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Preface
Independence, democracy, and open frontiers have all contributed to facilitating
the contacts between the countries in the Baltic region in the 1990s. Increasing
interchange in culture and trade has given the Swedes a new perspective both on
themselves and on how the Swedish cultural heritage is preserved and used.
The architectural traditions in the different Baltic countries have many
similarities, and the problems related to the care and preservation of buildings
and built environments are also similar.
The Swedish Central Board of National Antiquities has, with special financial support from the Ministry of Culture, translated a number of informative
texts and articles on the subject of building preservation into Estonian, Latvian,
Lithuanian, and Polish. This material will be made available both in printed
form and on the Internet.
We hope that these publications, together with other projects that convey
information and knowledge, will help to increase and intensify the discussion on
the problems involved in and the conditions for building preservation in the
Baltic region.

Stockholm, June 1997
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Ręstų pastatų raida

Sudėtingos konstrukcijos ręstas svirnas Hälsinglande. Uno Söderberg nuotrauka.

Rąstų namai kaime ir mieste
Švedijoje, kur miško ištekliai praktiškai buvo
neriboti, ręsti namai užima ypatingą vietą. Ilgą
laiką iki mūsų šimtmečio šis pastatų tipas buvo
vyraujantis, išskyrus labiausiai į pietus nutolusias vietoves.
Ręstuose namuose gyveno ir ponai, ir paprasti
žmonės. Jie iki šiol tebėra svarbia mūsų krašto-

vaizdžio ir gyvenviečių dalimi, dažnai išlikę savo
pirmykštėje formoje - su matomais rąstais fasade. Neretenybė jie ir mūsų miesteliuose. Nepaisant gausių niokojančių gaisrų, dar yra išlikę
miestų centrai, kur beveik visi namai yra iš rąstų,
nors jie ir apkalti lentomis ar nutinkuoti. Čia mus
pasitinka jauki mažo miestelio atmosfera, kurią mes
šiandien taip vertiname ir siejame ją su mūsų senomis gyvenvietėmis ir senoviška statybos kultūra.
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Rekrūtų barakas. Ręstos
konstrukcijos buvo naudojamos
įvairiose srityse, tame tarpe
kariniuose statiniuose. Čia pastatai
buvo statomi serijomis, pagal
tipinius brėžinius. Būdavo, kad
esant reikalui, ręstus pastatus
perkeldavo į kitą vietą. Peter
Gavel, SFF nuotrauka.

Torshällos rotušė. Rąstų pastatai,
turėję atitikti tam tikro statuso
reikalavimus, dažnai buvo apkalami
lentomis, primenančiomis tinką.
Peter Gavel, SFF nuotrauka.

Dešinėje: Mažo miestelio gatvė su
ręstais namais. Tokie namai dažnai
dar turi išlaikę ząstų sienas kiemo
pusėje. Ręstinė architektūra vis dar
atsispindi daugelyje mūsų senamiesčių.
Peter Gavel, SFF nuotrauka.
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Tikrasis rąstų namas
Rentimo technika vystėsi šimtmečiais. Ilgainiui
ji pasiekė aukštą išbaigtumo lygį. Kai kuriose
geografinėse srityse tam tikros paskirties pastatų
techninė
kokybė
buvo
ypatingai
aukšta.
Tačiau, tose pačiose vietovėse buvo statomi ir
supaprastintos technikos statiniai. Šiandien yra
išlikusių nepaliestų daug paprastesnių namų, o
geresniųjų - nedaug, nes būtent jie buvo nuolat
atnaujinami pagal laiko dvasią ir techniką.
Vystymasis nuo paprasto rąstų surentimo iki
pilnai
išvystytos
funkcionaliai
pažangios
konstrukcijos truko, turbūt, ilgą laiką. Vystymosi
sparta priklausė ir nuo įrankių išsivystymo. Paprastą namą galima pastatyti paprasčiausiu kirviu,
gal
net
akmeniniu.
Funkcionalesnės
ir
dailesnės konstrukcijos reikalauja įvairių kirvių,
bardišių, grąžtų ir gal net metalinių pjūklų.
Tarp
įvairių
sistemų, išsivysčiusių medinių
namų statybos mene, horizontalioji rentimo technika yra viena seniausių. Versti medžius ir ręsti
juos horizantalioje padėtyje - ankstyvoji statybos iš medžio raidos pakopa.
Paprasto rąstų namo medžiaga, konstrukcijos svoris ir tiesiai žemyn nukreipta pati paprasčiausia žemės trauka yra svarbiausi statiškos jėgų
sąveikos faktoriai. Visos dalys laikosi sunkiai
slėgdamos viena kitą.
Namo
keturios
rentinio
sienos
susijungia
kampuose, kur rąstai sukryžiuojami. Pusės rąsto

Piemens trobelė Dalarna regione - gryniausios formos
ręstas namas. Peter Gavel, SFF nuotrauka.

storio išdrožų, iškirstų susikryžiavimo vietose,
dėka rąstai glaudžiai priglunda vienas prie kito
ir remia iš šono. Galutinį stabilumą suteikia stogo konstrukcijos svoris.
Senovėje stogas paprastai remdavosi į grubų
kraigą ir buvo dengiamas tošimi ir durpėmis arba
malkomis.
Įvairios
stogo
konstrukcijos
kartu
sudarydavo reikiamą svorį.
Jei rąstai glaudžiai sujungti vienas su kitu,
svorio jėgos poveikis palaiko sienų sandarumą.

Dviejų galų trobos rastų
karkasas. Vystantis rentimo
technikai, buvo sukurti
įvairūs detalių sprendimai:
sąsparų (1), sujungimų (2),
langų angų (3), sutvirtinamų
kaiščiais (4), sijų įlaidų (5),
vidinių sienų inkaravimo su
įvairiais įlaidų tipais (6),
apatinio vainiko (7), siūlių
(8).
Lentinio stogo karkasas,
trijų sluoksnių tošis ir
durpės, slėgdamos rąstų
korpusą, jį užsandarina.
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Horizontalių rąstų konstrukcija
leidžia statyti įvairios formos
pastatus.
Gyvenamuosiuose namuose
stabilumą suteikia vidinių sienų
sistema.
Dideliuose vienos patalpos
namuose ir bažnyčių bei daržinių
salėse, stabilumą galima pasiekti
laužytomis sienomis arba
blokinėmis atramomis.
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Seni ręsti namai, kur rąstai per ilgą laiką susiformavo ir prisitaikė vienas prie kito, paprastai
yra labai sandarūs.
Paprasčiausias vienos patalpos namas, turintis tik vieną, labai žemą įėjimą, geriausiai iliustruoja horizontalios rentimo technikos pagrindinį funkcinį būdą ręsti, slėgti, inkaruoti, į ką taip
pat reikia atsižvelgti restauruojant ręstą namą.

Mišrios konstrukcijos ir
perstatymai
Iki šių dienų išlikę senieji ręsti namai nėra nepaliesti ir išsaugoję savo pirmykštę išvaizdą. Pirmiausia tai pasakytina apie miestų rąstų namus,
turinčius ilgą ir sudėtingą perstatymo istoriją,
atspindinčią savininko šeimos ar krašto gerbūvio raidą.
Horizontalioji rentimo technika leidžia lengvai namą perstatyti, pav., jį prailginti arba pristatyti dar vieną aukštą. Dažnai buvo pradedama

nuo mažo namo, kurį buvo ketinama išplėsti ateityje. Galų gale, po daugelio perstatymų, namą
buvo galima apkalti lentomis arba nutinkuoti,
kad jis įgytų vieningą, atitinkantį laiko dvasią,
fasadą.
Daugelis rąstų namų buvo perstatyti naudojant kitokią rentimo techniką, o tai sąlygojo, kad
iš dalies pastatas prarado horizontalaus rentimo
konstrukcijos veikimo principą, kurios sąlyga yra,
kad jokie vertikalūs rąstai neturi varžyti judesių
vertikalioje
plokštumoje, kaip
paprastame,
neapkaltame rąstų name.
Dažnas šių laikų restauravimo objektas yra
namas, pastatytas prieš šimtą ar daugiau metų
kaip
paprastas,
grynai
horizontalaus
rentimo
pastatas, vėliau keletą kartų perstatytas ir modernizuotas. Savo visuma jis jau nebe horizontalaus rentimo, o mišrios technikos pastatas.
Perstatymo faktas nemenkina namo kultūrinės
vertės. Tokiais atvejais svarbu išsiaiškinti statybos
etapus ir prižiūrėti bei restauruoti kiekvieną pastato dalį, remiantis jos techninėmis prielaidomis.

Mišrios konstrukcijos pavyzdys. Rąstų namas, pastatytas naudojant vertikalaus rentimo konstrukciją. Mišrios
konstrukcijos dažnai slepiasi po fasadinėmis lentomis. Uno Söderberg nuotrauka.
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Priežiūros ir remonto principai
Senas pastatas turi ne tik ekonominę vertę. Jis
turi ir nematerialią vertę, kuri verčia pastatą remontuoti ir jį išsaugoti, nors jį nugriauti ir pastatyti naują būtų pigiau. Tokią pastato vertę gali
sudaryti kultūrinis - istorinis liudijimas apie to
meto statybos tradicijas. Visas pastatas ar jo dalys
gali būti originalios ir nuo pastatymo ar po kitų
svarbių namo istorijos etapų išlikę nepaliestos.
Namas galėjo būti ir remontuojamas bei pakeista daug originalių jo detalių, tačiau istoriškai
įdomus savo būdingu išpildymu, pav., išlikusia
horizontaliąja rentimo technika.
Nė vienas pastato tipas, kaip horizontalių rąstų
namas, Švedijoje nebuvo taip ilgai statomas ir
taip paplitęs. Nė vienas pastato tipas neįleido tokių gilių šaknų liaudies sąmonėje. Visi senieji rąstų
namai turi istorinę vertę ir todėl turi būti saugomi. Žinoma, pagal situaciją tai gali būti daroma
skirtingai. Toks pastatas, kaip visoje šalyje žinoma Ornäs trobelė, turi būti saugoma kaip muziejinė vertybė. O jei tai - vasaros trobelė reikia
atsižvelgti ir į jos praktines funkcijas.
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Galime pateikti keletą priežiūros ir remonto,
siekiant išsaugoti rąstų pastato kultūrinę - istorinę vertę, gairių.

