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Bevare mig väl!

ATT VÅRDA ETT GAMMALT HUS
Våra hem har vi till stor del utformat själva och de 
bidrar till vår förståelse i tillvaron. Kanske är det 
därför vi ofta trivs där, allt är begripligt. Hemmet 
är också betydelsefullt för vår känsla av identitet. 
När någon skall beskriva sig själv utgår man ofta 
från var man bor eller var man kommer ifrån. 
   För att ordna vårt boende måste vi använda 
resurser av olika slag. En grundläggande fråga är 
om man skall bygga nytt eller använda gamla hus 
som man restaurerar. Bästa sättet att hushålla med 
byggda resurser är nästan alltid att använda de hus 
som finns – underhålla, reparera, restaurera, bygga 
om eller anpassa till nya krav. Att bygga nya hus är 
energikrävande och tär på naturens resurser. 
   Byggnader med lång livslängd är bra även ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Renovering kostar normalt 
sett mindre än nybyggande även om total reno-
vering in till stommen kan bli lika kostsamt som 
ett nybygge, men knappast dyrare. För att uppnå 
denna livslängd behövs dock beprövade byggma-
terial av hög kvalitet som är möjliga att underhålla, 
och naturligtvis ett regelbundet underhåll. 
   Byggnader har dessutom en historia att berätta. 
De kan lära oss mycket om människors influenser, 
drömmar och hantverkskunnande. De är en spegel 
av det samhälle och näringsliv som sett dem växa 
fram. De kulturella resurser som byggnaden besit-
ter måste ses som en lagrad, ändlig resurs, efter-
som de är knutna till sin tid och inte kan återska-
pas med samma värde.
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BYGGNADSTRADITION
I vårt län finns hus som är flera hundra år gamla. 
Många av dem används och bebos fortfarande. 
Våra förändrade behov och krav på bekvämlighet 
förändrar dock husen vi lever i och kan göra det 
svårt att avläsa deras historia. Hur såg byggnader-
na ursprungligen ut och hur användes de?

Västerbottensgården 
På många gårdar i Västerbotten var bostadshuset 
en parstuga, en så kallad Västerbottensgård. Väs-
terbottensgården skall ses i relation till hela gårds-
miljön och ordet kan också användas för hela går-
den. När man valde gårdsplats förr i tiden valde 
man stadig mark som låg högt och torrt och som 
inte var odlingsbar. På gården fanns en byggnad 
för varje ändamål – boningshus för människorna, 
bodar för förvaring, bagarstuga för beredning av 
bröd, stall för hästarna och ladugård för korna. 
   Husen stod tätt samlade kring en inre gårdsplan. 
Före 1850 var det vanligt att gården var fyrlängad 
med byggnader på fyra sidor om gårdsplanen. 
Nästan inga sådana gårdar finns kvar idag. Efter 
1850 blev det vanligt med trelängade gårdar som 
hade byggnader på tre sidor om gårdsplanen. 
Djuren hölls utanför gårdsplanen och släpptes ut 
på bete på uthusens baksidor. 
   Byggnaderna placerades nästan alltid parallellt i 
förhållande till varandra. Mangårdsbyggnaden fick 
den finaste platsen, ofta med utsikt över ägorna. I 
rät vinkel mot den låg bagarstugan på ena sidan 
och ladugården på den andra sidan. Logen låg vid 
ladugården och nära den fanns en bod och kanske 
en jordkällare. Efter sekelskiftet 1900 blev ekono-
mibyggnaderna färre och större och det har gjort 
att det är ovanligt idag att se gårdar med ett äldre 
byggnadsbestånd bevarat. 
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En Västerbottensgård med gårdens manbyggnad, en parstuga, i fonden. I vinkel till denna finns 
bagarstugan, en enkelstuga. Foto: Skellefteå museum

Situationsplan över trelängad Västerbottensgård.
Illustration: Pernilla Lindström
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Mangårdsbyggnaden 
Bostadshuset på gården kallades förr i tiden för 
mangårdsbyggnad. Det var ofta det första huset 
som uppfördes på gården och kunde till en början 
vara litet men senare byggas ut eller ersättas av 
en bättre och större byggnad. Den kunde variera 
mycket i storlek beroende på hur stor gården var, 
hur rik familjen var och vilket byggnadsmaterial 
man hade tillgång till. 
   De äldsta mangårdsbyggnaderna uppfördes av 
timmer medan de yngre byggdes av plank. Att 
bygga i sten har varit ovanligt i vår del av landet 
eftersom länet är så skogrikt. Inom knuttimrings-
tekniken finns det några grundtyper av bostads-
hus som har varit vanliga i Västerbotten. Dessa är 
enkelstugan, parstugan, enkelkorsbyggnaden och 
dubbelkorsbyggnaden. 

Bagarstugan
På de flesta äldre gårdar finns ett mindre hus avsett 
för bakning av gårdens matbrödsbehov. Bagarstu-
gan var vanligtvis en fristående enkelstuga i en 
våning men den kunde också vara sammanbyggd 
med en bod som kunde inrymma vagnslider, 
redskapsbod och vedbod, eller det kunde vara en 
parstuga. 
   När bagarstugan byggdes användes ofta begag-
nat timmer från något äldre hus. Det var inte ovan-
ligt att farstudelen inte var timrad utan uppförd 
av resvirke. Bagarstugan var oftast placerad intill 
mangårdsbyggnaden men kunde ibland stå utan-
för själva gårdsgruppen på grund av brandrisken.
   Det som skiljer bagarstugan från mangårds-
byggnaden är främst bakugnen som utgörs av en 
massiv tegelkonstruktion placerad i storstugans 
ena hörn. 



