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Ĉar la IFEF-kongreso 2017 okazas en la urbo Kolmar, la jena artikolo 

traktos neordinaran vidpunkton de tiu edifico, tio estas ke ĝiaj tegmentoj 

respegulas la historion de tiu bela regiono Alzaco.  

La STACIDOMO de COLMAR 
 

Evoluado de historia monumento, laŭ la vidpunkto de tegmentisto. 
 

Septembro 2016: bela suno de somera fino prilumas la fasadon de 
la stacidomo de Colmar. Tiu urbeto situas sude de Strasburgo, en 
Alzaco, orienta regiono de Francio, plurfoje dum 3 militoj disputita 
kun Germanio. El tiu stacidomo foriras trajnoj regionaj kaj naciaj, 
ankaŭ por la belega valo de Munster, en la apuda montaro 
Vogesoj. Malgajega memoraĵo: ĝi ankaŭ estis la deir-punkto de la 
junaj alzacanoj, kiujn Hitler devigis soldatiĝi en la germana armeo 
ekde 1942. La plimulto neniam revenis hejmen!  

Foto 1a La stacidomon de Colmar konstruis la germana Ŝtato en 
1907, dum la periodo inter 1871 kaj 1918, kiam Alzaco estis 
regiono de la Germana Imperio. Ĝi reprezentas bone la prusan 
stilon, kun sia miksaĵo de stiloj: nov-gotika, nov-renesanca kaj 
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centr-eŭropa. Laŭ onidiroj, la arkitekton inspiris la planoj de la 
stacidomo de Dantzig (nune Gdansk) pola urbo, aneksita de 
Prusujo inter 1815 kaj 1919. 

[Vidu foton de la stacidomo de Gdansk en la sekva artikolo] Nepre 
rigardu la horloĝo-turon kiu estas videbla de tre malproksime, kio 
ebligis al la vojaĝantoj ne maltrafi sian trajnon. 
La leganto bonvolu ankaŭ observi, ke la ĝenerala vidpunkto povas 
pensigi pri la silueto de vapor-lokomotivo, kies kamentubo estas 
reprezentata de la turo! Tiu foto montras la ĉefan enirejon, sur la 
orienta fasado, tiel ke dekstre videblas la norda parto de la 
konstruaĵo, kaj maldekstre la suda parto, kun tegmento-elementoj 
pli malnovaj. 
Tiu stacidomo estis oficiale klasifikita kiel historia monumento 
(nepre konservinda). Hodiaŭ, la vizitanton ni orientos laŭ la 
vidpunkto de tegmentisto, kio ebligos observi ĝian teĥnikan 
evoluon, pere de la tegmentoj kovritaj per ardezoj laŭ 2 diversaj 
metodoj. 
Sur la dekstra parto de la stacidomo, ĉe la Nordo, la tegmentoj 
estas kovritaj per ardezo-platoj muntitaj laŭ la franca metodo, 
ankaŭ nomata laŭ la anĝea [Angers estas taksata la baza 
referenco en Francio koncerne ekspluaton de ardezo-minejoj kaj 
muntadon de l’ardezo-platoj. ] Ŝajnas, ke tiu parto estis renovigita 
de la konstru-dato, ĉar sur la suda parto, maldekstre de la enirejo, 
la tegmentoj konsistas ankaŭ el ardezo-platoj, muntitaj laŭ la franca 
metodo, sed multaj detaloj montras la tradician ĝermanan 
metodon. La ĝermana metodo estas tre malsimila: ĝi uzas ardezo-
platojn skvamo-formajn, nomatajn "Schuppen" [Ŝupen] kiujn oni 
muntas per najloj laŭ oblikvaj linioj. 
Ĉe la franca metodo la ardezo-platoj estas fiksitaj per hokoj aŭ 
najloj laŭ horizontalaj kaj vertikalaj linioj. 
Desegno 1a 

 Tegmento laŭ la ĝermana metodo 

1 Ardezo-plato (skvamo-forma)  

2 Najlo ĉe la supro de la ardezo 

3 Ligna bretaro najlita sur la 
ĉarpentaĵo 

4 Gut-rando (malsupra linio)  
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Desegno 2a 
 

 Tegmento laŭ la franca 

metodo 
1 Ardezo-plato (rektangula)  