Priežiūra
Nuolatinė priežiūra ir smulkus remontas - pagrindinė išsaugojimo priemonė. Jei gedimai sutaisomi, kol jie dar maži, išvengiama didelių gedimų. Ypač atidžiai turi būti prižiūrimi stogas ir
vandens nutekėjimo įrengimai - svarbi apsauga
nuo puvimo.
Būdingos pažeidimų vietos, pav., apatinis rąstų
vainikas, turi būti ypatingai kontroliuojamos. Į
vidų pasvirę rąstų plyšiai, kuriuose renkasi vanduo turi būti nusausinami, ir iš jų išvalomos
samanos.
Priežiūra - savininko užduotis, - viena iš naudojimosi sudėtinių dalių. Jei savininkas neturi
reikiamų žinių, reikia, kad remontuojant padėtų
rentimą išmanantis žmogus.

Remonto darbų ribojimas
Savaime suprantama, kad reikia atlikti darbus,
būtinus išsaugoti namą gerame stovyje. Tačiau,
remontuoti reikia atsargiai, kad nesumenkintumėte pastato kultūrinės - istorinės vertės.
Jei
tai pastatas nebenaudojamas praktiniais
sumetimais ir saugomas kaip muziejinė vertybė,
remonto darbai, kurių metu prarandamos pirmykštės pastato dalys, keičiant jas naujomis,
atliekami ypač atsargiai. Didelis remontas ir pakeitimai gali sąlygoti blogesnes namo technines
savybes ir didinti gedimų pavojų. Į tai ypatingai
svarbu atkreipti dėmesį, jei keičiasi namo vidaus
klimatas arba pastatas papildomai izoliuojamas.
Keičiant namo naudojimo paskirtį, taip pat reikia būti labai atsargiems, pav., anksčiau nešildomą namą pritaikant gyventi.

Priemonių pritaikymas
Net jei ir siekiate apriboti remonto darbus, kartais reikia pakeisti pažeistas rentinio dalis. Tokiu atveju reikia kruopščiai visas priemones,
kurių ketinatės imti, priderinti prie pastato išpildymo ir technikos. Tada namas išsaugo savo tipą,
o taisymai dera prie namo. Ruošiantis remontuoti rąstų namą, derinimas prasideda jau parenkant medieną. Ir, savaime suprantama, taikoma
horizontaus rentimo technika.
Jei pastatas buvo perstatytas, jis galėjo tapti
mišrios konstrukcijos, kur tik kai kurios dalys
išlaikė horizontalaus rentimo konstrukciją, o kitos dalys perstatant prarado savo pirmykštę sistemą. Jei tokiam namui negalima grąžinti horizontalios
konstrukcijos,
gali
tekti
skirtingas
namo dalis taisyti, naudojant skirtingą techniką.

Planavimas ir atliktų darbų
aprašymas
Darbui ruošiamasi, ištiriant namo techninį išpildymą, gedimus ir jų priežastis. Priklausomai nuo
pastato vertės, reikia pasidomėti pastato istorija
ir išsiaiškinti, kas ją charakterizuoja. Vėliau, vadovaujantis tokiu pasiruošimu, galima įvertinti
taisymų poreikį ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį
kultūrine - istorine prasme.
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Pirmiausiai išdyla pavasarinės rievės ir tarp rudeninių
rievių iškilimų susidaro grioveliai. Kai grioveliai pasiekia
tam tikrą gylį, rudeninės rievės sutrūkinėja ir iškrenta.
Šio proceso sustabdyti neįmanoma, tačiau jį galima
sulėtinti nuolat prižiūrint. Efektyviausia priemonė smalavimas medžio smala, kurioje yra pamažu iš medžio
išgaruojančių medžiagų. Taip pat galima naudoti tamsiai
raudonus dažus "Falu rödfärg" ir aliejinius dažus.

Atliktus darbus taip pat reikėtų fiksuoti juos
aprašant, pridedant brėžinius, nuotraukas ir pan.,
iliustruojančius, kaip buvo dirbama ir kokios
medžiagos panaudotos. Šie dokumentai savininkui bus reikalingi, kai namą reikės remontuoti
kitą kartą.
Prieš remontuojant didelę kultūrinę - istorinę
vertę turintį pastatą, reikėtų iš anksto pasitarti
su krašto muziejumi ar kita panašia įstaiga.

Parengtiniai tyrimai

Kai pastatą reikia remontuoti, būtina pasidomėti
jo išplanavimu, techniniu išpildymu, pažeidimais
buvusiais perstatymais ir jo istorija. Tik tada
galima nuspręsti, ką reikia daryti ir kaip pritaikyt,
darbus pastatui. Pastatas ištiriamas, apžiūrint jį
su specialistu ir ieškant duomenų archyve be
literatūroje. Tyrimas gali būti mažesnės ar didės
nės apimties priklausomai nuo to, ar tai papras
tas naudojamas pastatas, ar - muziejinė vertybė

Apžiūrėjimas ir gedimų
nustatytinas
Svarbiausias informacijos šaltinis apie pastatą yra
pats pastatas. Jį reikia sistemingai apžiūrėti,
nepraleidžiant nė vienos dalies. Tikrinamas pamatų, sijų, grindų, sienų, rąstų sąsparų, stogo
pakloto, stogo konstrukcijų, stogo ir vandens
nutekėjimo detalių ant stogo ir fasadų techninis
išpildymas bei būklė. Pastato būklei labai svarbu, kad stogas, stogloviai ir stogvamzdžiai atliktų
savo
apsauginę
nuo
drėgmės
funkciją.
Gedimų tipas ir apimtis turi būti fiksuojami. Fiksuojamos turi būti ir jų priežastys, kad ateityje
gedimai be reikalo nepasikartotų.
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Lango apatinis kraštas - vieta, kur dažnai atsiranda
įvairių pažeidimų. Ant lango susirinkęs lietaus vanduo
suteka į plyšius tarp lango rėmo detalių ir rąstų. C.
Lindström nuotrauka, Jämtlando krašto muziejus.

Nuotraukoje pavaizduotas rąstgalys ne pažeistas puvinio, o išdilęs nuo klimato poveikio. Minkštesnės
pavasarinės rievės išdilusios. Išlikusios rudeninės rievės atrodo, kaip apskritimai be šoninės atramos.
Ilgainiui sutrūkinės ir rudeninės rievės. Uno Söderberg nuotrauka.

Medienos atžvilgiu reikia ištirti:
Įvairių pastato dalių medienos rūšį ir kokybe, kur
panaudota branduolinė mediena; metinių rievių
tankumą, kaip išsidėstę metinės rievės rygeliuose ir lentose, į kurią pusę pasuktas branduolys
grindlentėse ir kitose lentose. Tai padeda taisant
pasirinkti ir naudoti medieną.
Medienos drėgnumą ir būklę tose vietose, kur
būkštaujama dėl drėgmės, pav., apatiniame rąstų
vainike, lentose prie žemės, sienose po langais,
rąstų sąsparose, sijose, kraige, vonios kambaryje
ir kitose drėgnose patalpose.
Puvinius, grybelius ir pelėsį, galinčius atsirasti
medžiui labai sudrėkus. Pavojus didėja, jei bloga
medienos
kokybė
ir
konstrukcija
blogai
vėdinama. Žemės drėgmė bei blogas vandens nuo
stogo ar langų nutekėjimas - įprastos medienos
sudrėkimo priežastys. Todėl reikia patikrinti, ar
apatiniame rąstų vainike, sudūrimuose ir vietose, kur blogesnė rąstų kokybė, nėra puvinių, grybelių ar pelėsio. Viršutinis medžio sluoksnis, dar
vadinamas balana, yra lengviau pažeidžiamas.
Labai svarbu pastebėti ir pašalinti techninius
trūkumus,
sukėlusius
gedimus.
Kai
mediena
pažeista puvinių ar grybelio, pažeistoji dalis pa-

prastai keičiama nauja. Puviniai ir grybeliai būna
įvairių rūšių. Kad galima būtų nuspręsti, ką reikia daryti, reikia žinoti puvinio ar grybelio rūšį.
Aptikus grybelį, paprastai reikia kreiptis į specialistą.
Vabzdžių pažeidžiama dažniausiai yra balana, o
ne branduolys. Tokie pažeidimai lengvai atsiranda po palikta žieve. Vasarą kirstuose medžiuose
vabzdžiai veisiasi labiau negu kirstuose žiemą.
Kai kurie vabzdžiai graužia tik drėgną medieną,
kitiems reikia tik sausos. Pažeidimai gali būti dar
besitęsiantys arba jau pasibaigę, tai taip pat reikia nustatyti. Kartais, kovojant su vabzdžiais, reikia naudoti chemines priemones. Tokiais atvejais reikia kviesti specialistą.
Eroziniai pažeidimai, atsirandantys dėl klimato
veiksnių - lietaus, saulės ir vėjo.
Klimato poveikis
skiriasi įvairiose pasaulio
šalių pusėse. Pietinės sienos, paprastai, labiausiai pažeidžiamos. Klimato erozija greičiau veikia silpną vasaros medieną, negu stipresnę žiemos
medieną.
Tačiau,
rąstų
sienoje
klimato
erozija rimtesnius pažeidimus sukelia tik per labai ilgą laiką. Labiau atsikišusios rąstų sąsparos
gali būti pažeidžiamos greičiau, nei pati siena.
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Apskritai, reikia skirti natūralų irimą, pav., medžio paviršiuje, sukeltą dylimo ar erozijos, nuo
pažeidimų, atsiradusių dėl ypatingų sąlygų, t.y.
neteisingos techninės konstrukcijos arba nepakankamo vandens nutekėjimo. Natūralų irimą
galima sulėtinti nuolatine priežiūra, dažant raudonais, aliejiniais dažais arba smaluojant.
Jei tai - išimtiniai pažeidimai, pav., puviniai
ar grybelis, primiausiai išsiaiškinama ir pašalianama priežastis, o paskui atitinkamai taisoma.
Pirmiausiai apžiūrimas paviršius ir tai, kas
tiesiogiai matosi. Tačiau gali reikti apžiūrėti ir
vidinėse konstrukcijose paslėptas pastato dalis.
Tai gali būti laikančios sijos, apatinis rąstų vainikas, nusėdusios namo dalys.
Apžiūrint pasitelkiamas regėjimas, klausa bei
uoslė. Galima naudotis įvairiais įrankiais. Plaktuku, peiliu ir grąžtu galima patikrinti, ar mediena sveika. Viniatraukiu galima pakelti grindlentę arba kitokią lentą ir apžiūrėti po jomis
esančias detales. Medienos drėgnumas matuojamas drėgmės matuokliu. Masteline liniuote, lotu,

nivelyru arba kartais sudėtinga matavimo įranga
pastatą galima išmatuoti.
Jei
reikia,
apžiūrėjimo
rezultatai
pažymimi
brėžiniuose, nuotraukose ir protokole. Paprastas ir geras dokumentacijos metodas - įrašyti
apžiūrėjimo rezultatus į magnetofoną. Ypatingai
pabrėžiamos gedimų priežastys.