5

Sommarhuset
Att ha ett sommarhus på gården var tidigare myck-
et vanligt i Norrland. På sommaren flyttade man ut 
i sommarhuset som vanligtvis var ett mindre hus. 
I sommarhuset var innearbetet enklare och lägre 
krav ställdes på boendet. Det var inte ovanligt att 
bagarstugan  fungerade som sommarbostad då 
den inte nyttjades för bakning under den varma 
sommaren. Det var vanligt att man flyttade ut i 
sommarhuset ända fram till 1940-talets slut. Efter 
det renoverades många mangårdsbyggnader och 
fick vatten och avlopp. Då hade man inte längre 
samma behov av sommarhuset.  

Enkelstugan 
Enkelstugan, eller sexknutsbyggningen som den 
också kallas efter det antal knutar som byggnaden 
har, var det traditionella bostadshuset på mindre 
jordbruk och nybyggen och är en av de vanligaste 
äldre byggnadstyperna i Västerbotten. Enkelstugor 
började byggas på 1500-talet och var vanligast som 
mangårdsbyggnad i Västerbotten under 1700-talets 
första hälft samt under 1800-talet. Under 1800-talet 
blev de också vanliga som bagarstugor och som-
marhus på större gårdar. 
   De äldsta enkelstugorna timrades men plan-
formen levde kvar ända in på 1940-talet då man 
istället uppförde hus av resvirke. Bredden på huset 
var ursprungligen en timmerstock och timret som 
huset byggdes av gav alltså dess storlek. 
   Enkelstugan består av en farstu med bakomlig-
gande kammare och storstugan som upptar halva 
husets yta. Storstugan var den egentliga bostaden 
där man lagade mat, åt, sov och utförde inomhus-
arbeten. Det var också det enda rummet i huset 
som hölls ordentligt uppvärmt. Kammaren använ-
des främst till förvaring men kunde ibland även 
användas som bostadsrum. 
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Enkelstuga med bara rödfärgade timmerväggar. 
Foto: Västerbottens museum

Planritning över enkelstuga.
Illustration: Eva Vikström
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Parstugan 
Parstugan har troligen funnits sedan 1500-talet i 
Sverige. Många har ursprungligen varit enkelstu-
gor som byggts på. I vårt län är parstugan vanli-
gast i kustbygden. Den kallas ibland för åttaknuts-
byggning efter dess antal knutar. Parstugan var 
vanligast som mangårdsbyggnad på bondgårdar 
under 1700-talets andra hälft men förblev vanlig på 
större gårdar även under 1800-talet. I kustbygden 
förekommer den i en förlängd variant med en eller 
två sk införkammare i ena änden av huset. 
   De äldsta parstugorna var timrade i en våning 
men på 1800-talet byggdes många på med en över-
våning. Det var även vanligt att man då byggde ett 
trapphus med en mindre brant trappa för att lätta-
re komma åt övervåningen. Samtidigt kläddes ofta 
husets fasader med panel vilket möjliggjordes av 
tillgången på billiga brädor från sågverksindustrin. 
Panelen gjorde att byggnaderna inte längre var 
lika flexibla. Ett timmerhus utan panel kunde lätt 
plockas ner och flyttas eller byggas ut. Med panel 
var detta inte lika lätt. Ett hus klätt med panel tog 
också längre tid att bygga eftersom timmerstom-
men måste torka och sjunka ihop under minst ett 
år innan den kunde kläs. Att klä husen med panel 
blev vanligast ute vid kusten medan stugorna i 
inlandet ofta bara färgades röda direkt på timret. 
   Precis som i enkelstugan var storstugan det 
egentliga bostadsrummet i parstugan. Salen stod 
större delen av året ouppvärmd och användes då 
som förrådsutrymme. Den kom bara till använd-
ning vid större festligheter och när man hade 
finfrämmande. Parstugan hade ursprungligen bara 
värmekällor i köket och kammaren, vilka delade 
murstock och skorsten. Senare fick även salen vär-
mekälla och huset därmed två skorstenar till skill-
nad från enkelstugan som bara har en skorsten. 
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Panelklädd och rädfärgad parstuga.
Foto: Västerbottens museum

Planritning över parstuga.
Illustration: Eva Vikström
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   I de äldsta husen är spismuren placerad mot 
den bakre ytterväggen men senare flyttades mur-
stocken in i husets mitt där den kunde sprida 
värmen bättre. Den nya placeringen gjorde också 
att skorstenen nådde högre över taket vilket ökade 
brandsäkerheten då man hadespåntak som lätt 
kunde fatta eld av gnistnedfall. Spåntak blev van-
ligt under 1800-talets andra hälft då spik började 
tillverkas industriellt istället för att handsmidas 
och blev billigare. Före det hade bostadshusen tak 
av näver som hölls på plats av torv eller takved. 

