
Lantbrukets 
byggnader 
– hur man vårdar sina hus
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KULTURLANDSKAPET         

De naturliga förutsätt ningar som präglat land skapet 
i vår region är dels den fl acka kusten som under 
årtusenden sakta stigit upp ur havet och bildat 
bördiga slätt er. Det är också inlandets barrskogs-
områden med sina vidsträckta myrar och sin kulliga 
bergterräng. Tvärs genom dessa landskap fl yter 
våra älvar som under lång tid utgjort kommunika-
tionsleder och kraft källor. I anslutning till älvarna 
fi nns också mycket av den bördiga odlingsmarken 
och en stor del av den äldre bebyggelsen. 

Många av byarna är, och har alltid varit, små och 
glest bebyggda. Större byar kunde med ökande be-
folkning och därav kommande hemmans klyvningar 
växa ut till långa radbyar längs en kommunikations-
led, eller i vissa fall till oregelbundna klungbyar. 
Laga skift et innebar en utglesning i vissa av de 
större byarna.

HUSEN

Karaktäristiskt för inlandet är 
lidbebyggelsen, som utnyttjat 
högre lägen i landskapet för 
att bättre undvika köld och 
frost. I kustlandet bidrar havet 
till att ge relativt milda höstar 
och därmed en större frihet 
i placering av bosättningar. 
Det var i huvudsak de 
ofruktbara markbitarna som 
användes för bebyggelse, 
ofta i anslutning till 
skogsbryn, vattendrag eller 
terrängformationer. 
Risträsk, Västerbottens län.
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GÅRDEN

Det äldre byggnadsskicket i Norr- och Väster-
bott ens byar har sitt  ursprung i vad som brukar gå 
under beteckningen den nordsvenska gården. En 
gård bestående av många hus, byggda var och en 
för sitt  ändamål och placerade kring en fyrkantig 
innergård. Infarten gick då oft a genom en portbod, 
och från gården ledde en fägata ut till skogen. Den 
fyrlängade gården var via portboden ansluten till 
byns kommunikationsled, som i vissa fall t. ex. i 
Tornedalen kunde utgöras av älven. Under 1800-
talet blev det allt vanligare att  den fj ärde sidan 
lämnades öppen, så att  gården blev trelängad. 
Byggnaderna placerades oft ast parallellt och rät-
vinkligt i förhållande till varandra. De många små 
byggnaderna är samlade till längor eller grupper. 
Fasaderna är timrade eller locklistpanelade och 
de tunna sadeltaken har generösa taksprång med 
i huvudsak samma taklutning. Det ger samman-
taget ett  samlat och begripligt intryck. Något som 
vi förknippar med och lärt oss uppskatt a hos 
bebyggelsen i Norr- och Västerbott ens jordbruks-
bygder.

Kannusjärvi, Norrbottens län.
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MANGÅRDSBYGGNADEN

De äldre husen på landsbygden är nästan 
alla timrade. Inom ramen för knutt im-
ringstekniken kan byggnaderna indelas 
eft er hur många knutar de har: fyrknu-
tade, sexknutade eller ått aknutade. Sex-
knutade byggnader, som även går under 
benämningen enkelstugor, har ibland 
fått  utgöra mangårdsbyggnad och fi nns i 
 varianter med full övre våning. Det van-
liga är annars att  mangårdsbyggnaden är 
en ått aknutad byggnad, en s.k. parstuga. Utöver 
dessa vanliga byggnadstyper förekommer även i 
det äldre byggnads beståndet hus med korsformig 
plan. Enkelkorsbyggnader och dubbelkorsbygg-
nader som enkelt utt ryckt är breda enkelstugor 
respektive parstugor med dubbla rumsfi ler. Man-
gårdsbyggnaderna var fram till 1800-talets senare 
del oft ast opanelade och omålade. Många försågs 
då med en stående locklistpanel på fasaderna och 
målades röda med den matt a och lätt strukna fär-
gen från Falun. I Tornedalen kom istället liggande 
paneler och ljusa oljefärger att  bli vanliga.
 

De äldre parstugorna var 
i våra trakter vanligtvis 
timrade i en våning. Många 
blev under 1800-talets senare 
del påtimrade med en halv 
våning; en del av dessa fi ck då 
även en utbyggd farstu med 
trappa upp till övre våningen. 