2 Hokoj (por teni la ardezo-
platojn)  

3 Maldikaj bretoj. (por enŝovi la 
hokojn)  

4 Gut-rando (malsupra linio)  

 
Kunligaj linioj: Kio estas? 
Ĉi-sube, simpla desegno montras la diversajn kunligajn liniojn 
videblajn sur la tegmentoj de la Stacidomo de Colmar. Tiuj linioj 
konsistigas problemojn solvotajn de la tegmentisto ĉe la diversaj 
linioj kie tegmento-ebeno renkontas ĉu muron, ĉu alian tegmento-
ebenon. Tie necesas malebligi la enirojn de la pluvakvo en la 
domon (ofte nomitaj likoj) kaj samtempe atingi arĥitekturan belecon! 
Desegno 3a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diversaj kunligaj linioj sur tegmentoj 

1 Gut-rando 

2 Firsto 

3 Tegmento-valo (renkonto de 2 oblikvaj ebenoj)  

4 Rondigita rando (Renkonto de klina tegmento kun 
vertikala tegmento-ebeneto)  

5 Levita rando (Renkonto de klina tegmento kun muro)  
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1 La rondigitaj randoj  
Foto 2a Ĉi-sube, sur la norda parto, belega rondigita rando 
muntita laŭ la anĝea metodo ĉe la flanko de lukarno. La 
ardezoplatoj de la konkava parto montras nur ¼ de siaj longecoj!  

 
 
 
Fotoj 3a Ĉi-sube, sur la suda parto rondigita rando muntita laŭ la 
ĝermana metodo ĉe la flanko de alia lukarno, ankaŭ unuklina. . 
 

 
 

Rondigita 

rando 

 

Tegmento-valo 

(malsupre) 

 

Unuklina  

lukarno 

Rondigita 

rando 

 

 

 

 

Tegmento-valo 

(malsupre 
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Foto 4a Detalo pli bone 
montras la laboron de 
supermetado de ardezo-
platoj, najle fiksitaj laŭ la 
ĝermana metodo sur la 
vertikala flanko. 
En ĉiu vertikala vico, la 
ardezo-platoj sin super-
kovras je la duono de sia 
alto, samtempe sin 
apogante sur la 
maldekstra parto de la 

antaŭa vico Longega laboro, plenumebla de nur alte kvalifikita 
tegmentisto…. 

Foto 5a Cele al 
komparado, ĉi-apude 
maldekstre, jen foto de 
lukarno sur la Kastelo de 
Cheverny [Ŝeverni] en la 
valo de la riverego Loire 
(Francio)  
Bona pribildigo de la 
anĝea metodo  
 
 Videblas belega 
rondigita rando kiu ligas 
la ĉefan tegmento-
ebenon kaj la vertikalan 
flankon de la lukarno La 
sinsekvaj vicoj de 
l’ardezo-platoj ŝajnas 
daŭri ĝis la lukarno-
flanko, dank’al la uzo de 
mallarĝaj kaj longaj 
ardezoj (po 3 per vico). 

Tiu mallarĝeco ebligas turni de unu ebeno al la alia. 
 

Ankaŭ tre kvalifikita laboro! 
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Tegmento-valo kun 2 tranclinioj 

Fonto: tegmento-kovrado far  

Emery-Sentier Eld.:Dunod 

2 La tegmento-valoj 

[Tegmento-valo estas linio, kie 2 tegmento-ebenoj renkontiĝas: tien 
alfluas la pluvakvo, kiu falas sur ambaŭ partojn de la tegmento ] 
 

Foto 6a Ĉi-malsupre, sur la norda parto (dekstre de la ĉefa enirejo) 

videblas tegmento-valo muntita laŭ la anĝea metodo 

 

 
 
 
 
 
 
 
Desegno 4a:  

 
Skemo pri tegmento-valo el 
ardezo-platoj, muntita laŭ la 
anĝea (franca) metodo. Ĝin 
kovras la ebenoj ĉe ambaŭ 
flankoj laŭ paralelaj tranĉ-
linioj. 
La tegmentisto unue 
muntas la sinsekvajn vicojn 
de la "longaj ardezo-platoj", 
po 4 ĝis 5, unu flanke de la 
alia. Fiksado per najloj. Ni 
observu, ke ĉiu vico 
horizontala estas muntita 
karovice sur la antaŭa vico. 
La tegmento-valo mem 
konsistigas ian mallarĝan 
kurban surfacon, 
sendependan de ambaŭ 
apudaj ebenoj. 
 