Enkel- och dubbelkorsbyggnaden
Enkelkorsbyggnaden är en yngre byggnadstyp 
som kom till Västerbotten i början av 1800-talet. 
Den härstammar från Ångermanland och Häl-
singland och är därför vanligast i södra delarna av 
vårt län och längs med Ångermanälven. Den har 
en nästan kvadratisk plan med ingången placerad 
vid ena knuten. Byggnadens innerväggar bildar ett 
kors och byggnaden består av farstu, kök, kamma-
re och sal eller ytterligare en kammare. Enkelkors-
byggnaden skiljer sig från enkel- och parstugan 
genom sin bredd som är två stockar istället för en. 
   I mitten av byggnaden finns spismuren till vilken 
spisen i köket och kakelugnarna i sal och kam-
mare är anslutna. Placeringen av spismuren gör att 
byggnadstypen har stora värmeekonomiska förde-
lar. Den kom därför att användas för egnahemsrö-
relsens typritningar. Egnahem med enkelkorsplan 
byggdes ända in på 1940-talet i Västerbotten.   
   Dubbelkorsbyggnaden har sex rum och inner-
väggarna bildar ett dubbelkors i plan. Även dub-
belkorsbyggnaden skiljer sig från enkel- och par-
stugorna genom sin bredd. Den har dock liksom 
parstugan ingången mitt på huset och på var sida 
om farstun finns kök och sal. Bakom dessa rum 
finns en rumsfil till, bestående av tre kamrar. 
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Enkelkorsbyggnad med bara 
ofärgade timmerväggar. 
Foto: Skellefteå museum

Planritning över 
enkelkorsbyggnad. 
Illustration: Eva Vikström
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Dubbelkorsbyggnad med bara 
rödfärgade timmerväggar.
Foto: Henry Lundsdtröm

Planritning över 
dubbelkorsbyggnad. 
Illustration: Eva Vikström
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Arbetarsmåbruket 
I många av byarna i Västerbotten tillkom nya små 
gårdar under 1900-talets första hälft som resultat 
av Statens egnahemslånefond och Arbetarsmå-
brukslånefonden. Egnahemslånefonden bildades 
1904 med syfte att underlätta bildandet av egna 
hem i städerna och på landsbygden för obemed-
lade och mindre bemedlade. I Västerbotten före-
kom egnahemmen framförallt som bostadshus 
på arbetarsmåbruk. Staten tillhandahöll ritningar 
som framtagits särskilt för egnahemmen. Eftersom 
man i princip slutade timra hus efter 1920 byggdes 
de vanligtvis av plank. Husen var små och nästan 
kvadratiska till formen med enkelkorsplan. 
   Arbetarsmåbrukslånefonden instiftades 1933 för 
att underlätta för säsongsarbetare att bilda stöd-
jordbruk med bostäder. Lånen gick framförallt 
till skogsarbetare och flottare och avsikten var att 
minska arbetslösheten. Lånebeloppet var till en 
början max 6000 kronor och bostadshusets byggyta 
fick inte överstiga 45 kvadratmeter. Utformningen 
av arbetarsmåbruket styrdes liksom egnahem-
men av typritningar utarbetade av staten, både för 
bostadshus och ladugårdar. 
   Småbruket bestod i allmänhet bara av två bygg-
nader; det nästan kvadratiska bostadshuset och 
en ladugårdslänga innehållande alla nödvändiga 
funktioner för gårdens och jordbrukets skötsel. 
Byggnaderna placerades vanligen parallellt mot 
varandra på ömse sidor om gårdsplanen. Ett 
vanligt bostadshus på arbetarsmåbruken var Per 
Albin-torpet, döpt efter statsminister Per Albin 
Hansson. Planlösningen påminde om enkelstugans 
medan huset till det yttre liknade egnahemmen. 
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Per Albin-torp på 
arbetarsmåbruk. 
Foto: Maria Löfgren

Typritning till egnahem.
Illustration: Västerbottens 
läns Hushållningssälskaps 
Egnahemsnämnd
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Diskussionsfrågor
- Vilka hustyper är vanliga där du bor? 
- Hur såg det traditionella gårdssystemet ut? Hur 
levde och bodde man?  
- Vad var tanken med egnahemmen och arbe-
tarsmåbruken? 
- Varför tror du att staten styrde hur byggnaderna 
skulle se ut på egnahemmen och arbetarsmåbru-
ken? 
- Hur och varför styr staten hur vi bor idag?
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BYGGNADSKONSTRUKTION
I vårt land har man byggt hus av många olika 
material såsom trä, sten, tegel och betong. Efter-
som de materialen har olika egenskaper fungerar 
konstruktioner av dem på olika sätt. Byggnadsma-
terialet påverkar även hur de kan lagas, byggas om 
och byggas till.