Större gårdar kunde bli 
tillbyggda på längden 
med en kökskammare eller 
införkammare, något som blev 
särskilt vanligt i vissa delar 
av Norrbotten.
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LOGEN

Tröskning var ett  ganska arbetsintensivt moment 
när tröskningen bedrevs med slaga. Säden bred-
des ut på golvet och kornen skiljdes från agnarna 
genom slag med slagan. För slagtröskning behöv-
des inte någon stor loge. Den kunde mera likna en 
lada, men med ett  tätt  och stabilt golv. Idag fi nns 
sannolikt inte många slagtrösklogar bevarade.

Genom att  köra över den utbredda säden med häst 
och en taggig tröskbult kunde tiden för arbets-
momentet avsevärt förkortas. För dett a ändamål 
byggdes under 1700-talet långlogar. Långa och 
smala byggnader med portar på vardera gaveln, 
där hästen togs ut och vändes.

Genom att  göra tröskbulten konisk blev det möj-
ligt att  köra runt i en cirkel. På så vis slapp man 
momentet med att  vända hästen. Byggnaden som 
anpassades eft er denna innovation var rundlogen. 
Den fi ck stor spridning i norra delen av landet 
under 1800-talet. 

Rundlogar timrades 
vanligtvis med åtta knutar, 
men även sexknutade och 
i några få exemplar också 
tioknutade förekommer. 
Även fyrkantiga logar 
byggdes för rundkörning 
med tröskbult. Det var då 
stora logar med mått på 
uppåt tio meter i fyrkant. De 
stora dimensionerna gjorde 
tröskvandringen möjlig. 
Fiskberget, Västerbottens län.
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BODEN

Boden är den byggnad där gårdens livs-
medel skulle förvaras. På en gård kunde 
oft a fi nnas fl era bodar där säden, fl äsket, 
brödet, den torkade fi sken och mycket 
annat skulle bevaras över vintern. För att  
slippa besök av rått or i matboden så var 
de oft ast uppställda på stolpfött er i en 
konstruktion som rått or inte kunde klätt ra 
förbi. Sådana bodar benämns på svenska 
stolpbodar, men är i vår norra landsända 
mera kända som härbren eller ajtt or. De har 
oft ast en relativt kvadratisk form med fyra 
knutar och två våningar. Ingången är vanligtvis på 
ena gavelväggen, vilken ibland är utkragad i övre 
våningen.  

Bodar förekommer sammanbyggda i par, och 
ibland sammanbyggda med en genomkörsport i 
mitt en. Träff ar man på en portbod kan man räkna 
med att  den har åtminstone en tvåhundraårig his-
toria att  berätt a. Många portbodar har också blivit 
kapade, och kan återfi nnas i delar på olika platser i 
byn. Ett  gammalt härbre med ingång på långsidan 
kan tidigare ha varit del av en genomkörsbod.

I Tornedalen fi nns även de 
stora bodar med upptill 
utsvängda väggar som brukar 
 benämnas vas-ajttor.

Härbre uppställt på fi nt 
täljda stolpar.
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LADAN

Lador har under lång tid varit ett  påtagligt inslag 
i det norrländska kulturlandskapet. Små enkla 
byggnader som idag förlorat sin ursprungliga 
funktion, men som berikar upplevelsen av de 
öppna jordbruksmarkerna. De små ängsladorna 
timrades av rundtimmer till fyra glesa väggar som 
försågs med ett  tätt  sadeltak. Väggarnas gleshet var 
bra för luft torkningen av höet. I Norrbott en och 
norra Västerbott en timrades ladväggar som lutade 
utåt - uppåt. Olika förklaringar till dett a har an-
gett s, men onekligen minskar man på så vis risken 
för att  den snö som tinar vid ladväggen skall rinna 
in i ladan. 
 

En ängslada i skogsbrynet 
gör upplevelsen av jord bruks-
landskapet betydligt rikare.
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De gamla ladorna hade små portar. I vissa fall har 
portarna förstorats när traktorn började användas i 
jordbruket. Dessa lador har oft a förlorat mycket av 
sin stabilitet.  

När man fi ck tillgång till sågat virke för rimliga 
kostnader blev brädladan allt vanligare. Man 
byggde då på en stomme av stolpverk, med 
 stående brädor.

