
Tagprojektet – idéer til udformning

• Som indlæg til samtalen om udformningen af det nye tag på hovedbygningen præsenteres 
her nogle idéer.

• Ideen er at få mere lys, højde og luft i vores hovedrum.

• Dermed kan rummet bruges til flere typer aktiviteter og kan huse flere mennesker uden at 
det føles for tæt.

• Rummet vil dermed også differentiere sig klarere fra lokalerne på Sønderby Kro og de to 
steder ville bedre kunne komplimentere hinanden.

• Rummets akustik vil også kunne forbedres.

• Det er tanken at projektet udføres med en tømrermester som hovedansvarlig, for eksempel 
den tømrer vi allerede har kontakt med. Det ville være muligt at indarbejde frivillig 
arbejdsindsats (i jordniveau), som beskrevet på sidste side. 
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Mulig udformning

• En mulig udformning er er vist her, med 
en synlige spærkonstruktion og et lysbånd 
i kip

• Lysindfaldet kunne alternativt opnås med 
almindelig Velux tagvinduer i tagfladerne.

• Her er taghældningen øget fra de 
eksisterende 25° til 35°, for at opnå en 
mere harmonisk spærgeometri.
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Inspiration og materialer

• Forslaget til synlig spær konstruktion og 
lysbånd i kip er inspireret af bygningen vist 
til højre, men materialerne behøver ikke 
være de samme.

• Vores fine nye gulv og hvide vægge kunne 
beholdes.

• Spærene kunne være i lysere træ. 

• Dertil kunne loftbeklædning af Troldtekt i 
lys natur, som vist til højre, passe fint.

• Troldtekt ville også forbedre akustikken i 
rummet væsentligt.
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Konstruktion

• Spærkontruktionen kunne fremstilles på 
tømrerværksted og samles før den hejses på plads. Vil 
muligvis kræve en ny rem langs ydermures top, til at 
fordele lasten.

• Selve taget kunne bygges af såkaldte tagkasetter, der 
er komplette tagelementer med spærplanker, isolering 
og tagpap. 

• Tagkasetter kan fremstilles på fabrik, eller bygges på 
jorden som et frivillige projekt, hvorefter de hejses på 
plads.

• Taget kunne konstrueres etapevis i bygningens 
længderetning, således at bygningen på intet tidspunkt 
står åben i længere tid.
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