Golv
Bottenbjälklaget är den byggnadsdel som höjer oss 
över marknivån. Dess tekniska funktion hand-
lar förutom den bärande, till stor del just om att 
bemästra de problem markens vatten och fukt för 
med sig, samt att behålla inomhusklimatets värme. 
   Krypgrund, eller torpargrund, har varit mycket 
vanligt i våra trakter. Den består av en isolerad 
bjälklagskonstruktion med ett kallt kryputrymme 
mellan mark och golv. Markfukten ventileras ut ge-
nom öppningar i sockeln och vatten dräneras bort 
med tegelrör, slang eller naturlig markavrinning. 
Den gamla, traditionella bjälklagskonstruktionen 
bestod av ett oisolerat plankgolv på åsar, med ett 
varmt kryputrymme och sockelisolering med in-
eller utvändig mullbänk av torv och jord. Vatten-

Traditionellt golv med 
mullbänk och varmgrund.
Illustration: Rune Wästerby
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avrinning och markfukt försökte man bemästra 
genom att välja en byggnadsplats som medgav 
naturlig avrinning eller var naturligt dränerande.
   Idag utförs ofta bottenbjälklaget som en gjuten 
betongplatta med underliggande isolering. Mark-
fukten stoppas med ett kapillärbrytande maka-
damlager och vatten dräneras bort med PVC-slang. 

Tak
Timmerhusets tak var normalt upplagt på ett antal 
längsgående runda åsar vilka vilade på gavlarna. 
På dessa lades ursprungligen ett rote av brädor 
uppför/utför taket, som underlag för tätskiktet av 
näver. När spåntaket slog igenom på 1800-talet 
ville man istället ha ett glest, längsgående rote. 
Som underlag för detta lades ett antal karvlar, även 
kallade rafter, in tvärs över åsarna. 
   Idag använder man takstolar när man konstru-
erar taket. I en takstol överförs takets tyngd till 
långväggarna. Äldre takstolar utfördes av bilade 
sparrar där knutpunkterna fick huggas ihop och 
förbindas med trädymlingar och ekspik. Senare 
tiders takstolar tillverkas av sågat virke och knut-
punkterna hålls samman av spik och bult. Taksto-
lar finns i många olika varianter. Dagens småhus är 
vanligtvis försedda med någon form av fackverk-
stakstolar och ett tätt, längsgående rote. Tätskiktet 
brukar utgöras av plåt, takpannor eller papp. 

Ytterväggar
Väggen har flera olika uppgifter. Den skall bära 
upp taket och mellanbjälklagen. Den skall ge huset 
dess visuella uttryck. Den skall vara en skyddande 
skärm som stänger inne värme medan den stänger 
ute vind, regn, kyla, och diverse otrevligheter. I det 
äldre byggandet utfördes fasaderna som homo-
gena konstruktioner där stommen fick klara alla 
dessa uppgifter. Det kunde vara murade väggar i

Timmerväggen kunde få flera 
skikt, med utvändiga och 
invändiga paneler, men de 
var då av samma material 
och med samma egenskaper 
som timmerstommen.
Illustration: Rune Wästerby

De flesta småhusfasader 
är idag uppbyggda med en 
invändig skiva som skruvats 
på en stomme av träreglar. 
Mellan reglarna finns någon 
form av mineralullsisolering 
och mellan den invändiga 
skivan och stommen en 
polyetenfolie. På utsidan 
finns en utvändig skiva, ett 
smalt luftat utrymme och en 
fasadbeklädnad.
Illustration: Rune Wästerby
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tegel och kalkbruk, eller timrade väggar som var 
vanligast hos oss. Dagens moderna fasader är upp-
byggda efter flerskiktsprincipen, där varje skikt är 
utfört för att på bästa sätt klara en enda uppgift. 

Timmerhus 
Genom sina goda egenskaper har trä sedan länge 
varit, och är fortfarande ett av våra vanligaste 
konstruktionsmaterial. Trä har isolerförmåga, är 
lätt att bearbeta och har i förhållande till sin vikt en 
hög styrka. Det är förnybart, lätt att reparera och är 
möjligt att återanvända eller utvinna energi ur.
   I Norden har vi timrat hus åtminstone sedan 
Vikingatiden (1100-talet). Tekniken kommer antag-
ligen från Ryssland. Fram till mitten av 1800-talet 
var timring det vanligaste sättet att bygga ett hus 
på i rikets skogrika delar, både i staden och på lan-
det. Till timring används främst fura. Tekniken har 
nästan inte förändrats alls under de 900 år då den 
har använts, även om utformningen av själva knu-
ten kan variera från tid till tid och trakt till trakt.   
   Vid timring är yxan det viktigaste verktyget. Man 
använder flera olika typer av yxor, t ex huggyxan 
och timmerbilan. Stockarna läggs rot mot topp för 
att kompensera för deras varierande tjocklek och 
sammanfogas i hörnen med knutar. Det är viktigt 
att knutarna låser stockarna ordentligt så att huset 
blir stabilt och så tätt som möjligt. 
   Med en så kallad navare borrar man hål i stock-
arna där man sedan sätter in dymlingar av trä som 
håller ihop stockarna mellan knutarna. Väggarna 
tätades med husmossa eller väggmossa mellan 
stockarna. Man kunde också täta med lin eller jute. 
Tyngden av taket pressar ihop timmerväggarna 
och ett timrat hus sjunker ihop flera cm det första 
året efter det byggts vilket är viktigt att tänka på 
när man monterar in fönster och dörrar. 
   Ett timmerhus kan dateras med hjälp av dendro-