Genom att sära på timret med 
domkrafter kan man byta 
stockar även mitt på väggen.
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BAGARSTUGAN

På de fl esta gårdar fanns en stuga för bakning av 
gårdens matbrödsbehov. Bagarstugan kunde ibland 
vara ihopbyggd med utrymmen för andra behov, 
men utgjordes oft ast av en fristående, sexknutad 
byggnad i en våning. Bagarstugan kunde ibland 
även få tjäna som sommarbostad. 

 
Det som skiljer bagarstugan från andra sexknuts-
byggnader är främst bakugnen: en massiv tegel-
konstruktion på ungefär 1,5 x 3 meter i stugans ena 
hörn. Själva bakhällen av tätt  men löst lagda stenar 
på sandfyllning ligger under ett  lerbruks murat 
tegel valv. På hällen sköter man såväl eldningen 
som bakningen. 

 
Bagarstugan är oft ast placerad i rät vinkel mot 
mangårdsbyggnaden, men kan ibland (där den inte 
var tänkt för någon annan funktion än just bakning) 
vara placerad utanför själva gårdsgruppen.

En stor bagarstuga, 
sannolikt även använd som 
sommarbostad.



9

SOMMARLADUGÅRDEN

På sommaren gick djuren ute på bete. Betesmar-
kerna kunde vara i anslutning till gården, men de 
kunde också ligga en god bit bort. I anslutning till 
betesmarkerna satt e man oft a upp en enkel som-
marladugård, där korna togs in och mjölkades. 
Under betesperioden passade man också på att  
rengöra i den vanliga ladugården.

Sommarladugården var vanligtvis en timrad, fyr-
knutad byggnad med ingång på ena gaveln och en 
gödsellucka på den andra.  Golvet av trä låg direkt 
på marken och en enkel inredning i trä fanns för 
kobåsen. 

De sommarladugårdar som idag fi nns kvar är 
oft ast i dåligt skick, skadade av markfukt och av 
de biologiska aktiviteter som frodas där kogödsel 
samlats. Det är därför värdefullt att  rädda de som 
kan bevaras. Interiör från en sommar-

ladugård.
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TORKHUSET

Förr i tiden när säden maldes i små skvaltkvarnar 
räckte inte luft torkning av kornen för att  de skulle 
kunna malas. De måste torkas i värme för att  bli 
tillräckligt spröda. För dett a användes bastun. Varje 
gård hade en egen, eller i vart fall tillgång till en 
bastu. I en del bygder mera präglade av fi nländskt 
kulturinfl ytande kallades torkhuset i stälet för ria.

Bastun var en låg, väl timrad byggnad med gavel-
ingång och jordgolv. Inne i bastun fanns en ugn 
som oft ast var en kallmurad rösugn som inte hade 
någon skorsten. Istället fanns gluggar i timmer-
väggarna där röken släpptes ut under eldningen, 
men som sedan stoppades igen för att  behålla 
värmen. Längs långväggarna, den ena eller båda, 
fanns lavar där säden breddes ut för att  torkas.

Bastubyggnader har använts även för andra 
ändamål än sädestorkning, t. ex. fl äskrökning och 
torkning av andra produkter. För svett bad använ-
des den dock bara i om råden med fi nska kultur-
traditioner.

Bastun består oftast av ett 
rum, med tak och gavelväggar 
framdragna vid ingången så 
de bildar en öppen gavelsvale. 
Ibland har svalen byggts igen 
så att ett slags förrum har 
bildats. 
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SMEDJAN

Många gårdar hade tidigare en egen smedja, eller 
åtminstone tillgång till en smedja där man kunde 
smida sina egna redskap. Smedjan förlades oft ast 
utanför själva gårdsgruppen för att  minska risken 
för eldsvådor. Smedjan var en fyrknutad timmer-
byggnad som oft ast var försedd med fönster och 
en skorstensmur. Golvet bestod av stampad jord 
och inredningen vanligtvis av en arbetsbänk och 
ett  städ. Ett  vatt enkar fanns för kylning av de 
glödgade ämnena. Och så det viktigaste av allt 
– själva härden, som i sin tur var förbunden med 
en bälg för inblåsning av luft . Husbehovssmedjan 
som användes för smide av verktyg och beslag 
kunde vara ganska liten, medan andra smedjor 
för tillverkning av t. ex. delar till kördon kunde 
vara större. En duktig smed blev gärna anlitad av 
andra bönder för att  utföra mera komplicerade 
smidesarbeten.