Darbas archyve ir literatūros
studijavimas
Istorinius ir techninius duomenis apie pastatą
dažnai galima rasti archyve, visų pirmiausia, statybų valdyboje. Kartais namas būna aprašytas
literatūroje ir raštuose. Restauruojant didesnės
kultūrinės - istorinės vertės pastatus, medžiagos
ieškojimas archyvuose turi didelę reikšmę. Tokiu atveju reikia kreiptis į regiono antikvariato
tarnybą ir muziejų, kur gali patarti, kur ieškoti
medžiagos. Daugelyje savivaldybių yra istorijos
specialistai, kurie galėtų padėti.

Neteisingai atlikti remonto darbai gali sukelti didelius pažeidimus. Nuotraukoje - puvinio pažeistas medis, nes cokolis
buvo išbetonuotas virš lentų apmušalo apatinio krašto.
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Rąstų parinkimas

Horizontalaus
rentimo
konstrukcijoms
buvo
naudojamos pušys ir eglės. Mediena anksčiau
visada buvo išrenkama pakai šaknis, kad būtu
gera rąstų kokybė ir kad jie tiktų pasirinktam
sienų tipui. Daugumos senų namų sienų iš tašytų
rąstų storis yra 6 coliai, maždaug 15 cm. Norint
gerai techniškai suformuoti sąsparas, rąsto storis neturėjo būti aukštesnis, nei dvigubas storis,
t.y. 12 colių arba apie 30 cm. Geriausias techniškas ir estetiškas rezultatas buvo pasiekiamas, kai
rąstai buvo kaip galima lygesni. Drūtgalio ir plonojo galo diametras turėjo skirtis nedaug ir rąstai
turėjo būti vienodi. Renčiant sieną drūtgalis buvo
pakaitomis dedamas į kitą puse.
Medžiagą
paprastoms
šešių
colių
sienoms
parinkdavo lieso dirvožemio miško dalyje su tiesiais arba tik vos pasvirusiais, su tankiomis
metinėmis rievėmis ir dideliu branduoliu, bet ne
per storais medžiais. Jaunesni, tinkamo storio,

tačiau su nedideliu branduoliu, dar ilgą laiką turintys bręsti medžiai nebuvo naudojami.
Medienos džiovinimas, turintis didelę reikšmę,
buvo pritaikomas pagal situaciją. Naujas namas
galėjo būti suręstas iš visai nedžiovintų rąstų. Žalia
mediena galėjo būti net privalumu, nes vėliau,
suslėgus sieną iš viršaus, rąstai geriau vienas prie
kito prisitaikydavo.
Restauruojant
horizontalaus
rentimo
namą,
reikia stengtis parinkti tokios pačios kokybės
medieną, kaip anksčiau.
Gera ir paprasta taisyklė: taisymui naudojama mediena turi būti tokios pačios kokybės ir
savybių, kaip ir keičiamoji. Tai pasakytina ir apie
naują, ir apie pakartotinai naudojamą medieną.
Tačiau su ta sąlyga, kad esamą medinę detalę
reikia keisti ne dėl blogos medienos kokybės, nes
tada taisymui naudojama mediena turi būti geresnė.
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Horizontalios konstrukcijos rąstams buvo naudojama geros kokybės mediena su dideliu branduoliu. Mediena neturėjo
atrodyti taip, kokia pavaizduota dešinėje nuotraukoje, kur didesnę medienos dalį sudaro balana. Uno Söderberg
nuotrauka.

Kokybę lemiančios savybės yra: didelis branduolys, tankios metinės rievės, sakingumas, sunkumas, šakotumas, plyšiai ir kiti medienos trūkumai bei apdorojimas. Priklausomai nuo to, kur
bus įrenčiamos naujosios dalys, gali būti keliami
skirtingi kokybės reikalavimai. Jei ruošiatės keisti
apatinio vainiko rąstus ar kitus rąstus, gulinčius
arti žemės, po langais ar kitur, kur didelis puvimo pavojus, per didelių kokybės reikalavimų
medienai kelti negalima. Medienai, kuri bus
įręsta aukščiau virš žemės ir saugesnėje vietoje,
pav., stogo pašlaitėje, reikalavimai gali būti kitokie. Puvimo pavojus čia mažesnis, negu apatiniame rąstų vainike, todėl medienos sakingumas
ne toks reikšmingas. Medienos ydų, pav., supuvusių šakelių, plyšių, suktasluoksnio ir pan. bei
pažeidimų, padarytų kertant ir transportuojant,
visada reikia vengti. Tai ypač svarbu rizikos faktorių labiau veikiamose vietose.
Po slėgimu impregnuota mediena neturi būti
naudojama
muziejinių
pastatų
restauravimui.
Impregnuota mediena ne tokia vertinga ir kai
kuriais kitais atvejais. Vietoj jos reikėtų naudoti
geros kokybės rąstus su dideliu branduoliu.
Horizontalaus
rentimo
technika
priklauso
nuo rąstų susislėgimo dėl svorio iš viršaus bei
medžiagos polinkio džiūti ir brinkti. Todėl taisant, o ypač kai reikia keisti vieno vainiko dalis,
labai svarbu, kad naujosios dalys būtų tokio pat
drėgnumo, kaip ir senosios. Paprastai namo rąstai
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būna sausi, o jei jie apkalti lentomis ar pan., net
labai sausi. Todėl naują medieną, skirtą restauravimui, reikia ilgai ir rūpestingai džiovinti. Greitas dirbtinis džiovinimas neišdžiovina viso storo
rąsto, o tik jo viršutinį sluoksnį, kuris greitai įskyla ir jame dažnai atsiranda daug mažų plyšelių.
Geriausia, kai mediena džiūsta natūraliai lėtai
keletą metų.
Daugelį problemų, galbūt, susijusių su džiovinimu, galima lengviau išspręsti taisymui naudojant seną medieną. Senų rąstų, nebuvusių ypatingos drėgmės sąlygose drėgnumas yra beveik
vienodas. Senos medienos, kuria nebuvo tinkamai pasirūpinta, ir gulėjusios be priedangos, naudoti negalima. Be to, ne taip retai griaunami seni
rąstų namai ar jų dalys, kurių rąstus galima išsaugoti. Jei mediena iš karto nebus naudojama,
sveiki ir be ydų rąstai sukraunami ir laikomi po
stogu, kol jų prireiks.
Iš naujo panaudojant seną medieną, labai svarbu, parinkti ją tinkamų matmenų. Paprastų rąstų
storis beveik visada vienodas, 6 coliai, tačiau
aukštis gali būti skirtingas. Išorinė pusė, dažnai
dažyta raudonais dažais, ir vidinė pusė visada
turi būti dedamos pasukant į tą pačią pusę, t.y.
taip, kaip anksčiau.
Valstybinės
antikvariato
tarnybos
išleistame
žurnale
"MEDIS.
Statybinė
medžiaga
anksčiau
ir dabar", 1987:6, pasakojama, kaip parinkti ir
padaryti geros kokybės medieną.

Amatas ir įrankiai
Horizontalusis rentimas - tai amatas. Kai šiandien reikia restauruoti rąstų namą, naudojami tie
patys tradiciniai įrankiai. Tokie patys įrankiai
buvo naudojami ir visoje šalyje, tik pavadinimai
skyrėsi. Šiame aprašyme naudojami pavadinimai
buvo paplitę Vidurio Švedijoje.
Tiksli įrankio forma ir pats įrankis turi būti
pritaikyti konkrečiai situacijai ir išpildymas turi
būti panašus į senovišką. Restauruojant pastatą
ir siekiant išsaugoti jo muziejinę / statybinę - archeologinę vertę, ar taisant vasaros trobelę, darbai atliekami skirtingai.

Kirvis
Visais laikais kirvis buvo pagrindinis rentimo įrankis. Kad kiekvienas kirvis geriau atliktų tam tikrą
funkciją, buvo naudojami įvairaus geležių pločio
kirviai su skirtingų formų detalėmis. Plačiagelęžtis
bardišius, tašymo ar obliavimo kirviai buvo naudojami sąsparų įkirčiams padaryti ir rąstams tašyti. Kirtimo kirvis yra siauras, jis buvo naudojamas
nukirtimui ir išdrožoms sąsparose padaryti.
Kirvis - pagrindinis įrankis ir restauruojant
rastinius namus. Kvalifikuotas meistras savo kirviui kelia didelius reikalavimus.
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Pjūklas, kaip ir kirvis, priklausomai nuo paskirties, buvo labai įvairių formų. Čia - senoviškas rėminis pjūklas.
Nuotrauka iš Skandinavijos (Nordiska) muziejaus archyvo,!929 m. etnologiniai tyrimai.

Viršuje - veržtuvas, viduryje - brėžtuvas, apačioje - sulankstomas metras su pieštuku, kurį buvo galima naudoti ir kaip
brėžtuvą. Uno Söderberg nuotrauka.
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Pjūklas
Nuo XIX a. pabaigos trumpinant rąstus ir atliekant panašius darbus, pjūklas pakeitė kirvį. Pamažu pjūklas išsivystė iki darbo jėgą tausojančio
motorinio pjūklo.