1. I den äldsta knuttypen 
utgjordes knuthaket av 
en halvrund fördjupning 
på stockens översida 
(överhaksknut). Denna knut 
har sedan utvecklats till 
rännknuten. 
2. Rak sågad dubbelhaksknut 
av bilat timmer var en vanlig 
knuttyp i äldre timmerhus. 
Nackdelen var att den kunde 
bli gles när den torkade. 
Därför gjordes förr en betta 
(tröskel) i knuten.
3. I slutet av timmerepoken 
blev det vanligt att husen 
kläddes med panel, och släta 
knutar eftersträvades då. 
Låsknut med laxstjärt var en 
variant.
llustration: Bertil Bonns
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kronologi, en metod som innebär att man daterar 
trädet genom dess årsringar. Även stockarnas och 
knutarnas utformning kan ge en uppfattning om 
husets ålder. De äldsta timmerhusen byggdes av 
rundtimmer som bara barkades och inte höggs till 
med yxan. Under medeltiden utvecklades tim-
ringstekniken och knutarna blev alltmer komplice-
rade och stommen tätare och stadigare. På 1600-
talet började man bila stockarna släta på en eller på 
båda sidor. Före man började klä husen med trä-
panel utvändigt var det vanligt med utknutar med 
knutskallar som stack ut utanför resten av knuten. 
Senare började man använda slätknutar som inte 
stack ut för att lättare kunna sätta upp panelen. I 
Norrland timrade man hus ända in på 1920-talet 
men därefter blev det allt ovanligare. 

Regelverks- och stolpverkshus 
Vid mitten av 1800-talet började man bygga uthus 
av sågat virke som sattes ihop i så kallat regelverk.
Ett sådant hus krävde mindre virke än ett timrat 
och var därför billigare. Tack vare den nya såg-
verksindustrin fanns det god tillgång på sågat 
virke. Endast enstaka bostadshus byggdes av 
regelverk fram till andra världskriget då stor brist 
rådde på byggmaterial och de första bostadshusen 
började byggas i regelverk efter förebild från USA. 
Idag är regelverk den vanligaste typen av trähus. 
   På utsidan av regelstommen spikas en ytterpanel 

Utv stående locklistpanel

Luftrum

Liggande panel

Papp

Stolpar och spånfyllning

Papp

Liggand panel

Inv träfiberskiva

Snitt genom stolpvägg till 
bostadshus, vanlig under 
1930- och 1940-talen.
Illustration: Rolf Sixtensson
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och mellan regelstommen och ytterpanelen spi-
kas papp. På insidan spikas också panel som man 
sedan tapetserar på. Stommen måste isoleras för 
att bli tät och mellanrummet i väggen mellan ytter-
panelen och insidans panel fylls därför med något 
material. Från början var det materialet ofta spån 
men under 1940-talet isolerades många regelverks-
hus med halmplattor och i slutet av 1950-talet med 
mineralull eller glasull i mattor och skivor. 
   Den här typen av stomme kallas både för stolp-
verkshus och regelverkshus. Med stolpverk avser 
man främst äldre stolpverkskonstruktioner av 
grova fyrkantiga stolpar. Med regelstomme avses 
modernt, sågat virke i smäckra dimensioner. 

Hus med plankstomme
Ungefär samtidigt som det blev vanligt att bygga 
uthus av regelverk började man bygga bostadshus 
av stående plank. Också denna typ av hus var 
en följd av sågverksindustrins framväxt i slutet 
av 1800-talet. Plankstommen bestod av stående 
sågade plank i flera lager som hölls samman av lig-
gande virke. Planken var 2-3” tjocka, dvs mellan 5-

Exempel på plankstomme. 
Olika varianter finns. 
1. Utvändig stående panelt 
med läkt.
2. Papp.
3. Liggande brädor och 
spikreglar.
4. Plankstomme.
5. Papp.
6. Liggande råspont.
7. Invändig spännpapp, 
underlag för tapeter.
Illustration: Rolf Sixtensson



20

7,5 cm. De var minst 9” breda, dvs 23 cm.  Planken 
kunde vara både spontade och ospontade. 
   Mellan panellagren sattes papp. Ytterst satt 
tjärpapp och därefter fasadpanel. I början av 1900-
talet började man övergå till att bygga villor med 
väggar av plank istället för timmer men väggarna 
saknade isolering. På 1940-talet började väggarna 
att byggas av allt tunnare plank och man började 
då också fylla hålrummen i väggen med isolerings-
material, vanligen spån. 1947 byggdes fortfarande 
ungefär 80% av alla småhus med plankstomme.

Tegelhus  
Teglet kom till Sverige med munkarna på medel-
tiden. Tegel görs av bränd lera och storleken och 
formen på tegelstenen utgår från handens möj-
lighet att greppa den. I ett tegelhus läggs tegelste-
narna snett ovanför varandra för att hålla samman 
väggarna. Detta kallas för förband. Beroende på 
hur man lägger stenarna bildas olika mönster, t ex 
munkförband, blockförband och löpförband. Tegel 
var länge ett dyrt material. Det var först under 
1800-talet då det började massproduceras på fabrik 
som teglet blev billigare och därmed möjligt att 
använda för att bygga vanliga bostadshus. Teglet 
blev dock inte vanligt förrän man började använda 
det till att bygga finare villor i början av 1900-talet. 
   Stenhus är mer brandsäkra än trähus, därför gav 
staten stöd till de som byggde hus av tegel. Särskilt 
inne i städerna där husen stod närmare varandra 
och en eldsvåda lätt kunde spridas förespråkade 
staten att man byggde tegelhus. Tegelhusen fick 
ofta putsade fasader. Om teglet skulle vara synligt 
utvändigt användes en hårdbränd sort som kunde 
stå emot väder och vind. Efter 1930-talet blev det 
ovanligt att mura hela hus av tegel. Istället blev det 
tunnare fasadteglet vanligt som utsmyckning.  

