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Brädgolv

Kilsågade brädgolv
Trä var i stort set det enda golvmaterial vi hade 
förr i norra Sverige. Före 1800-talets mit hade de 
lesta hus kilsågade brädgolv. Plankorna ick sin 
kilform av stockens avsmalnande form, inte såg-
ningen, och bredden varierade utifrån stockens 
förutsätningar. Golvet lades med den bredare 
rotändan och den smalare toppändan växelvis. 
   Plankans kärnsida vändes uppåt vilket gav 
större slitstyrka och kanter som kupade sig 
nedåt. Dimensionerna var grova med bredder 
upp till en halvmeter och tjocklek kring 4-5 cm 
men det kunde också handla om halvstockar 
med rundningen kvar undertill. Undersidan 
kunde annars vara handbilad eller sågad. 
   Både furu och gran användes men gran av bra 
kvalitet föredrogs etersom den hålls ljusare och 
nöts jämnare. Furu med kvarsitande ytved kan 
ge et mycket brokigt intryck mellan kärn- och 
ytved under de första decennierna. Plankorna 
hyvlades för hand vilket gav et levande utse-
ende med urslag runt kvistar och hyvelspår. 
   Et ålderdomligt sät at foga ihop golvet var 
at nara ihop planken med dymlingar av trä eller 
järn i borrade hål längs kanterna. Senare började 
man använda spontade plank. De försågs då med 
handhyvlade spår på långsidorna och sates ihop 
med en lös jäder. Så småningom började även 
plank med fast jäder at tillverkas. Dessa hade 
et hyvlat spår på den ena långsidan och en fast 
jäder på den andra. 
   Varje planka spikades med två spik vid varje 
golvbjälke. Den första spikraden gjordes ca 20-30 
cm ut från väggen där första golvbjälken låg. 
Spikningen skedde med handsmidd spik ovani-

från vilket gav synliga spikskallar. Om golven 
behövde skarvas gjordes deta över en golvbjälke 
och alla brädor i golvet skarvades då på samma 
ställe, en s.k. generalskarv. 

Lägga ett nytt kilsågat brädgolv 
För at få rät karaktär är det viktigt at et kilså-
gat golv spikas uppifrån med handsmidd spik. 
Förborra och spika ca 3-4 cm in från kanten så 
at plankorna inte spricker när träet sväller eller 
krymper. Et traditionellt golvbjälklag har långt 
mellan bjälkarna, ca 140-160 cm, medan moder-
na bjälklag normalt har 60 cm mellan bjälkarna. 
Om man vill ha et traditionellt utseende bör 
golvet därför bara spikas i varannan bjälke, det 
går då år ca 5-6 spikar per kvadratmeter. Spiken 
ska vara tre gånger så lång som plankans tjock-
lek så at 2/3 av spiken hamnar i golvbjälken. 
   Innan de spikas fast bör planken ha en fukt-
kvot på ca 8% för et uppvärmt rum eller ca 14% 
för et rum som inte värms upp kontinuerligt. 

Fernissning
Fernissning på trä är et rät sent fenomen och 
har till stor del at göra med vår syn på träet 
som material. När nationalromantiken uppstod 
började man plötsligt uppskata inhemska trä-
slag som furu och gran och framhäva dem med 
fernissa. Det blev ändå sällan at fernissade ytor 
användes mer än som en efekt på inare golv. 
   Fernissan gav golvet en hårdare, blankare och 
mer lätsköt yta. På utsata ställen slets fernissan 
ganska fort men fördelen var at den var lät at 
bätra på. Vanligen fernissades golven en gång 
om året, ota då i samband med julstöket. Fer-
nissan kunde också färgsätas genom at linol-
jefärg blandades ner i den. Vanligast var bruna 
och brunröda kulörer. 
   En viss villrådighet inns i språkbruket beträf-
fande var skillnaden mellan lack och fernissa 
egentligen ligger. Förenklat tekniskt set inns 
det ingen skarp gräns, men medan lack både 
kan vara utgångsmaterial för pigmenterad 
lackfärg och fernissa, så avses med fernissa en 
klarlack, d.v.s. en färglös lack. Skillnaden mel-
lan den traditionella fernissan och en modern 
golvlack är också at den senare måste slipas ner 
för at kunna bätras på. 
   Golvfernissa består av en blandning av kokt 
linolja, harts och terpentin. Med denna bland-
ning ick man et segare och motståndskratigare 
ytskikt, fastän mer utsat för gulning. Egenska-
perna förbätrades avsevärt när standolja ersate 
den kokta linoljan. Under 1910-30-talet var det 
även vanligt at betsa trägolv. Det var de ljusare 
svenska träslagen man betsade för at ge intryck 
av mörkare ädelträ. Betsning färgar träet utan 
at dölja dess struktur. 

