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Forskelling af tagryg
Murerteknikken med forskelling af tegltage, hvor teglstenene lukkes indbyrdes udefra med mørtel
i forskellige udførelser, har været anvendt i Danmark gennem århundreder. Varianten med indvendig tegltagslukning – såkaldt understrygning – er ligeledes en gammel håndværkstradition, og
de to metoder følges ofte ad. Forskelling anvendes i de områder af taget, hvor indvendig lukning
ikke er mulig at udføre, fx i rygninger og grater og langs gavle.

Se også www.danskbyggeskik.dk

I visse områder af Danmark, fx Skagen og Dragør, har der altid været gjort en dyd ud af forskellingen. Her bliver mørtlen hvidtet, og det giver tegltagene i disse byer et særligt karakteristisk udseende. Forskelling kræver håndværksmæssig kunnen og præcision for at skabe et godt resultat,
og det er også vigtigt at kende den rigtige mørtelblanding og forskellige fifs, der sikrer forskellingens holdbarhed.

Film om emnet
I en nyproduceret film forklares der på en levende og pædagogisk måde om forskelling af tagrygge mv., samt de særlige forhold omkring selve håndværket, som har betydning for et godt
resultat.
Filmen kan ses på www.byggefilm.dk eller www.youtube.com!

Fakta om filmen
Filmen om ’Forskelling af tagryg’ er produceret som én af flere film om gamle håndværksmetoder
og –teknikker, der er i fare for at forsvinde i en moderne verden. Filmproduktionen er en del af
et projekt, der har været støttet under udviklingsinitiativet RENOVERING 2010, hvis formål har
været at bidrage til udvikling af bygningsrenovering i Danmark. RENOVERING 2010 er et partnerskab mellem GI – Bedre Boliger og Realdania. Læs mere på www.ejendomsviden.dk
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