Smedja för större smides-
arbeten – inte enbart för 
husets behov.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

GRUNDEN

Knutstenar
Den äldsta och enklaste grundläggningen för tim-
merhus utgörs av knutstenar. Om timret är i mått -
liga längder är stenar under knutarna tillräckligt 
för att  förmedla byggnadens belastning till marken. 
Mellan stenarna och under golvet fi nns då ett   öppet 
och luft igt utrymme. Vid en tid när bjälklagen 
utgjordes av oisolerade plankgolv gav dett a inte 
något stort klimatskydd. 

Mullbänk
På bostadshus blev det därför vanligt att  man fyllde 
utrymmet mellan knutstenarna till en stenmur eller 
stenfot. Denna motfylldes på insidan med jord och 
torv för att  bli tät och isolerande. Man gjorde en 
s.k. mullbänk. En konstruktion som med modern 
terminologi skulle kallas varmgrund. Trä som kom i 
kontakt med mullbänken fuktisolerades med näver. 
Konstruktionen ställer stora krav på marklutning 
som ger avrinning av va tt en och på naturligt dräne-
rande mark under huset.

Torpargrund
Den täta stengrunden med huggna och tuktade 
stenar blev allt vanligare under 1800-talet. Det blev 
också vanligare att  isolera bott enbjälklaget, genom 
att  spika en trossbott en under golvåsarna och fylla 
mellanrummet med torv eller sågspån. Man gjorde 
en torpargrund, eller med modern teminologi en 
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krypgrund. Denna modernisering innebar en stor 
förändring, inte bara för inomhusklimatet. Den 
medförde också att  luft en och marken under huset 
blev kallare, vilket ökade risken för kondens och 
fuktrelaterade skador.

Sätt ningar
Sätt ningar i marken är en relativt vanlig orsak till 
skador på grunden och på hela huset. Om det är 
knutstenarna som har sjunkit bör man först förvissa 
sig om det är en pågende process eller om det är en 
gammal sätt ning som har avstannat. Om sätt ningen 
har avstannat bör man ta sig en funderare på om 
man inte kan leva med den skevhet den fört med 
sig. Om sätt ningen är för stor för att  kunna accep-
teras kan en enkel lösning vara att  hissa upp den 
nedsjunkna knuten med domkraft  och palla under 
stommen mot stenfoten. 
 

Om sätt ningarna är en pågående process är pro-
blemet mera komplicerat. Orsakerna kan vara 
många: mark med dålig bärighet, underminering 
av yt vatt en, tjälskjutning m.m. För att  rätt  åtgärd 
skall sätt as in bör man förvissa sig om orsaken 
till skadan. Det fi nns inga standardlösningar utan 
varje skada måste åtgärdas förutsätt ningslöst. Dålig 

En sättning i grunden mellan 
knutarna är inte något stort 
konstruktivt problem.



14

mark kan kanske åtgärdas med större grundstenar 
eller undergjutning. Ytvatt enproblem åtgärdas ge-
nom att  leda bort vatt net med diken eller dränering. 
Tjälskjutning kan oft a åtgärdas med markisolering.

Fukt i krypgrunden
Krypgrunder har varit mycket vanliga i våra trak-
ter. De har oft ast fungerat bra och inte varit orsak 
till anmärkningsvärda problem. Trots dett a skall 
sägas att  krypgrunder är mycket känsliga konstruk-
tioner. Rent teoretiskt är fuktigheten i en krypgrund 
under en stor del av året så pass hög att  det fi nns 
förutsätt ningar för biologiska aktiviteter. Även om 
ytvatt en avleds kan fukten i den ånga som tränger 
upp ur marken, och i den varma uteluft  som kyls 
ner under huset vara tillräcklig för att  åstadkomma 
skador. Man skall därför vara försiktig med att  göra 
förändringar som kan försämra förutsätt ningarna 
under huset. Det gäller t. ex. vid isolering eller byte 
av ytskikt på golvbjälklaget. Om man gjort sådana 
förändringar skall man vara noga med att  inspek-
tera för att  se om något börjar hända under huset. 
Upptäcker man skadesvampar bör man tillkalla en 
sakkunnig för att  få råd om saneringen.