Hur fernissar man?
Liksom med linoljefärg ska fernissa påföras 
tunt i lera lager och arbetas in ordentligt i ytan. 
Fernissan stryks på et par brädor i taget i träets 
längdriktning. Golvet får inte vara kallt. Vill 
man färgsäta fernissan åstadkoms deta genom 
at man blandar fernissa och linoljefärg och 
däreter stryker på blandningen. För varje lager 
man stryker blir kulören mörkare. 

Reparation och underhåll
Det är vanligt at gamla brädgolv torkar isär när 
de utsäts för modern uppvärmning. At plocka 
upp et gammalt kilsågat plankgolv och slå 
ihop det är otast inget större problem etersom 
plankorna är så kratiga och dessutom spikade 
uppifrån. Börja med at kontrollera om första 
eller sista brädan i golvet är ospikad och börja 
sedan riva där. Fogmassa, lim och dylikt gör på 
sikt at problemet med springor förvärras och bör 
därför undvikas. At plocka upp et tunt bräd-
golv som är spikat i sponten är svårare men går 
med lite tålamod. 
   Äldre brädgolv kan också vara kratigt slitna 
vid trösklarna. Det kan då vara möjligt at vända 
på brädorna eller lyta dem till en annan plats 
i rummet. Gamla golv är ota lagda ”lytande”, 
d.v.s. utan samband med väggstommen. Et 
gammalt golv kan därför börja luta utan at 
huset har sat sig. Om man kan komma in under 
golvet är deta lät åtgärdat. I annat fall måste 
golvet tas upp och åsarna åtgärdas. 
   Et lisigt golv kan åtgärdas med lät slipning 
där så är nödvändigt. Är golvet mycket slitet kan 
man hyvla bort de värsta ojämnheterna. I värsta 
fall får hela golvet hyvlas. At slipa et gammalt 
skurgolv kan bara rekommenderas om golvet är 
väldigt ojämnt slitet eller väldigt läckigt eter-
som slipningen ruggar upp ytan och gör den 
mycket känslig för slitage och smuts. 
   Om man slipar et gammalt skurgolv ska man 
endast slipa det till det djup nötningen nåt eter-
som plankens hopfästningar annars kan ta skada. 
At slipa och sedan lacka, olja eller ge et äldre 
brädgolv någon annan modern ytbehandling är 
et främmande inslag i et äldre hus. Golvet bör 
behandlas med samma metod som ursprungli-
gen eller som senast användes. Byte av metod 
kräver otast hel omslipning. 



 
Man kan också lägga ut golvet löst och låta det 
ligga så et år innan man spikar fast det. Spika 
inte golvet under vintern då det är som torr-
rast etersom man då riskerar at någon planka 
trycks upp när det blir sommar och fuktigare. 
Tänk på at lägga kärnsidan uppåt. Slipa inte 
golvet, det är den hyvlade ytan som gör det hårt 
och tåligt. Ojämnheter kan hyvlas bort när gol-
vet är färdiglagt. Skarvning av golvet görs med 
generalskarv.

Parallellsågade brädgolv 
Vid miten av 1800-talet började man parallell-
såga plank så at de blev raka istället för kilfor-
made samt maskinhyvla virket. Samtidigt bör-
jade planken förses med fast spont maskinellt. 
Golvplankens dimensioner blev också mindre, 
ota var de ca 18-20 cm breda fram till 1800-talets 
slut då bredden blev ca 12-14 cm. Tjockleken låg 
normalt kring 30-35 mm. Golven ick därmed inte 
lika breda springor som de kilsågade golven. 
   De smalare golvplanken krävde tätare avstånd 

mellan golvåsarna för at golvet inte skulle börja 
svikta, golvkonstruktioner med en meter mellan 
golvbjälkarna blev därför vanliga. Till en början 
spikades även dessa golv uppifrån med maskin-
gjord klippspik men så småningom började man 
spika i sponten istället med klippspik eller dyck-
ert och därigenom blev spikningen osynlig. 
   De parallellsågade golven behövde inte skarvas 
med generalskarv, blev en planka för kort så skar-
vades bara den. Skarven lades över en golvbjälke. 
Med de parallellsågade golven blev det också 
vanligare med fris i ändarna av eller runtom 
golvet, något som tidigare mest förekommit på 
slot och herrgårdar. I slutet av 1800-talet lades 
många brädgolv som var menade at täckas med 
kork- eller linoleummator. Virket i dessa golv 
höll generellt lägre kvalitet liksom läggningen. 