Reismusas (brėžtuvas)
Reismusas - svarbus horizontalaus rentimo įrankis, puikiai gali būti naudojamas ir šiandien. Tradicinį reismusą sudarė dvi plokščios geležtės su
kojelėmis galuose, atstumą tarp kurių buvo galima reguliuoti. Šiandien naudojami ir kitokių tipų
brėžimo įrankiai.
Reismusu įbrėžiama žymė, pagal kurią galima aptašyti viršutinį rąstą, kad ant jo uždėjus
kitą rąstą, gautųsi sandari siūlė. Brėžiant viena
reismuso kojelė buvo vedama apatiniu rąstu, o
kita - palikdavo lygiagrečią įbrėžą viršutiniame
rąste, pagal kurią rąstas turėjo būti palyginamas.

Grąžtas
Rąstų grąžtas - labai senas įrankis. Jis buvo naudojamas gręžti skylėms kaiščiams.
Iš pradžių tai buvo sraigtinis grąžtas, o nuo
XIX a. pabaigos - spiralinis grąžtas. Dabar paprastai naudojami automatiniai gręžtuvai.

Nužievinimo mentelė ir
skutikliai
Nužievinimo mentelės buvo naudojamos rąstams
nužievinti. Dalgio formos skutikliai su rankenomis abiejuose galuose buvo naudojami tam pačiam tikslui bei rąstų apatinės ir viršutinės pusės
nulyginimui.

Dabar paprastai naudojamas spiralinis grąžtas, įdedamas
į elektrinį gręžtuvą. Uno Söderberg nuotrauka.

Žymėjimo virvelė
Žymėjimo virvelė buvo naudojama, norint lygiai
aptašyti rąstų šonus. Virvelę nudažydavo pigmentu ar gabalėliu medžio anglies. Po to ją
padėdavo ant nubrėžtų atžymų rąstgaliuose ir
įtempdavo. Tada pakeldavo ją porą decimetrų
rąstu ir nuleisdavo, dažanti medžiaga atsispausdavo ant rąsto. Tokiu būdu buvo gaunama tiesi
tašymo linija.

Veržtuvai, kobiniai ir kiti įrankiai

Skutikliai. Uno Söderberg nuotrauka.
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Prie vis dar naudotinų specialių rentimo įrankių
galima priskirti veržtuvus, skirtus rąstų sutvirtinimui tam tikrais darbo momentais, bei kobinius rąstų sukrovimui.
Dailidė dar turėdavo lotą, kampainį, sudedamąjį metrą, horizontalumo matavimo prietaisą
arba vėliau gulsčiuką ir kitus įrankius, kurie buvo
naudojami net tik renčiant, bet ir kituose statybos darbuose. Šiandien restauruojant rąstų namą,
naudojami modernesni šių įrankių variantai.

Sienos

Dažniausiai rąstų sienos suręstos iš tašytų iki to paties storio, paprastai 6 colių, rąstų, pritaikytų siūlėje.
Uno Söderberg nuotrauka.

Sienos, turėjusios būti panašios į tinkuotą mūrą ir, galbūt vėliau ištapomos įvairiomis figūromis, po
surcntimo buvo labai lygiai aptašomos. Tokiu būdu siūlių tarp rąstų nesimato, o siena, išskyrus
būdingus branduolio įtrūkimus kiekvieno rąsto viduryje būna labai lygi. Iš "Amatų knyga. Tapyba"
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Sienų tipai
Rąstų namo sienos gali būti suręstos iš visų pusių
natūraliai apvalių netašytų rąstų arba tašytų, lygių,
vienodo storio tašų. Sutinkami ir tarpiniai variantai, kai iš išorės rąstai apvalūs, o iš vidaus lygiai nutašyti. Specialus sienų tipas - kai rąstų
siena turėjo atrodyti kaip tinkuota mūro siena.
Tokios sienos po surentimo labai lygiai nutašomos. Siūlių tarp rąstų beveik nesimato ir siena visiškai lygi, jei nepaisome dažnai rąsto viduryje
atsirandančių šerdies plyšių.
Specialaus tipo buvo džiovyklų, daržinių bei
panašios paskirties pastatų sienos. Tokiuose pastatuose svarbiausia yra ventiliacija, todėl sienos
turėjo būti retos ir praleisti orą. Įkirčiai sąsparose
buvo ne tokie gilūs ir tarp rąstų likdavo plyšelis.
Įvairūs sienų tipai sutinkami dažniausiai taip:
paprastesnių ūkinių pastatų ir tvartų sienos būdavo iš netašytų rąstų, gyvenamųjų namų sienos iš vienodo storio tašytų rąstų, o gražiausių pastatų, kur rąstų sienos turėjo būti panašios į mūro
sienas, - iš lygiai nutašytų rąstų.

Brėžimas, siūlės ir siūlių
užkaišymas pakulomis
Renčiant, vieno rąsto forma palei siūlę buvo pritaikoma prie kito rąsto formos tradiciniu brėžtuvu ar modernesniu šio įrankio variantu. Tada
viršutinį rąstą nukeldavo ir nutašydavo jo apatinę pusę taip, kad rąstai liesdavosi tik išilgai vidinio ir išorinio krašto. Siūlės vidurinė dalis
išplatėdavo į kiaurymę, skirtą sandarinimo medžiagoms. Kadangi sąlyčio plotas labai mažas,
jos labai slegia, o tai sąlygoja gerą sandarumą.
Tokiu būdu, siūlės pusmėnulio formos skerspjūvis atlieka dvi funkcijas: sandariai prispaudžia
medį prie medžio ir palieka vietos izoliacinėms
medžiagoms.

Daržinės ir kiti panašūs sandėliai turėjo būti vėdinami.
Todėl rąstai nebuvo derinami vienas prie kito, o tik
surenčiami tarpsieniuose, kad tarp rąstų liktų plyšys.
Sienų sutvirtinimui naudojami kaiščiai. Čia jie matomi
plyšiuose. Uno Söderberg nuotrauka.

Siūlių tarp rąstų, sąsparų ir tarp įvairių sienų
angų detalių sandarinimui buvo naudojamos specialiai
atrinktos
samanos,
vadinamosios
namų
samanos. Jei namo konstrukcijose yra išlikusių samanų, jas galima naudoti ir restauruojant. Tačiau
šiandien lengviau gauti pakulų, t.y. blogesnės
kokybės linų. Iš lauko pusės plyšiai užkaišomi smaluotomis pakulomis. Iš vidaus smaluotų pakulų
naudoti negalima, nes smala prasiskverbia pro
dažus, tapetus ir pan. Visos siūlės turi būti užkimštos pakulomis. Su šiuolaikinėmis sandarinimo priemonėmis, pav., mineraline vata, reikia būti atsargiems, nes toks jos panaudojimas neištirtas.

Samanos klojamos į būsimą siūlę dar
prieš užkeliant kitą rąstą. Nuotrauka iš
Skandinavijos (Nordiska) muziejaus
archyvo, 1929 m. etnologiniai tyrimai.
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Kaiščiai
Kaištis - tai medinis pagaliukas, įstatytas vertikalioje angoje, išgręžtoje per du ar daugiau rąstų.
Jo pagalba siena sutvirtinama vertikaliai. Restauruojant horizonatalaus rentimo sienas, kaiščius galima naudoti ir dabar.
Naudojant kaiščius, labai svarbu, kad skylė
jam būtų pakankamai erdvi. Rąstai turi galėti
susislėgti ir susitraukti, netrukdomi kaiščio.
Kaiščiai buvo labai plačiai naudojami medinėje
statyboje, ne tik renčiant horizontalių konstrukcijų namus, bet ir kitur, pav., tarp grindlenčių.
Siūlės forma, kai apatinis rąstas apvalus, o
viršutinis daugiau išskobtas, visų pirmiausia tarnavo vandens nutekėjimui ir sandarinimui.
Tačiau tokios siūlės fiksuoja ir vienas ant kitos
sukrautų rąstų padėtį. Kol namai buvo maži, o
sienos tarp mazgų - trumpos, papildomų sutvirtinimų nereikėjo. Ilgesnėse sienose iš sudurtų rąstų
reikia stipresnių rąstų sutvirtinimų tarp jų sandūrų. Toks sutvirtinimas padaromas, įkišus
kaiščius į vertikalią skylę, išgręžtą per du rąstus.
Kaiščiai sutvirtina sandūrą ir neleidžia rąstams
slysti vienas kito atžvilgiu. Teoriškai, siena, nesutvirtinta kaiščiais, gali pakeisti formą iš stačiakampio į rombą.
Sienos plokštumoje kaiščiai paprastai išdėstyti
zigzagu. Sudūrimuose kaiščiai statomi abiejose
sudūrimo pusėse, o kai kuriais atvejais ir pačiame
sudūrime.

Perstumtos sandūros detalė. Rąstų pjūviai pasukti prieš
medžio plaušo kryptį.
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Rąstų sudurimas
Rąstus sudurdavo, kai norėdavo ilgesnių sienų
nei turimi rąstai. Rąstai buvo suduriami, pav.,
pakaičiui vienoje ar kitoje tarpsienio sąsparos
pusėje arba kokiu nors kitu būdu, nesilpninančiu
sienos. Kelių rąstų sudūrimų vienoje linijoje vienas virš kito nebūna. Jei tokie sudūrimai yra, jie
atsirado namą perstatant arba pristatant.

Perstumta sandūra. Uno Söderberg nuotrauka,

Naujoji apatinio rąstų vainiko dalis
sudurta įstrižąja sandūra. Labai
svarbu, kad apatinis vainikas būtų
tvirtas. Todėl pasirinkta įstrižoji
sąnara, galinti išlaikyti tempimą.
Cajsa Lindström nuotrauka iš
Jämtlando krašto muziejaus.

Parodomoji įstrižoji sąnara
(tempiamojo sujungimo įkirtis).
Atkreipkite dėmesį į išsikišusius
kaiščius. Valstybinės
antikvariato tarnybos
nuotrauka.