Fukt i varmgrunden
Varmgrunder med mullbänk torde idag knappt 
fi nnas kvar i några permanent bebodda hus. Kon-
struktionen ger inte den isoleringsstandard som 
vi brukar kräva idag. En del gamla sommarhus 
eller gårdar som stått  obebodda en längre tid har 
dock kvar konstruktionen. När man restaurerar 
ett  sådant hus för att  bo där permanent, är det inte 
självklart att  man skall isolera bott enbjälklaget för 
att  höja värmestandarden. Ur fuktsynpunkt kan det 
vara klokare att  behålla varmgrunden som kon-
struktionsprincip. Man kan istället isolera marken 
och ersätt a mullbänkarna med eff ektivt isolerande 

Varmgrund med mullbänk  i 
genomskärning.

Krypgrund ("torpar grund") i 
genomskärning.
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och kapillärbrytande material. Om utrymmet un-
der golvet sedan luft as med inomhusluft en får man 
ur fuktsynpunkt en mycket bra konstruktion. Den 
har dessutom historisk förankring och innebär inga 
synliga förändringar på huset.

Sockeltätningar
Under 1900-talets tidigare del var det ganska 
vanligt att  försöka täta mullbänksgrunder, genom 
att  utvändigt gjuta på naturstenarna med betong. 
Man fi ck på så sätt  en slät och tät betongsockel 
som vanligtvis stack ut några centimeter utanför 
fasaden. Det bildades en liten hylla av betong som 
gärna fångade upp regnvatt en och ibland ledde 
in det under fotlist och bott enstock. Resultatet 
blev att  rötskador oft a uppstod. Pågjutningarna 
har också oft a med tiden spruckit och släppt från 
stenarna med resultat att  regnvatt en från fasaden 
leds in  under huset. Det kan oft a vara motiverat 
att  helt bila bort den här typen av pågjutningar. I 
vart fall bör man se till att  regnvatt en leds ut förbi 
betongkanten, med hjälp av någon fotlist. Sprickor 
och andra skador som kan leda in vatt en kan lagas 
med bruk. Man bör då se till att  ha ett  relativt svagt, 
kalkhaltigt bruk som är mera tolerant mot rörelser 
än de hårdare cementbruken.

Kraftig sockelpågjutning som 
släppt och leder in vatten från 
fasaden i grunden.
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TIMMERSTOMMAR

Knutt imring
Att  foga bilade timmerstockar till varandra med 
knutar och täta dem emellan med husmossa i den 
uthuggna mossrännan är tekniker som varit högt 
utvecklade så långt tillbaka i tiden vi kan dokumen-
tera. Tekniken har funnits hos oss i Norden åtmins-
tone sedan vikingatiden. I hörnen där timmerstock-
arna sammanfogas vill man göra det så tätt  som 
möjligt, men man behöver också åstadkomma en 
låsning för att  stommen skall bli stabil. I landet har 
det utbildats ett  stort antal knutt yper för att  på olika 
sätt  uppfylla dessa krav. Här i nordligaste Sverige 
är det raka, sågade knuthaket det vanliga utföran-
det. I gamla hus, före 1800-talets mitt  kan man dock 
träff a på knutar med en tröskel (även kallad bett a) 
inne i knuten. Dess funktion var framför allt att  täta 
knuten; något som var särskilt viktigt vid en tid när 
man inte hade paneler eller andra ytskikt på timmer-
stommen.

Rötskador
Den vanligaste typen av skador på en timmervägg 
är rötskador vid väggarnas nederkant. Fukt från 
marken och från takdropp har sugits upp av timret 
och brutits ner av rötsvampar. Oft ast är det bot-
tenstocken, men ibland kan det vara fl era stockar 
som tagit skada. Dessa skador leder också med 
tiden till sätt ningar i stommen som i sin tur kan ge 
problem som är ganska svåra att  åtgärda. Det bästa 
är att  försöka förebygga och undvika den här typen 
av skador. Det gäller att  gräva undan mark som 
lagras på och växer upp mot väggen. Det gäller att  
förhindra vatt enstänk med hjälp av hängrännor. Det 
kan också vara fråga om att  höja upp stommen och 
förbätt ra grundläggningen om stenarna har sjunkit 
ner i marken.

Timmerbyte.
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Reparationer
Innan man börjar en reparation måste man först 
skaff a sig en bild av skadans omfatt ning. Hur långt 
och hur djupt är stocken skadad? Har bärigheten 
påverkats? Har det blivit några sätt ningar? Inställ-
ningen bör vara att  skadan skall lagas, men att  inte 
byta ut material som är fullt fungerande. 