Lägga nytt parallellsågat golv
Parallellsågade golv har förekommit både med 
jämnbreda plank och med varierande bredder på 
planken. Det senare var troligtvis vanligast där 
golvet skulle täckas av t.ex. en linoleummata el-
ler i mindre viktiga utrymmen medan de jämn-
breda golven var vanligast i inare utrymmena 
som t.ex. salen. 
   Ska golvet eterlikna et brädgolv från ca 1850–
1860 väljer man handhyvlade 18-20 cm breda 
plank och spikar det uppifrån. Ska det eterlikna 
et golv från slutet av 1800-talet väljer man istället 
maskinhyvlade 12-14 cm breda plank och spikar 
dem i sponten. Planken spikas vid varje golv-
bjälke med en spik per planka. Om spikningen 
sker osynligt i sponten slås spiken in i 45 graders 
vinkel, den sista delen med spikdrivare. 

Såpskurning 
Traditionell såpskurning har inte varit någon 
medveten ytbehandlingsmetod i sig utan et 
praktiskt sät at vårda et obehandlat trägolv. 
Upprepad rengöring och såprester som stannat 
kvar i ytan har med tiden bildat et skyddande 
skikt och framför allt underlätat följande rengö-
ring. Den hårda ytan är faktiskt ganska tålig och 
bör inte slipas bort etersom man då förstör det 
smutsavvisande skiktet som det tar många år at 
åter arbeta upp. 
   Et såpskurat golv har et utseende som bara 
användning och tiden kan ge – det går inte ta 
genvägar till et sådant utseende. Glöm alla tips 

som kalkning eller annan konstgjord infärgning 
av ytan, en sådan yta åldras på et mycket trå-
kigt vis när den nöts igenom. Av samma orsak 
är det skäl at avråda från at försöka betsa eller 
lasera et trägolv till ”gammalt” utseende, en 
sådan yta kan heller inte lagas tillfredsställande 
utan det blir då omslipning eller täckmålning 
som gäller. Det handlar mer om at påbörja den 
behandling som så småningom leder fram till 
det utseendet och just ”den” ytan. 
   Även om det tar lång tid at få den yta man 
etertraktar så är såpskurning ingen speciellt 
arbetskrävande metod, utan et alternativ väl 
värt at överväga om man har eller ska lägga in 
et massivt trägolv. Som i så många andra sam-
manhang är det kvali teten på underlaget som 
bestämmer slut resultatet. Det går inte at med 
 någon behandling få et vackert golv om virket 
från början är uselt. Bra golvvirke bör vara jämn-
vuxet, moget och möjligast kvistfrit. 

Hur såpskurar man?
Det inns en mängd tips och råd om hur man 
såp skurar et trägolv, men allra bäst är om man 
går tillväga som om det gäller en grovrengöring. 
Börja med at fukta golvet med kallt vaten för 
at undvika torkränder. Använd aldrig varmt 
vaten vid såpskurning etersom det får golvet 
at gulna! Skura golvet i brädornas längdrikt-
ning, et antal plankor åt gången, med kallt vat-
ten och linoljesåpa. Skölj däreter bort såpvatnet 
ordentligt med kallt vaten och ta upp skurvat-
net med en skurtrasa. 
   Låt inte såpvaten ligga kvar på golvet och 
torka in etersom det gör at golvet gulnar. 
Flytande såpa rekommenderas i de lesta be-
skrivningar, men kan man få tag på såpa i fast 
form kan den vara bätre, etersom lytande såpa 
lätare blir klibbig på icke sugande delar som 
kvistar om etersköljningen inte är fullständig. 
Moderna kratiga skurmedel, om man alls behö-
ver använda sådana, måste sköljas bort mycket 
ordentligt etersom de i allmänhet torkar ut och 
gör ytan än mer motaglig för smuts.

Målning
At måla brädgolv med linoljefärg var vanligt i 
högreståndsmiljöer redan på 1700-talet medan 
det bland allmogen blev vanligt under 1800-ta-
let. Såg man inget estetiskt värde i det trä man 

hade så ville man hellre med målning eterlikna 
de exotiska träslagen, vilket kan ses under en 
lång tidsperiod. Hos de högre stånden var det 
vanligt med kalkstensgråt under 1700-talet 
medan det hos allmogen var populärt med ek-
gult under 1800-talet men den grå färgen levde 
kvar ända in på 1900-talet. Bruna, engelskt röda 
och schablonmålade golv förekom också. Et 
målat golv ger en slitstark och mer lätstädad 
yta som åldras vackert. På et gammalt målat 
golv är färgen ota bortskurad till stora delar. 

Hur målar man?
At måla et trägolv är et enkelt och billigt sät 
at förnya et slitet golv. Linoljefärgsmålade 
golv är läta at underhållsmåla etersom färgen 
nöts bort istället för at lagna. Börja med at 
rengöra golvet grundligt så at färgen fäster 
ordentligt. Kvistar stryks däreter med shell-
lack innan färgen målas på tunt i lera lager. 
Använd samma kulör i alla lager etersom av-
vikande undre färglager annars kommer fram 
när ytan slits. Etersom linoljefärgen är till-
räckligt stark i sig själv behöver man inte lacka 
ovanpå den. Et målat golv underhålls enklast 
med våtorkning. 