Franc-stila 

tegmento-valo 
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Ĝerman-stila tegmento-

valo 

Foto 7a: Ĉi-malsupre, sur la norda parto, (maldekstre de la enirejo) alia 
tegmento-valo, sed muntita laŭ la ĝermana metodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Sur tiu-ĉi 7a foto videblas de maldekstre-dekstren: 1 Flanko de lukarno 
kun sia rondigita rando, 2 grop-eĝo, 3 tegmento-valo, 4 du-fenestra 
lukarno)  

Foto 8a detalo 
de la ĝerman-
metoda 
muntaĵo:  

 
 
 
 

 
 
 

Laŭ la ĝermana metodo, la longaj ardezo-platoj estas supermetitaj unu 
sur la alian, komencinte ĉe la meza akso, dekstren kaj maldekstren. Sur 
tiu akso estas metita kaŝita ardezo (slange nomata "naz-tuko") Ĝin kovras 
la du unuaj ardezo-platoj ĉe ambaŭ flankoj de l’akso. Tiujn kovros poste 

Tranĉ-linio 

"Naz-tuko" 

1 4 
2 

3 

1 
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aliaj ardezo-platoj, sur duono de larĝeco. Ĉiu vico superkovras la 
malsupran vicon je 10 cm aŭ pli. 
Kiel ĉe la anĝea metodo, ĉe la ĝermana, la tegmentisto fininte la 
muntadon de la tegmentovalo-mem, ligas al ĝi la du apudajn ebenojn, per 
tranĉlinio, kiu kovras la lastan vicon sur 5 cm. 
 
Noto: kial "ĝermana" kaj ne "germana"? Ĉar tian labor-metodon oni povas 
observi en Germanio, Ĉeĥio kaj orientaj partoj de Francio. 
Bonan ekzemplon de la ĝermana metodo la aŭtoro fotis en la orienta 
franca urbeto Pontarlier [pontarlje] sur privata domo: elstara laboro! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9a: Privata domo en Pontarlier (Francio)  
 
Plu pri la stacidomo de Colmar: La levitaj randoj (vidu postan paĝon)  

Tegmento-valo malantaŭ kamen-
tubo kun siaj bone videblaj 

naztukoj 

Rondigita rando ĉe 
lukarno-flanko 
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3 La levitaj randoj 
 

Laŭ longe de muro, la 
tegmento-ebeno estas 
iomete suprenlevita por 
malproksimigi la fluantan 
pluvakvon disde la muro kaj 
tiel eviti likojn. 
  
Foto 10a Sur la norda parto 
de la Stacidomo de Colmar, 
(dekstre de l’enirejo) 
observeblas pluraj "levitaj 
randoj" muntitaj laŭ la anĝea 
metodo, iel similaj al duonaj 
tegmento-valoj, kun po 2 
longaj ardezoj ĉe ĉiu vico. 
Krome, tio efikas plene por 
plibeligi l’aspekton de la 
tegmento. 
 
 

 

Foto 11a Sed, 
observante la 

sudan parton, oni 
povos vidi levitan 

randon laŭ la 
ĝermana metodo, 

kiu situas 
laŭlonge de la 

gablo supre de la 
kajutoj. Temas pri 
la sama tekniko 

kiel ĉe la 
rondigitaj randoj 
[1a paragrafo]: la 

longaj ardezo-platoj sin superkovras kaj kovras la ĉefan ebenon 
 
Konkludo: La aŭtoro de tiu-ĉi artikolo esperas, ke poste la legintoj supren 
rigardos la belajn tegmentojn de la mondo, ne nur de la stacidomo de 
Colmar! Pierre GROLLEMUND 

Levitaj randoj 