Rötskadans utbredning under söker 
man genom att  sticka med en kniv. 
Oft a är bara stockens ytt re del ska-
dad. Då kan man nöja sig med en 
halvsulning. Man hugger bort det 
murkna virket till erforderligt djup 
och försöker få en jämn yta på ur-
taget. Sedan fylls urtaget med friskt 
virke med god passform som bilas 
till och infästs med trädymlingar.

Urtäljning för långdrag.

Röstmodern demonteras 
för ilagning av knuten.
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Om rötskadan går ända in till stockens mitt  blir det 
nödvändigt att  byta hela, på den sträcka som är 
skadad. Det blir då nödvändigt att  sära på stockarna 
med domkraft er för att  ta ut den skadade delen och 
sätt a in den nya. På ett  litet hus brukar det räcka 
om man sätt er domkraft erna vid knutarna. I annat 
fall får man skruva fast en klack på väggen att  lyft a 
under.

Skarvning
Då en stock behöver skarvas vill man alltid ha 
en förbindning i skarven, så att  de båda delarna 
 hänger ihop. Dett a är särskilt viktigt om det 
handlar om bott enstocken. En bladskarv där 
de mötande stockar na är halverade i varandra 
och ihopdymlade är då en bra modell. Är det en 
syllstock skall den också ha ett  stöd mot marken 
under skarven. 

En väl utförd bilning av timret 
sluter träets fi brer och gör det 
mindre mottagligt för fukt.

Bladskarvning av en syllstock 
i rundtimmer. 
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Uppriktning
Utbuktningar förekommer ibland på gamla timmer-
väggar. Skador i knutarna, skador i öppningarnas 
gåtar, sätt ningar m.m. kan vara orsaker. Stabili teten 
i timmerväggar åstadkoms ju av knutarna och 
gåtarna. Ibland är fasadpartierna dymlade, men inte 
alltid. Sådana defekter kan man åtgärda med hjälp 
av stående ut- och invändiga sparrar som dras ihop 
hårt med genomgående gängstänger. När upprikt-
ningen är gjord kan man ta ner den utvändiga spar-
ren (eller den invändiga om det är ett  bostadshus). 
och kapa gängstången.

Knutbrädor
Knutskallar tar åt sig mera fukt än väggen i övrigt 
eft ersom ändträet är så eff ektivt sugande. Gamla 
knutar kan därför med tiden börja vitt ra sönder och 
bitar börjar lossna. Fortskrider dett a länge förloras 
låsningen i knuten. Vid enstaka defekter kan man 
kanske fylla i med en kloss, eller ”lusa in” en ny 
knut med en bladskarv. Är många timmerändar 
skadade kan det vara lämpligt att  klä in knutarna 
med brädor. Är fasadytorna i övrigt bra går man 
bara runt knutarna med inklädnadsbrädorna. 

Furutimmer med hög 
kärnandel är mycket 
motståndskraftigt mot röta. 
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Såtkanter
På gamla timmerfasader kan solens nedbrytning av 
träets lignin, tillsammans med nederbördens fukt, 
ha lett  till att  det uppstår sprickor, ytlig röta och 
fi ckor eller hålig heter i timmer ytan. Det här är ut-
satt a ställen som då håller kvar regnvatt en i trä som 
utgörs av ytved. Det kan vara idé att  helt enkelt gå 
fram med yxa eller kniv på sådana ställen och tälja 
bort uppluckrat virke så att  man får en avrinning av 
vatt net. Det blir ljusa märken i en gammal timmer-
vägg eft er en sådan åtgärd. Det kan man åtgärda 
genom att  stryka tjära på de bilade ytorna. På så vis 
får trä ytorna också ett  visst ytskydd.