Sudūrimo metodai parodė, kad rąstas gali būti
tempiamas. Tai neturėjo jokios reikšmės, jei sienoje nebuvo sudurtų rąstų. Kai kurie horizontalios konstrukcijos rąstai, pav., apatinio vainiko
rąstai ir viršutiniai sienos rąstai gali patirti išilginį tempimą. Tokiu atveju, sandūra turi išlaikyti tempimą.
Labiausiai palitęs sudūrimas, atlaikantis tempimą, yra įstrižoji sąnara (tempiamojo sudūrimo
įkirtis) su daugeliu daugiau ar mažiau sudėtingu
variantų. Sudėtingiausios įstrižosios sąnaros pleištai surakina du rąstus visomis kryptimis.
Visų sudūrimų sienoje bendras bruožas yra tai,
kad jie neturi praleisti drėgmės, ir geriau, kai
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susitinkantys rąstų galai yra sutvirtinti. Tai galima padaryti, sujungiant puskirčiu su įlaida ir kitais įvairiais būdais.
Keičiant rąsto dalį, naujoji ir senoji dalys sujungiamos galais. Toks sudūrimas taip pat turi
būti sandarus, ypač kai namo rąstai matomi
išorinėje pusėje. Sudūrimai gali būti įvairūs.
Sudūrimo būdas pasirenkamas pagal visą kitą
rąstų keitimo metodą. Negalima sudurti stačiu
kampu per visą rąsto aukštį, sudūrimas turi būti
įstrižas arba su įkirčiu.
Restauruojant
horizontalaus
rentimo
konstrukcijas geriausia naudoti tradicinius sudūrimo būdus.

Sienų sutvirtinimas
Statant didelius vienos patalpos pastatus - susirinkimų sales ar dideles daržines - išsivystė daug
įvairių būdų ilgoms sienoms sutvirtinti, pav.,
įstrižos sienų kaladės, įręstos rastinės dėžės, piliastrai ir vertikalios sąvaržos. Naudojant sąvaržas,
jos buvo statomos abiejose sienos pusėse ir suveržiamos varžtais. Skylės varžtams turėjo būti
vertikaliai pailgos, kad rąstai galėtų judėti aukštyn ir žemyn. Vertikalios sąvaržos buvo dažnai
naudojamos restauruojant, ištiesinant senas sienas arba vietoj nugriautos įręstos pertvaros.

Įvairūs sujungimo tipai:
1. Sujungimas su įdedama įlaida.
2. Sujungimas vertikaliu puskirčiu.
3. Sujungimas horizontaliu puskirčiu.

Vertikaliosios sąvaržos su slankiu varžtu pailgoje skylėje
detalė. Uno Söderberg nuotrauka.

Nuotraukoje: Tvartas su puvinio
pažeistais rąstais ir susikreivinusiu
frontonu.
Valstybinės antikvariato tarnybos
nuotrauka.

Tas pats tvartas, pakeitus rąstus ir
sutvirtinus frontono sieną vertikaliomis
sąvaržomis. Valstybinės antikvariato
tarnybos nuotrauka.
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Durų ir langų angos

Staktos detalė. Valstybinės antikvariato tarnybos
nuotrauka.

Be žemų durų paprastoje rąstų troboje galėjo būti
ir angos šviesai, vadinamosios "vėjo akys". Jos
buvo mažos, iškirstos viename, kartais dviejuose rąstuose. Kai reikėjo didesnių angų, atsirado
būtinybė sutvirtinti laisvus angos rąstų galus. Tam
buvo naudojama vertikali medinė detalė, įstatoma į išdrožą rąstų galuose. Ši detalė galėjo būti
"T" raidės formos, - lystė, arba paprasta lentelė, - svertas.
Vertikalios detalės komplikuoja paprastą pirmykštę horizontalaus rentimo techniką. Jos neturi varžyti rentinio judėjimo vertikalioje plokštumoje rąstams džiūstant ir susislegiant. Išeitis - ta
pati, kaip ir naudojant kaiščius, - lystė ar svertas turi turėti tiek erdvės, kad nei vienam rąstui
netrukdytų susislėgti. Kaiščiui, kuris paslėptas
sienos viduje niekada nėra tiesiogiai veikiamas
drėgmės, erdvė gali būti paliekama ir iš apačios,
ir iš viršaus. O staktai - matomai konstrukcijos
daliai, - ši erdvė gali būti paliekama tik viršuje,
kur tokią konstrukciją galima padaryti, kad į tą
tuštumą nepatektų vanduo.
Įstatomo lango ar durų stakta taip pat neturi
varžyti rentinio judėjimo. Tam tikslui tarp rąsto
ir staktos viršaus paliekamas kelių centimetrų
tarpas.

Išdroža lystei: kairėje - padaryta kirviu, dešinėje kaiščių grąžtu.

Staktos įtvirtinimo principas.
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Lystės griovelio detalė. Uno Söderberg nuotrauka.

Situacijos, kai vienas dūmtraukis tarnauja kelioms pakuroms. Dūmtraukis ir sienos turi buti, kaip čia, išdėstomi taip,
kad neiškiltų pavojus sienų tvirtumui.

Prijungimas prie dūmtraukio
Dūminės pirkios - paprastos vienos patalpos pirkios - viduryje buvo pakura, o dūmai iš jos išeidavo pro angą stogo kraige. Pradėjus dengti pakurą gaubtu ir statyti dūmtraukius, visa tai buvo
galima perkelti iš patalpos vidurio prie išorinės,
o vėliau - vidinės sienos. Tačiau krosnies mūras
jokios įtakos sienos konstrukcijai neturėjo, nes

Krosnis, kurios dūmtraukis - kitoje sienos pusėje.
Atkreipkite dėmesį, kad tarp krosnies viršaus ir virš jos
einančio rąsto turi būti paliktas tarpas. Uno Söderberg
nuotrauka.
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jis buvo mūrijamas atskirai nuo sienos. Kol namai buvo maži ir krosnies mūras tarnaudavo vienai ar dviems patalpoms, šį principą, kad krosnies mūras neturi liestis prie sienos, išsaugoti
buvo nesunku. Tai padaryti sudėtingiau tapo,
didėjant namams ir daugėjant kambariams, kuriuose turėjo būti po pakurą.
Kai dviems kambariams buvo statomas vienas dūmtraukis, jis buvo statomas viename kambaryje, o į kitą kambarį išvedamas šalutinis kanalas. Sis principas gali būti naudojamas ir trims
kambariams. O kai sienomis jungiasi keturi kambariai, viena siena daroma ištisinė, o kitos dvi
jungiamos ne vienoje vietoje, o šiek tiek perstumiant. Tada dūmtraukį statyti galima viename
iš kambarių, o kiti trys prie jo jungiami šalutiniais kanalais.
Kai dūmtraukis jungiasi su rentiniu, dūmtraukio mūras neturi varžyti rentinio judėjimo vertikalioje plokštumoje ir pažeisti sienų tvirtumo
horizontalioje plokštumoje. Mažiausiai du rąstai
apačioje ir du rąstai viršuje turi nesiliesti prie
mūro kaip sutvirtinimas.
Restauruojant ir remontuojant labai
svarbu
patikrinti mūro ir rentinio ryšį. Sienos ar jų dalys prie mūro neturi ant jo kabėti. Turi būti išsaugotas rąstų, einančių šalia mūro, o kartais per
jį, kostrukcijos vieningumas, o jei jis susilpnėjęs
- jį reikia sustiprinti. Dūmų kanalai turi būti
nutolę nuo rąstų mažiausiai vienos plytos - 2030 cm, - atstumu.

kitu. Todėl, norint į sieną įręsti naują rąstą, reikia išardyti visą konstrukciją. Tai galima padaryti tik su sąlyga, jei siena nėra apkalta varžančiu
apmušalu. Todėl taisymas, keičiant senus rąstus
identiškais naujais, įmanomas tik tada, kai konstrukciją galima išardyti.
Jei sienos negalima judinti dėl lengvai pažeidžiamo apmušalo ar dėl kitų priežasčių, papras-

Krosnies mūras su atrama sijoms. Dūmų kanalas turi būti
mažiausiai vienos plytos atstumu nuo medinių dalių. Uno
Söderberg nuotrauka.

Naujas rąstas tarp dviejų esamų rąstų gali būti
įmontuojamas įstrižai padalijus jį pusiau (pjūvis žemyn/ į
išorę). Pirmiausiai įstatoma apatinė dalis, tada viršutinė.
Abi pusės sutvirtinamos kaiščiais, geriausiai iš vidinės
pusės. Viršutinę dalį galima daryti platesnę nei siena.
Tada ji gerai priglunda, po to ji nulyginama tašant.

Krosnies muras, nesiliečiantis prie sienų, sijų ir stogo
konstrukcijų. Uno Söderberg nuotrauka.

Rąstu keitimas
Horizontalaus rentimo konstrukcijos pjūvį lemia
apvalus medžio kamienas. Viršutinė apdirbto
rąsto dalis atitinka natūralų kamieno apvalumą,
o apatinė dalis - atitinkamai išskabtuojama, padarant įgilinimą sandarinimo priemonėms. Tokios formos rąstai, sukrauti vienas ant kito,
slegiami svorio iš viršaus, susirakina vienas su
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Įstatyti naują rąstą tarp dviejų esamų galima ir padalijus
rąstą vertikaliai. Dalys įmontuojamos po vieną arba abi
iš karto iš abiejų sienos pusių ir sutvirtinamos kaiščiais.

tai visą rąstą galima pakeisti, įmontuojant naująjį tik dalimis. Naujojo rąsto padalijimas pritaikomas pagal situaciją.
Dažniausiai visą rąstą reikia keisti apatiniame rąstų vainike. Atkreipkite dėmesį, kad apatinio vainiko rąstai dažnai būna ypatingos formos
ir kad apatinė rąsto pusė turi priglusti prie mūrinio pamato ar pamatinių stulpų. Todėl, kaip taisyklė, apatinio vainiko rąsto keisti senais rąstais,
gulėjusiais
aukščiau
rentinyje,
negalima.
Taigi
naujais rąstais su dideliu branduoliu, visų pirmiausiai keičiami apatinio vainiko rąstai.
Rąstas po lango stakta būna dažniau pažeistas nei kiti aplinkiniai rąstai. Priežasčių čia gali

būti keletas, tačiau dažniausia - nuo stiklo nutekantis vanduo, patenkantis į plyšius tarp staktos
ir sienos. Keičiant apatinėje dalyje supuvusias
staktas, dažnai pastebima, kad rąstą, einantį po
stakta, taip pat reikia keisti.
Dabar daugelis ręstų namų yra apkalti ir iš
išorės, ir iš vidaus. Kad rentinį būtų galima taisyti,
jis turi būti prieinamas iš vienos ar kitos pusės.
Jei nėra kitų priežasčių nuimti vieną ar kitą sienos apmušalą, nuimamas lengviausiai nusiimantis apmušalas. Jei name gyvenama, tai lengviausia dirbti išorinėje pusėje. Tokiu atveju apmušalą
reikia nuimti t2ip, kad jis nepažeistas vėl galėtų
būti atgal pritvirtinamas.