Tre typer av tegelförband: 
1. Löpförband
2. Blockförband
3. Munkförband
Illustration: Rune Wästerby
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Betonghus 
Under funktionalismen på 1930-talet var idealet att 
bygga hus av betong med putsade fasader. Med 
andra världskriget blev betong en bristvara och 
betonghus ovanliga. På 1950-talet vände det då 
betong började tillverkas i Sverige och därför blev 
billigare. 
   Under 1900-talets andra hälft byggdes nästan alla 
flerbostadshus av betong som är vår tids vanligaste 
konstruktionsmaterial. Det tillverkas idag av sand, 
grus, vatten och portlandscement. Dessutom till-
sätts ämnen för att förändra betongens egenskaper 
eller dryga ut ballasten. Ett betonghus innehåller 
också mycket stål i form av armeringsjärn. 
   Lättbetong i olika utföranden har funnits sedan 
1920-talet. Den tidigare blå varianten som tillverka-
des med radonhaltig alunskiffer som bas tillverkas 
inte längre. Den har dock gett materialet ett dåligt 
rykte. Dagens lättbetong tillverkas av finmalen 
kvarts, kalk, cement och vatten som jäses upp med 
hjälp av ett aluminiumpulver. Materialet har idag 
inga kända hälsorisker.

Diskussionsfrågor
- Hur hänger de olika typerna av stomkonstruk-
tioner ihop? Vilka delar bär, tar upp dragkrafter 
respektive håller ihop huset?
- Vilka material har man använt för att bygga hus 
där du bor? Vilka av de materialen finns att köpa i 
byggvaruhandeln idag?
- Hur länge håller olika material?
- Kan en gammal konstruktion vara bättre än en 
ny? 
- Är förändringar av en gammal stomme alltid av 
godo? När kan det vara nödvändigt att förändra en 
gammal stomme?
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VARSAM OMBYGGNAD
Alla hus som används måste förr eller senare, i 
större eller mindre grad, ändras. I ett bostadshus 
förändras behoven med nya vanor Det är ett natur-
ligt inslag i ett föränderligt samhälle. Men det är 
viktigt att inte bli för fokuserad på husets brister. 
Man måste också kunna se dess kvaliteter. Annars 
riskerar man att offra husets själ. Det kan vara 
svårt att rättvist bedöma både brister och kvalite-
ter. Det kan därför vara klokt att i ett tidigt skede 
kontakta någon med erfarenhet av varsam renove-
ring, exempelsvis en antikvarie eller arkitekt.  

Varsamhet
Varsamhet är inte en samling regler, utan mera 
ett grundläggande synsätt som skall gälla vid alla 
ändringar. I Plan- och bygglagen 3 kap. 10§ står 
som en generell föreskrift att ”Ändringar skall ut-
föras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas 
och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara”. 
Detta skall alltså alltid gälla och förutsätter att man 
gör klart för sig vilka värden som byggnaden har. 
Med andra ord; det behövs någon form av bygg-
nadsundersökning. 
   Byggnadsundersökning kan vara sökande efter 

Att ersätta rötskadade 
paneländar med en 
horisontell fotlist kan vara 
ett varsamt sätt att rädda en i 
övrigt användbar panel. 
Foto: Urban Hägglund
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skrivna eller ritade dokument. De kan komma från 
den tid huset byggdes, eller det kan vara doku-
ment på förändringar som tillkommit efterhand. 
Det kan handla om bygglovhandlingar, byggnads-
beskrivningar, besiktningsutlåtanden eller fotogra-
fier. Att fråga någon tidigare ägare eller nyttjare av 
huset kan också ge viktig information. Men den 
viktigaste informationen bär själva byggnaden på. 
Genom att undersöka dess material, dess byggtek-
nik och dess förändringslager kan man få mycket 
kunskap till nytta för det fortsatta arbetet.
      Men varsamhet är inte något som bara skall 
gälla gamla hus. Vi vet visserligen alla hur svårt 
det är att uppfatta värden i det som nyligen blivit 
”omodernt”. Ändå måste vi försöka göra det. Vi 
vet nämligen också att värdena i det som varit 
”omodernt” börjar uppskattas när nästa generation 
växer upp. För den generationen har dessa värden 
då blivit ett kulturarv. 
   Tänk på att varje byggnad är unik, och utgå från 
dess egna material, egenskaper och förutsättningar 
om du vill ha ett bra resultat. Det handlar om funk-
tion och byggnadsfysik likaväl som utseende och 
materialkänsla. Genom att skaffa sig kunskaper om 
huset kan betydligt mer av det ursprungliga behål-
las, dess atmosfär bättre bevaras och byggkostna-
derna sänkas.