Inpanelning
Någon gång kan man också ställas inför en timmer-
vägg som har många skador, utspridda över stora 
fasadytor. Om fi ckor som nämnts ovan stått  i 
årtionden kan rötskadan vara fl era centimeter djup. 
Södra eller ibland norra väggen kan vara betydligt 
mera nedgången än de övriga. Men det fi nns en 
gräns när det blir tekniskt ohållbart att  lappa och 
laga timmerväggen. Då återstår inpanelning. Är det 
bara en vägg som är särskilt dålig så klär man in 
den. Olikheterna mellan fasaderna kan man ta med 
jämnmod. Stående panel med locklist är en lämp-
lig paneltyp. Bott enbrädorna bör dock vara breda 
och gärna i varierande dimensioner för att  ge det 
levande intryck vi förknippar med gamla träfasader.Ny knut under vågbordet, 

"inlusad" i den gamla stocken. 
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FASADPANELER

Paneltyper
Den vanligaste panelen i vårt äldre byggnads-
bestånd är locklistpanelen. Den är enkel och själv-
klar och har funnits sedan sågverken började bli 
mera utvecklade på 1800-talets senare del. Det är 
bara att  sätt a sågade bräder intill varandra och 
täcka över springan med en ribba. 

 
Lockpanelen är också enkel och naturlig. Den är 
faktiskt också äldre än locklistpanelen. Man kan 
ibland stöta på lockpaneler med riktigt breda kran-
sågade och okantade brädor. De kan ge fasaden 
ett  levande utt ryck med sina varierande bredder. 
Dagens moderna lockpanel däremot, med sina 
jämnsmala panelbrädor, ger ett  ganska dött  och 
monotont intryck.

 
Maskinhyvelns inträde på 1880-talet gjorde att  man 
lätt  kunde profi lera panelbrädor. Vi fi ck fasspånt-
paneler och kälspåntpaneler som ibland användes på 
fasader, men det var vanligtvis i sammanhang där 
man ville eft ersträva en viss arkitekturstil.

 
Fotlisten
Längst ner på fasadpanelen fanns oft ast förr en 
 horisontell fotlist. Den hjälper till att  föra ut regn-
vatt en utanför sockeln, men är också en arkitek-
tonisk detalj som bildar en visuellt naturlig över-
gång mellan sockel och panel.

 
Den mest utsatta delen av 
fasaden är den längst ned. 
Särskilt om marken och 
växtligheten ligger nära eller 
det fi nns risk för regnstänk kan 
rötskador uppstå. 
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Själva fotlisten är särskilt utsatt  då den även får ta 
emot vatt net uppifrån fasaden. Som tur är brukar 
den dock vara ganska lätt  att  byta. Viktigt är bara att  
man väljer ett  hållbart virke till den nya. Kärnfuru 
är nu tyvärr inte någon handelsvara i sig, men ge-
nom att  köpa plank med god kärnandel och sedan 
klyva bort ytveden kan man skaff a en list med god 
hållbarhet. Viktigt är att  kärnved fi nns i ytan på 
den övre, lutande delen. Väljer man istället att  beslå 
listens överkant med en plåt, är det viktigt för utse-
endet att  plåten görs diskret. Att  den ligger an mot 
listen och bara täcker dess övre, lutande del med ett  
utstick på mindre än en centimeter.

Paneländar
På en stående panel är paneländarna längst ner 
också utsatt a för fukt och rötsvampar. Panel ändarna 
suger och behåller vatt en tillräckligt för att  svampar 
skall trivas i betydligt större utsträckning än pa-
nelen i övrigt. Men även om skador  börjar uppstå 
längst ner vill man ju inte byta en hel panel som i 
övrigt är fullt funktionsduglig. Om skadorna in-
skränker sig till 10 - 15 cm på höjden kan man med 

Om vissa brädor eller 
ribbor är dåliga byter man 
naturligtvis bara dessa.
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cirkelsågen kapa bort det angripna och ersätt a med 
en horisontell bräda. Det innebär en förändring av 
fotlistdetaljen, men jämfört med alternativen får den 
betraktas som försvarbar. Ett  alternativ som i vissa 
fall kan vara försvarbart är att  kapa panelen längs 
en linje vid fönstrens underkant. Man sätt er då en 
utåt lutande list vid skarven och liggande, spån-
tade, breda panelbrädor under listen. Det innebär 
naturligtvis en förändring av fasaden, men den kan 
ibland vara motiverad.

 
Ett  alternativ som förr inte var ovanligt var att  man 
ändvände panelen. När brädorna började se alltför 
anfrätt a ut i nederkant lossade man panelen och 
återspikade den så att  de dåliga ändarna hamnade 
under takfoten. Där kunde de också täckas över 
med en liggande bräda. Den här metoden är na-
turligtvis användbar även idag, men förutsätt er att  
man är mycket försiktig vid demonteringen för att  
man skall få kvar hela panelbrädor att  spika upp. 