Apatinis rąstas, smarkiai pažeistas
puvinio. Nuotrauka iš Jämtlando
krašto muziejaus.

Pakeistas apatinis rąstas ir pataisyti
pamatiniai akmenys. Nuotrauka iš
Jämtlamdo krašto muziejaus.
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Rentinys buvo išardytas domkrato
pagalba, norint pakeisti rąstus.
Nuotraukoje: rentinys grąžinamas
į pirmykštę padėtį. Kad naujasis
rąstas gerai gultu, montuojant jį
fasadinėje pusėje, rentinį pakelti ir
nuleisti galima keletą kartų,
pastačius keltuvą frontono pusėje.
Nuotrauka iš Jämtlando krašto
muziejaus.

Dalinis rąstų keitimas
Kai pažeidimai nežymūs, gali pakakti, įstačius
įdūrą, pakeisti dalį rąsto.
O jei pažeidimai dideli, bet jie tik išorinėje
pusėje, galima pakeisti visą išorinę rąsto pusę.
Tai galima atlikti, paliekant rąstą vietoje arba jį
išmontuojant. Abiem atvejais pažeista rąsto pusė
atnaujinama, ją nutašant arba nupjaunant. Jei
įmanoma ir jei sąspara sveika, ji išsaugoma. Senojo rąsto ir naujosios jo dalies paviršiai turi būti
lygūs ir gerai tikti vienas prie kito. Prieš sujun-

giant, rąsto pusės išsmaluojamos medžio smala.
Jas sujungti galima medvaržčiais, kurių galvutės
įgilinamos naujoje išorinėje rąsto pusėje 20 - 30
mm. Šie įgilinimai užkišami mediniais kaiščiais,
kurie dedami taip, kad jų pluošto kryptis atitiktų
viso paviršiaus pluošto kryptį.
Naujajai rąsto pusei naudojama pusė, tokios
pačios struktūros, kaip ir keičiamosios dalies,
rąsto. Naujoji pusė, savaime suprantama, dedama branduoliu į vidų. Rąstas gali būti naujas arba
naudotas. Pusė naudoto rąsto montuojama išorinėje pusėje neturi būti buvusi vidine puse.

(durai naudojamo medžio metinių rievių kryptis turi būti tokia pati, kaip ir pašalintosios pusės. Horizontalios siūlės
išorinėje pusėje visada turi būti nukreiptos žemyn į išorę. Restauruojant muziejinę vertę turinčius pastatus įdūra
tvirtinama kaiščiu, o restauruojant paprastus pastatus - vinimis.
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Rentinys, pakeltas nuo apatinio
vainiko. Namo galo apatinis rąstas
pakeistas nauju, o antrasis rąstas
išimtas - bus pakeista jo išorinė
pusė. Valstybinės antikvariato
tarnybos nuotrauka.

Nuotraukos viršuje: Keičiama pusė
rąsto. Pažeistoji pusė nutašoma, o
naujoji pusė tvirtinama varžtu, kuris
pridengiamas mediniu kaiščiu,
dedamu taip, kad jo pluošto kryptis
atitiktų viso rąsto pluošto kryptį.
Šiuo atveju pusė rąsto buvo pakeista
per visą rąsto ilgį. Valstybinės
antikvariato tarnybos nuotrauka.

Nuotrauka kairėje: Rąstas su
pakeista puse montuojamas atgal.
Tokiu pat būdu buvo pakeistos visų
rąstų iki lango apačios išorinės
pusės. Valstybinės antikvariato
tarnybos nuotrauka.
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Nuotraukoje: sąspara, formuojama kirviu. Nuotrauka iš Skandinavijos (Nordiska) muziejaus
archyvo, 1929 m. etnologiniai tyrimai.

Sąsparos
Iš pradžių kampuose rąstai, turbūt, buvo sujungiami puskirčiu. Ilgainiui šios sąsparos tobulėjo
ir įgijo daug įvairių sudėtingų formų. Labiausiai
paplitęs tipas su išsikišusiais rąstgaliais skiriasi
detalėmis priklausomai nuo rąstų formos ir namo
tipo. Skirtingoms vietovėms būdingos skirtingos
sąsparos, o kai kurios sąsparos vadinamos pagal
vietovės pavadinimą, kur jos plačiausiai buvo
naudojamos.
Ypatingos
sąsparos
sutinkamos
namų tipuose, kur rąstų galai sąsparose neatsikišę. Tokios sąsparos mazgai buvo vadinami skėstadygiu arba kablinėmis sąsparomis, jos primena
dėžės šonų sujungimą kampuose.
Pertvaros paprastai jungiamos tokiomis pačiomis sąsparomis, kaip ir kitos namo dalys, t.y. su
atsikišusiais rąstgaliais, jei taip sujungtos namo sienos, ir skėstadygiu, jei taip sujungtos sienos.
Taisant sąsparas, svarbu nustatyti pažeidimo
pobūdį ir jo įtaką stabilumui. Dažnai pažeidimas - daugiau išvaizdos klausimas, ir tokiu atveju rąstgalius geriausia palikti negražiais, negu
pradėti taisyti mažais medžio gabaliukais, dėl ko
gali atsirasti vandenį sugeriančių siūlių. Tačiau,
jei gedimas kelia pavojų stabilumui, visą sąsparą
reikia keisti, prijungiant ją konstrukcijos viduje.
Apirusią, bet stabilią sąsparą galima apsaugoti, apkalant ją lentomis arba išsmalavus ją medžio smala.

Pertvaros prijungimas, aiškiai matosi įgilinimas
sandarinimo medžiagai. Uno Söderberg nuotrauka.
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Rentinio karkaso ir lentų apmušalo remontas. Cajsa Lindström nuotrauka, Jämtlando krašto muziejus.

Lentos ir apmušalai
Daugelis senų ręstų namų ilgainiui buvo apkalti
apmušalu iš išorės ir iš vidaus. Dažnai lentomis
apkaltas ar nutinkuotas rentinys būna dažytas
raudonai arba kiti požymiai rodo, kad namas iš
pradžių buvo neapkaltas. Jei po paviršiniu sluoksniu
išlikusi
pirmykštė
konstrukcija,
toliau
su
namu reikia elgtis, kaip su rastiniu.
Rastinius namus apkalti iš išorės lentomis
pradėta, kai pjovimo technika įgalino lengviau
išpjauti lentas. Tačiau lentų apmušalas plačiau
paplito tik XIX a. viduryje, kai lentpjūvės pradėjo
gaminti daug įvairių rūšių lentų.
Gali atrodyti, kad vertikalios lentos varžo
rentinio
judėjimą
vertikalioje
plokštumoje.
Tačiau, kaip taisyklė, nėra laikoma, kad lentų apmušalas trukdo rentinio judėjimui, turbūt todėl,
kad vinys, kuriomis prikaltos lentos, sulinksta,
ir judant rąstų korpususi išplatėja vinių skylės.
Jei rentinys apdilęs iš išorės, tolimesnį irimą
galima
sustabdyti,
apkalant
rentinį
lentomis.
Tačiau, turint galvoje puvimo pavojų, tarp rąstų

ir lentų turi būti paliktas tarpas ventiliacijai. Jei
tai - šildomas gyvenamasis namas, reikėtų pasinaudoti proga ir apmušti rąstų korpusą vėjo
nepraleidžiančiomis plokštėmis arba kartonu.
Jei taisote jau esantį lentų apmušalą, atkreipkite dėmesį, kaip pasuktos lentos branduolio
pusėje - į vidų, ar į išorę, - ir naująsias lentas
kalkite taip pat.
Namai, lygiai nutašyti iš vidaus, dažnai būna
apmušti iš išorės. Kai kurios mūsų viduramžių
laikų bažnyčios iš išorės apkaltos skiedromis, o
iš vidaus - lygiai nutašytos ir ištapytos įvairiais
motyvais, taip kaip buvo tapoma ant lygiai nutinkuotų ir išbalintų sienų.
Apmušalu gali būti ir tinkas arba rinkinis glaistas. Naujai suręsto namo tinkuoti negalima, nes
dėl rentinio judėjimo ir sienų nusėdimo tinkas
sutrūkinėtų.
Tinko sluoksnį prie rentinio tvirtinti galima
keliais įvairiais būdais. Vienas senas metodas
buvo: išgręžti rąstuose daug skylių, į kurias įkaldavo nedidelius medinius kaiščius, kurie išsikišdavo 20 - 30 mm. Kiti būdai buvo prikalti plo-
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nas beržo šakeles, kurias prilaikydavo storesnės
arba įkalti daug vinių su didelėmis galvutėmis.
Jau labai nuo seno naudojami meldų dembliai,
tai - iki šiol vienas tinkamiausių būdų. Tuo tarpu, balanos ir tinklai - vėlyvesnio meto sprendimai, ir vargu, ar juos galima priskirti originaliesiems metodams.
Labiau paplitęs buvo sienų tinkavimas iš vidaus. Dažnai siūles ir sujungimus tarp rąstų
užglais tydavo, drėbdami molį. Perteklių išglaistydavo ant rąstų ir tokiu būdu gaudavo palyginti
lygų paviršių, kurį buvo galima dažyti arba apklijuoti apmušalais. Tačiau apačioje, palei grindis, tokia apdaila lengvai pažeidžiama drėgmės
ir mechaninio poveikio, todėl dažnai rentinys

buvo apkalamas parapetine sienele arba buvo
daromas aukštas cokolis, kurie geriau pakeldavo tokius aplinkos veiksnius. Paprasčiausią tokią
sienelę sudaro horizontalios lentos, sukaltos maždaug iki stalo aukščio. Dailesnis sprendimas gali
būti
rėminė
filinginė konstrukcija.
Parapetinės
sienelės sutinkamos ir prie netinkuotų sienų.
Iš vidaus sienos gali būti apkalamos ir iki lubų.
Tada labai svarbu, kad apkalimo nepaveiktų rąstų
nusėdimas. Ir apačioje, ir viršuje turi būti paliekami po horizontaliomis lentomis paslėpti tarpai.
Jei rąstų karkasas apmušamas medžio pluošto
plokštėmis arba sienų apmušalais, reikia tikėtis, kad
rąstų karkaso judėjimas ilgainiui paliks pėdsaką,
pav., plokštės sulinks arba tapetai suplyšinės.