Kulturhistoriskt värde
Kulturhistoriska värden är inte något som finns 
bara på särskilt gamla eller särskilt märkvär-
diga byggnader. Kulturvärden hänger samman 
med vad byggnaden har att berätta. Den timrade 
enkelstugan på landsbygden berättar om livet, för-
utsättningarna, hantverkskunnandet, traditionerna 
och idealen i bondesamhället, medan den putsade 
tegelvillan ger oss sina berättelser från ett industri-
aliserat folkhemssverige. Medan bondesamhällets

Om man behåller 
karaktärsskapande detaljer 
bevaras atmosfären och huset 
får en historia. 
Foto: Rune Wästerby
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hus uppfördes med de material som fanns att tillgå 
i närheten och med lokal hantverkskunskap, så 
uppfördes folkhemsbygget med alltmer av indu-
stritillverkade produkter och av allmän och insko-
lad byggkunskap. Skillnaderna däremellan är inte 
en fråga om bättre eller sämre. De är uttryck för ett 
föränderligt samhälle med förändrade förutsätt-
ningar, ideal och influenser. Varje tid har sitt eget 
uttryck, sin egen stil. Vi bör ta denna tillvara och 
bygga vidare i samma anda. 
   Det värde man upplever i ett gammalt hus är 
naturligtvis till stor del knutet till dess praktiska 
funktion. Men en viktig del är också stämningen, 
atmosfären eller om man så vill, husets själ. Denna 
svårdefinierbara trivselfaktor sitter liksom i väg-
garna, planlösningen, materialen, detaljerna, och 
inte minst i spåren efter tidigare användning och 
nötning. Det är i originalet som förankringen bakåt 
i tiden finns, hantverket kan avläsas, tidsidealen 
förstås och som det kulturhistoriska värdet bor.

Att bevara karaktären vid 
ombyggnad
Att bestämma vilka former, färger, material, 
proportioner och förhållanden som speglar bygg-
nadens karaktär är en svår uppgift. Det är ofta 
detaljer som är viktiga i sammanhanget. Spåren 
av det hantverksmässiga bearbetandet kan vara 
av stort värde. Även om en ny byggnadsdetalj kan 
göras exakt lika den ursprungliga så blir den ändå 
aldrig annat än en kopia. Kom ihåg att husets själ 
sitter i originalet!
   I många fall kan en tillbyggnad av huset på läng-
den vara en naturlig lösning när det finns behov 
av mer ytor än huset kan erbjuda. Husets mått, 
material och konstruktion är då givna, så dessa 
anpassningar blir liksom självklara. För landsbyg-
dens timrade byggnader har detta sätt att förstora
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mest stöd i traditionen. En enkelstuga blev parstu-
ga och en parstuga kunde få införkammare. 
   Ett annat alternativ kan vara att bygga en ny 
komplementbyggnad på tomten. Rätt placerad, 
vanligtvis i rät vinkel till huvudbyggnaden, och 
med ett utförande som anknyter till övrig bebyg-
gelse, kan detta vara en åtgärd som berikar gårds-
miljön. Det är också ett sätt att förändra som följer 
traditionen. När ett nytt behov uppstod på gården, 
uppfördes ofta en ny byggnad för ändamålet. 
   För småbrukartorpet, vars karaktärsdrag kanske 
i första hand ligger i småskaligheten och de nätta 
proportionerna, kan en vinkelställd tillbyggnad på 
baksidan vara att föredra framför en tillbyggnad 
på längden. Om tillbyggnaden görs i en våning och 
inte tillåts dominera, kan detta vara en metod som 
gör det möjligt att fortfarande förstå hur huset har 
sett ut och som redovisar vad som tillkommit. Me-
toden kan även vara tillämpbar i staden, där man 
är bunden av kvartersmönstret och av de vanligt-
vis mindre tomterna. Det viktigaste i dessa miljöer 
är normalt gatubilden och hur byggnaden samspe-
lar med sin omgivning. Ofta kan en tillbyggnad i 
vinkel inåt gården vara en möjlig lösning. Det är 
dock viktigt att tillbyggnaden underordnar sig

En gammal enkelstuga som 
tillbyggts på 1990-talet och 
blivit en parstuga. 
Foto: Urban Hägglund
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husets formspråk och proportioner. Den ska inte ta 
över uppmärksamheten från huvudbyggnaden. 

   Om man inte har valt att anlita en arkitekt som 
förespråkar stilbrytning på tillbyggnaden bör 
man vara noga med att använda det formspråk, 
den arkitekturstil, som moderbyggnaden har. Det 
handlar om materialval, fönstertyper, taksprång, 
färgsättning m m. För att det ska vara möjligt att 
även i framtiden uppfatta moderbyggnadens form 
och proportioner bör en tillbyggnad alltid lämna 
knutarna fria. På så vis underordnar man sig mo-
derbyggnaden och redovisar vad som är tillbyggt. 
Taket betyder också mycket för uppfattningen av 
en tillbyggnad. Det handlar om takform, takvinkel, 
taksprång, takbeläggning m m. Tillbyggnadens tak 
bör anpassas till moderbyggnadens och får inte ge 
ett tyngre intryck än detta. 
   Den här typen av generella råd kan aldrig bli mer 
än exempel. Varje hus är unikt och måste bedömas 
utifrån sina egna förutsättningar. Det viktigaste är 
synsättet och att visa respekt för de originalmate-
rial och -detaljer som kan berätta husets historia, 
och som skapar dess egna, unika atmosfär. Det är 
viktigt att ta till sig den kunskap och de goda råd

Tillbyggnad i vinkel på 
baksidan av en äldre villa av 
egnahemstyp med stilbrott 
som arkitektidé. 
Foto: Rune Wästerby
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som finns att få. Det är viktigt att ge sig tid att ana-
lysera byggnadens och platsens karaktärsdrag. Det 
är viktigt att tänka efter före.

