde ett vackert skiffertak när han ritade byggnaden 

och det taket har legat kvar sedan dess. För några år sedan fanns dock 

behov av takrenovering; en del skifferplattor behövde bytas ut, spik 

hade rostat och det behövdes ny underlagspapp.

– Vad jag vet har inte taket renoverats tidigare, så det har legat där i 

mer än hundra år, säger Hans Adamson, arbetsledare för Skansens 

bygg- och fastighetsavdelning.

Takskifferspecialisten anlitades för renoveringen och arbetet har 

skett i omgångar under några års tid. Huset är speciellt till sin arkitek-

tur med tinnar och torn, samt en del tillbyggnader som skett genom 

åren.

– Det innebär mycket hörn som ska rundas och flacka vinklar på flera 

ställen. Det krävs stora hantverksskicklighet för att det ska bli bra, 

poängterar Hans Adamson.

Takskifferspecialisten har plockat ned hela taket och satt upp det 

igen.

– Det var bara några plattor som de fick byta ut, annars har vi 

återanvänt allt skiffer.

Hans Adamson berömmer Takskifferspecialistens hantverkare för att 

de är självgående och tar hand om hela uppdraget, från att bygga 

ställningar till färdigt tak.

– Sådana här byggnader kräver varsam renovering och övervakas av 

vår antikvarie. Allt har gått väldigt smidigt.

Takrenovering på mer 
än hundra år gammalt 
Skansen-hus
– KRÄVS STOR HANTVERKSSKICKLIGHET OM DET SKA BLI BRA



KONTAKTA OSS:
Takskifferspecialisten AB, Box 19, 71202 Grythyttan, 

Tel: 0591-141 64, www.takskifferspecialisten.se
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