Rastiniai namai buvo perkeliami ir anksčiau, ir dabar. Namas nuotraukos viduryje, nuo seno stovėjęs
ganyklose, neseniai atnaujintas. Kiti pastatai perkelti į šią vietovę per paskutiniuosius 25 metus ir pastatyti
taip, kad visa pastatų grupė atitiktų vietovės architektūrines tradicijas. Visų namų karkasai - seni. Peter
Gavel nuotrauka, SFF.
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Išmontavimas ir surinkimas viso namo perkėlimas
Horizontalaus
rentimo
konstrukcija
leidžia
namą išmontuoti ir vėl surinkti. Pažeistos dalys pakeičiamos naujomis, pagamintomis pagal senųjų dalių pavyzdį. Išmontuojant namą
visos dalys sužymimos pagal sistemą, kuri išaiškinama sužymėjimo brėžinyje. Žymėti geriau-

sia iš vidinės pusės, kiekviename rąste lengvai
iškertant tinkamus ženklus, romėniškus skaitmenis, kartu nurodant ir pasaulio šalis ar panašiai. Viena žymėjimo sistema pateikiama Skanseno muziejaus instrukcijoje " Senų pastatų priežiūra ".
Dabar visą namą perkelti galima ir jo neišmontavus. Tokius darbus atlieka įmonės, turinčios specialią įrangą.

Seno malūno pastatas buvo išmontuotas. Visos dalys sužymėtos, po to pastatas iš naujo sumontuotas ant
rąstų paklotos šalia statybvietės. Pažeistos dalys keičiamos naujomis, atliekami kiti pataisymai. Valstybinės
antikvariato tarnybos nuotrauka.

Pastatas iš naujo statomas ant pamatinės konstrukcijos,
kuri, kol pastatas buvo nukeltas, buvo pataisyta.
Valstybinės antikvariato tarnybos nuotrauka.

Restauruotas ir iš naujo surinktas malūnas. Valstybinės
antikvariato tarnybos nuotrauka.
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Pamatai ir gulekšniai

Tvirtas namo pamatas, sumūrytas iš pilko granito. Atkreipkite dėmesį į beržo tošies izoliaciją tarp mūrinio pamato ir
apatinio rąstų vainiko. Uno Söderberg nuotrauka.

Anksčiau namą stengėsi statyti ant tvirtos ir kietos žemės. Gilių duobių nekasdavo. Kaip pamatą
po kiekvienu tarpsieniu dėdavo akmenį. Vėliau
po rąstų siena tarp tarpsienio akmenų galima
buvo prikrauti mažesnių akmenų.
Taigi po ręsto namo kampais turi būti tvirti
kertiniai akmenys, o vidinės pertvaros įręstos į
išorines sienas. Tarp kertinių akmenų gali būti
tuštumos arba mūras sumūrytas tik pastačius
namą. Tai palengvina apatinio vainiko rąstų keitimą iš apačios. O jei tarp kertinių akmenų yra
mūras jis gali būti išardytas ir po restauravimo
vėl sumūrytas.
Tradiciškai ištisinis cokolinis mūras buvo
mūrijamas iš lauko akmenų. Jis galėjo būti surištas skiediniu arba paprasčiausiai sukrautas iš
akmenų, nesurištų skiediniu. Ištisinis cokolis, kuris buvo daromas, kad būtų sandaru ir šilta, sutinkamas dažniausiai po gyvenamaisiais namais ir
arklidėmis. Po svirnais, kluonais, daržinėmis
paprastai buvo dedami tik kertiniai akmenys arba
stulpiniai pamatai.
Tarp pamatinio mūro ir apatinio vainiko rąsto,
kaip izoliacinė medžiaga galėjo būti paklota beržo

tošis. Restauruojant muziejinę vertę turinčius
pastatus taip pat reikėtų naudoti beržo tošį, o
restauruojant paprastesnius pastatus paprastai
naudojamas pamato izoliavimo kartonas ar pan.
Įvairiais laikais rastinio namo pagrindui buvo
naudojamos įvairios pamatinių sijų konstrukcijos.
Pagal vieną seną modelį, pamatinės sijos su
užpildu klojamos ant žemės. Užpildas tarnavo
kaip izoliacinė medžiaga. Jį darydavo iš smėlio,
žvyro ir pelenų mišinio, o siekiant apsisaugoti nuo
vabzdžių - kenkėjų, dažnai įmaišydavo kalkių.
Žemės paklotas - dar senesnė konstrukcija,
kur užpildas, dažniausiai durpės, buvo sukraunamos pylymo forma po pamatiniu mūru arba
apatiniu rąstų vainiku, kaip sandarinimo ir šilumos izoliavimo priemonė.
Sijos, suklotos tiesiai ant žemės, nelabai tinka namams, kurie bus šildomi ir gyvenami. Tokiais atvejais būtų tikslinga po namu padėti naujas izoliuotas sijas su juodgrindėmis ir ventiliuojamu pagrindu.
Gyvenamieji namai buvo dažnai statomi arba
po
jais
vėliau
padedami
gulekšniai
su
juodgrindėmis
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ir ventiliuojamu pagrindu. Gulekšniai gali būti
dedami ant pamatinio mūro vidinio krašto arba
įdurti tarp pirmojo ir antrojo rąstu vainiko.
Ypatingas gulekšnių tipas sutinkamas kai kuriuose sandėliavimo pastatuose, kur grindis sudaro rąstų pusės, suklotos plokščiąja puse į viršų, suleistos kraštuose ir plokščiai nutašytuose
galuose, kurie įduriami tarp pirmojo ir antrojo
rąstų vainiko. Tokiu būdu sijos ir grindys sudaro
labai sandariai prie sienų prigludusią visumą. Tokie namai dažniausiai pastatyti ant aukštų stulpinių pamatų.
Senų namų cokolis labai žemas, o kai kur jo
beveik nėra. Tai beveik visada priklauso nuo
žemės paviršiaus pakilimo susidarius antsluoks-

niams. Tada apatinis rąstų vainikas labai greitai
gali pradėti pūti. Siekiant išsaugoti namą, pirmiausiai reikia nuleisti žemės paviršių iki pirmykščio lygio ir pasistengti padaryti tokį nuolydį, kad žemės paviršiuje esantis vanduo tekėtų
tolyn
nuo
namo.
Išimtiniais
atvejais
galima
sumūryti aukštesnį cokolį kad namas pakiltų.
Tačiau
bandymas
sutvirtinti
cokolį
išliejant
aukštesnį nei pirmykštis cokolį prie medinės sienos visiškai klaidingas būdas.
Žemė prie pat namo turi būti gerai drenuota.
Nereikėtų šalia namo sodinti gėlių ir krūmų.
Juodžemis sulaiko drėgmę, o augalai gali pažeisti
pastatą. Geriau 30 - 50 cm pločiu žemę iškloti
lauko akmenimis.

Pamatas vien iš tašytų akmenų
po namo kertėmis ir ten, kur į
išorinę sieną įresta vidinė
pertvara. Pamatiniai akmenys
dedami ir po vidinių pertvarų
susikirtimais. Nežinomas
fotografas.

Pamatas, praktiškai toks pat,
kaip ir aukščiau pavaizduoto
namo, tačiau čia tarpai tarp
kertinių akmenų užpildyti
plonais akmenimis, sukrautais
be rišančiojo skiedinio. Uno
Söderberg nuotrauka.
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Laikančios stogo konstrukcijos, stogas ir lubos
Rastiniuose namuose buvo naudojamos įvairių
tipų laikančios stogo konstrukcijos.
Vieną seną konstrukciją sudaro ilginiai, einantys nuo vieno frontono iki kito. Tokioje konstrukcijoje visada yra kraiginis ilginis, tačiau be jo gali
būti ir šoniniai ilginiai, einantys abiejose kraiginio ilginio pusėse. Rastinių namų su tokia stogo
konstrukcija frontonai paprastai buvo taip pat
renčiami iš rąstų. Ilginiams buvo keliami ypatingi
reikalavimai. Negana to, kad jie turėjo būti la-

Kraiginį ilginį galima papildyti gegnėmis, kurios
suleidžiamos viršuje ir atremiamos į kraiginį ilginį.
Viršutiniame sienos rąstų vainike gegnės neįtvirtinamos,
o įstatomos į griovelį. Frontonai ręsti.

bai geros medienos, jie turėjo būti ir sunkūs, todėl
dažnai buvo naudojami per didelių matmenų ilginiai.
Rastiniams namams galima naudoti ir įprastas
gegnių santvaras. Tada frontonai negali būti renčiami iš rąstų, nes frontonas ir santvaros vertikalioje
plokštumoje juda skirtingai. Naudojant gegnių santvaras, frontonai paprastai apkalami vertikaliomis
lentomis, tvirtinamomis prie vienos santvaros su
papildomais rygeliais lentų prikalimui.