Diskussionsfrågor
- Vad är egentligen kulturhistoriskt värde? 
- Vad innebär varsam ombyggnad?
- Vad betyder modernt liv i ett gammalt hus?
- Är våra krav på modern standard förenliga med 
varsamhetskravet?
- Vad kan man göra för att en tillbyggnad skall 
uppfattas som anpassad och underordnad?
- Vilka olika lösningar för nya installationer av el, 
vatten och värme i gamla hus finns det?
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GOD BYGGNADSVÅRD
I Sverige finns en allmän byggnadsvårdsprincip 
som lyder: ”Allt byggnadsvårdsarbete ska präglas av 
respekt för originalet, dess kulturvärden och de män-
niskor som berörs därav ”. Enligt denna princip är 
varje bebyggelsevårdande situation unik och vår 
bebyggelse bär vittnesbörd om vår kulturhistoria 
och skall ses som en investering och tillgång. God 
byggnadsvård handlar dock även om att hushålla 
med jordens tillgångar och belasta miljön mindre. 

Hushålla med resurser
Genom att använda material med hög kvalitet och 
lång livsläng som dessutom är möjliga att under-
hålla och reparera och som möjliggör demontering 
kan man förebygga att vi slösar med resurser i 
form av byggavfall. Man bör även beakta uppkom-
sten av farligt avfall på lång sikt redan i plane-
ringsstadiet när man bygger nytt och verka för att 
minska spillet på byggarbetsplatsen.
   Av olika skäl är det dock inte alltid möjligt att be-
vara ett gammalt hus. Man kanske måste riva. Man 
måste då försöka hantera byggnadens ingående 
material på ett så bra sätt som möjligt. Man har då 
dels att ta hänsyn till gifter eller skadliga ämnen

Rivning av ett hus handlar 
idag om att demontera och 
sortera. 
Foto: Rune Wästerby
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som kan finnas inbyggda i olika material. Man 
skall också tänka på att de resurser som byggmate-
rialen representerar tas omhand på ett för samhäl-
let och naturen så effektivt sätt som möjligt. 
   Vid rivning bör byggnadsdelarna demonteras 
försiktigt och lagring, hantering och marknadsfö-
ring av dem skötas på ett seriöst sätt. Materialet 
sorteras i olika fraktioner för återvinning och 
skickas till de metallsmältverk, glasbruk, pap-
persbruk etc. som kan använda dem som råvaror.
De material som inte är återanvändnings- eller 
återvinningsbara, men brännbara utan miljörisker, 
skickas till kraftvärmevärk som vid förbränningen 
producerar elkraft och som biprodukt fjärrvärme.
   De material som ej kan tas omhand enligt ovan-
stående av tekniska, praktiska eller miljömässiga 
skäl läggs för slutförvaring på avfallsupplag. Dessa 
kan utgöras av lokala soptippar eller avancerade 
och kontrollerade anläggningar, beroende på avfal-
lets farlighet.

Att bygga ekologiskt
Ett ekologiskt hus skall ha så liten inverkan på 
miljön som möjligt samtidigt som det ska vara häl-
sosamt att vistas i. Återvinningsbara material som 
påverkar miljön så litet som möjligt och som helst

Ett gammalt narat plankgolv 
upptaget för återanvädning. 
Foto: Rune Wästerby
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skall vara lokalproducerade används. Man åter-
använder också delar från gamla hus, tex gamla 
fönster och dörrar. Miljövänliga uppvärmnings-
system som inte tär på jordens ändliga resurser, tex 
solceller eller bergvärme, väljs och ofta håller ett 
ekologiskt hus därför en lägre inomhustemperatur. 

Diskussionsfrågor
- Vad är god byggnadsvård?
- Vilka olika isoleringsmaterial finns det idag? 
Vilka egenskaper har de materialen?
- Kan gammal isoleringsteknik vara bättre än 
dagens?
- Vilka olika uppvärmningssystem för hus finns 
det idag? Vilka är för- och nackdelarna med de 
olika systemen i ett gammalt hus?
- Vi vet att det finns hus som man mår bra i, men 
kan vi bygga sådana hus idag?
- Vad finns det för farliga material som används i 
moderna hus? 
- Vad finns det för farliga material i gamla hus?
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Skriften ”Bevare mig väl!”  vänder 
sig till elever på gymnasie- och 
högskolenivå samt till studiecirk-
lar. 
 I skriften beskrivs hur husen i 
Västerbotten traditionellt har sett 
ut och konstruerats och här ges 
information om varsam ombygg-
nad och hur man kan hushålla 
med resurser vid ombyggnad och 
rivning. Du får också tips på frågor 
och ämnen som ni kan diskutera 
vidare i klassrummet.
 Skriften är utgiven av Hålla hus 
- Västerbottens byggnadsvårdspor-
tal på nätet, i samverkan med 
projektet MIG - Museipedagogik i 
glesbygd. 
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