įprasto tipo gegnių santvaros su rygeliu ir styga, įleistų į
gegnes. Tokių santvarų judėjimas neatitinka ręsto
frontono judėjimo, todėl frontonas turi būti iš rygelių, iš
išorės apkaltų lentomis.
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Šildymas ir papildomas izoliavimas
Orui šylant, didėja jo poreikis ir sugebėjimas išlaikyti drėgmę. Šiltas, pastato viduje esantis, oras
sugeria drėgmę iš pastato medinių dalių. Džiūvant medžiui, mažėja supuvimo pavojus. Todėl,
ręstų namų apšildymas yra palankus veiksnys,
tačiau su tuo susiję ir keletas problemų. Medis
džiūdamas traukiasi ir dėl to gali net susisukti.
Šildomas patalpų oras plečiasi, jis kyla į viršų
ir siekia prasiskverbti pro plyšius stoge, tuo pačiu
pro plyšius grindyse ir apatinėje sienų dalyje įtraukiamas šaltas lauko oras.
O tai viduje sukelia skersvėjį, ypač grindų lygyje, be to palėpėje iškyla kondensavimosi pavojus, kai į viršų kylantis oras atvėsta ir vėl
pablogėja jo sugebėjimas išlaikyti drėgmę. Įrengiant rastinio namo šildymą, reikia užsandarinti
pastatą, o visų pirmiausiai - stogo paklotą.
Geriausia - pagerinti pamatimų sijų ir
palėpės
perdengimų
šilumos
izoliaciją.
Dažniausiai - tai yra lengviausias būdas,
nekeičiantis pastato išvaizdos.
Papildomai izoliuoti rąstų karkasą galima iš
išorės arba iš vidaus. Jei izoliuojama iš išorės,
rąstai tampa šiltesniais ir sausesniais. Ir atvirkščiai, jei izoliuojama iš vidaus, rąstai atšąla ir
sudrėksta. Jei paisyti vien tik rąstų sienos drėg-

numo, tai izoliuoti reikėtų iš išorės, tačiau
izoliacijos tipas gali lemti izoliacinės medžiagos
tvirtinimo vietą. Pasirodė, kad kai kurių rūšių išorinėse izoliavimo medžiagose susidaro kondensatas. Ribotas, tačiau vis tiek geras sienų izoliavimo būdas yra sienų apkalimas iš vidaus vėjo
nepraleidžiančiomis plokštėmis. Galima net sakyti, kad šis būdas patenkina visada egzistavusį
siekį padaryti sieną sandaria. Jei rąstų siena geroje būklėje, reikėtų gerai pasvarstyti, ar ją iš tikrųjų reikia izoliuoti.
Reikia atsižvelgti į namo išvaizdą, kuri dažniausiai nulemia sienų izoliacijos tvirtinimo vietą.
Turint galvoje pastato architektūrą, gali būti sunku papildomai jį izoliuoti, naudojant storą izoliacinės medžiagos sluoksnį. Tai galima pasakyti
ir apie izoliavimą iš vidaus ir iš išorės. Jei rąstai
matosi
eksterjere,
išorinis
namo
izoliavimas
reikštų žymų namo išvaizdos pakeitimą.
Toks difuzinis sienų ir kitų pastato dalių izoliavimas,
kaip
izoliuojami
šiuolaikiniai
namai,
anksčiau niekada nebuvo atliekamas. Rastiniame
name taip izoliuoti tikslinga vonios kambarius
ir kitas drėgnas patalpas. Kitais atvejais tai reikėtų labai riboti. Nešildomame name, kur priklausomai nuo metų laikų, galima tikėtis drėgmės
judėjimo ir į vidų, ir į išorę, difuzinis izoliavimas
gali būti tiesiog visiškai netinkamas.

Papildomai izoliuotas rastinis
namas. Jei norite, kad
papildomai izoliuotas namas
įgytų tradicinę išvaizdą,
pasirinkite obliuotas lentas, kaip
ir anksčiau, jei dažysite namą
aliejiniais dažais, ir - neobliuotas
lentas, jei dažysite raudonais
"Falu" dažais.
Langai turi būti iškelti į
naująjį fasado paviršių, o jų
staktos - iš obliuotų lentų, kurios
vėliau dažomos aliejiniais dažais.
Peter Gavel nuotrauka, SFF.
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Paviršiaus apdorojimas ir impregnavimas

Raudoni klijiniai dažai, "Falu" raudonieji dažai, rradiciškai naudojami rastiniams namams dažyti. Parduotuvėse yra
dažų, primenančių klijinius dažus, tačiau jų sudėtyje yra kitokios rišančios medžiagos, pav. lateksas, kurios gali būti
kenksmingos. Uno Söderberg nuotrauka.

Iš pradžių rastinių namų rąstai fasaduose buvo
neapdoroti. Laikui bėgant, rąstai įgydavo pilką
spalvą, būdingą lauke esančiam medžiui. Paprastenių pastatų, pav., daržinių pievose, rąstai niekada nebuvo apdorojami. Jei turite namą neapdorotu paviršiumi, tačiau geroje būklėje, namas
gali likti neapdorotu ir toliau be greito paviršiaus
suirimo pavojaus.
Turintiems namus, kurių paviršiai apdoroti
senoviškais būdais, tuos būdus reikėtų naudoti
ir toliau. Tradicinės priemonės gerai išbandytos
ir jas sėkmingai galima naudoti ir dabar. Nuo
seno žinoma, kaip jos sensta, apsaugo ir sąveikauja su pagrindu. Informacija apie tai surinkta
Valstybinės antikvariato tarnybos leidinyje "Pastatų dažymas tradiciniais dažais".
Perdažant namą, reikia ištirti, kaip jis buvo
apdorotas anksčiau. Apatinius dažų sluoksnius

ištyrimui paprastai galima nugramdyti peiliu.
Pasirenkant spalvą, ant bandinio galima užtepti
truputį aliejaus, kad gautumėte tikresnį spalvos
vaizdą. Kad namas išsaugotų savo kultūrinę vertę,
pasirinktas apdorojimas turi būti derinamas prie
namo charakterio. Apdorojimas turi būti pakankamai patvarus, lengvai prižiūrimas ir nepadidinti po juo esančio medžio puvimo pavojaus.
Raudoni klijiniai dažai, "Falu" raudonieji
dažai, XVIII a. buvo pradėti naudoti miestuose,
o vėliau, XIX a. - ir kaimo vietovėse. Nuo to
laiko šiais dažais plačiai buvo dažomi ir su fasaduose matomais rąstais, ir lentomis apkalti mediniai pastatai. Jokia spalva nebuvo tokia būdinga
mūsų pastatams, kaip raudona spalva. Neveltui
ji laikoma nacionaline Švedijos spalva. Raudonais klijiniais dažais lengva dažyti, be to, nesunku prižiūrėti jais dažytus paviršius. Jie pigūs.
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Neobliuotoms lemtoms "geresnių " dažų nerasite. Tačiau šiais dažais negalima dažyti paviršių,
kurie anksčiau buvo dažyti kokiais nors kitokiais
dažais, pav. aliejiniais arba lateksiniais dažais.
Klijiniais dažais gerai padengti nesiseka ir ką tik
impregnuotos
medienos.
Dažant
impregnuotą
medį, geras rezultatas pasiekiamas tik po kelių
metų.
Aliejiniai dažai turi savybių, tinkančių medžiui, ir paprastai juos be sunkumų galima naudoti. Jie visų pirmiausiai buvo naudojami dailidžių gaminiams dažyti. Dažniausias derinys raudonais klijiniais dažais dažytos sienos ir aliejiniais dažais dažytos staktos, langai ir durys.
Labiausiai palitę buvo balti aliejiniai dažai, tačiau buvo dažoma ir kitokiomis spalvomis, pav.,
durų sąvaros. Kartais, apkalus rastinį namą lentomis, visas pastatas buvo nudažomas aliejiniais
dažais.
Medžio smala visų pirmiausia buvo smaluojami mediniai stogai, tačiau smaluojami buvo ir
mazgai, o kartais net ir sienos. Smala nenuodingai impregnuoja medį ir sutvirtina bei apsaugo
paviršinį medžio pluoštą.
Tinkamai apdorojus
sudūlėjusį medžio paviršių, galima prailginti jo

amžių. Pagal situaciją medžio smala gali būti naudojama gryna arba su kokiu nors priedu, pav.,
raudonu pigmentu. Smala, kad nebūtų lipni, sumaišyta su sėmenų aliejumi ir terpentinu, puikiai tinka anksčiau neapdorotiems arba tokiu pat
būdu apdorotiems paviršiams.
Jei pastatas dažytas šiuolaikinėmis dažų rūšimis, pav, lateksiniais dažais, reikia atidžiai ištirti po dažais esančio medžio būklę. Be kultūrinių
- istorinių sumetimų, kad medis nepūtų, tokių
dažų sluoksnį gali tekti nuimti ir perdažyti namą
kitokiais dažais.
Restauruojant rentinį, naujo medžio įdūros
dažnai išsiskiria šviesia medienos spalva. Siekiant
patamsinti naują medieną, kartais buvo naudojamas geležies sulfatas. Tada medis įgyja žalsvai
pilką atspalvį. Šis metodas, vargu, ar buvo naudojamas anksčiau. Natūraliausia - leisti medžiui
papilkėti savaime. Tačiau, kad įdūros patamsėtų,
galima visą fasadą perdažyti atskiestu smalos
mišiniu.
Bandyti impregnuoti rąstus šiuolaikiniais metodais, siekiant apsaugoti juos nuo puvimo, nebūtina. Verčiau ieškoti tokių techninių sprendimų, dėl kurių rąstai išliktų pastoviai drėgni.

Medžio smala apsaugo medžio paviršių nuo erozijos. Smala tepama šiltu metų laiku ant gerai išdžiūvusio medžio.
Smaluojant raudonai, įmaišomas geležies oksidas, pav., "Falu" raudonos spalvos. Labiausiai paplitęs mišinys, kai geležies
oksidas maišomas su smala proporcija 1 : 8. Uno Söderberg nuotrauka.
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