LAGA ELLER BYTA
Det är främst tre aspekter man har att ta 
hänsyn till när man står inför att välja   åt gärd 
till en gammal skadad fasad: den tekniska, 
den ekonomiska och den kulturhistoriska. 
 Vad gäller beständigheten är det inte 
säkert att den gamla fasaden som lagats 
 endast där skador uppstått står sig  kortare 
tid än en ny panel.  Förr togs virket ur mera 
mogen skog, vilket gav betydligt bättre 
virkeskvalitet än idag. Bra trävirke som är lodrätt monterat och har 
möjlighet att torka ut mellan regnskurarna har normalt mycket lång 
livslängd. Väderbiten och småsprickig yta påverkar inte beständig-
heten i någon större grad. Har man en originalpanel väger den kultur-
historiska aspekten tungt för alternativet att behålla och laga.
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Ompanelning
Om det handlar om enstaka brädor som är ska-
dade byter man naturligtvis bara dessa brädor 
och inte mer. Det gäller bara att  skaff a ersätt -
ningsbrädor i passande bredder. Trots dett a fi nns 
situationer när det blir motiverat att  sätt a en ny 
panel på huset. Då står man inför att  välja hur den 
nya panelen skall se ut. Är det en originalpanel 
som sitt er på huset är det säkraste och bästa rådet 
att  göra den nya panelen så lika den gamla som 
möjligt. Det fi nns några aspekter man då särskilt 
bör beakta: de horisontella listernas placering, di-
mensioner och utformning, knutarnas utformning 
och inklädning samt panelbrädornas bredder. En 
gammal locklistpanel bör naturligtvis också ersät-
tas med en locklistpanel. 
 
Panelbredden är viktig för husets karaktär. 
Den gamla vanan att  blanda panelbredder på 
 fasa   derna, allt eft er de dimensioner skogen hade 
som de sågats ur, ger ett  vackert och levande 
utt ryck åt fasaden. Det fi nns all anledning att  
upprepa dett a vid en ompanelning. Det kan vara 
svårt att  få tag i lika breda brädor som de gamla 
på sågverket idag. Det är dock värt besväret att 
leta en såg som kan ta fram panelbrädor så lika 
de gamla som möjligt. Man bör inte heller för-
ledas av det moderna byggan dets idéer att  börja 
rikta upp fasaderna om stommen lutar. Det är inte 
ovanligt att  timmerväggar är byggda med en viss 
lutning utåt - uppåt. Ett  sådant karaktärsdrag bör 
man naturligtvis följa.

Ofta kan en sida vara sämre 
än de andra. Då brädslår man 
bara den – färgskillnaden 
jämnar snart ut sig.
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GOLV

Plankgolv
Trä är i stort sett  det enda golvmaterial vi har i 
våra gamla hus i norra Sverige. Länge bestod de 
av kraft iga plank med handhyvlade ovansidor. 
Både gran och furu har använts. Bredderna var 
oft a 10 - 15", men ännu bredare plankor kan man 
ibland få se. Tjockleken var oft a ca 2", och när 
baksidan inte var sågad kunde den vara handbilad, 
eller rent av obearbetad, med rundningen kvar. De 
riktigt gamla golvplanken är oft a kantsågade eft er 
stockens bredd så de blivit något kilformade. De är 
då växelvis inlagda åt var sitt  håll.

Med kärnsidan uppåt vrider 
sig kanterna nedåt och golv-
planken får en lätt kupning.
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För att  golvet skulle bli stadigare och plankorna 
bätt re samverka är de ihopfogade i kanterna. Den 
äldsta varianten är att  de narats samman med trä-
narar i borrade hål, jämnt utplacerade längs kan-
terna. När golvplanken blev mera av en sågverks-
produkt under 1800-talets andra del började man 
göra plankorna spåntade. Det var då  vanligt, 
särskilt på de breda plankorna, att  de  endast 
hyvlades med not, och att  de sammanfogades med 
en lös fj äder. På de smalare plankgolven blev det 
vanligt med not och fast spånt. Gamla, breda golv 
monterades alltid med kärn sidan uppåt.  På så vis 
blev slitstyrkan den bästa och kupningen sådan att  
kanterna vrider sig neråt. 

UNDERHÅLL
Trä sväller och krymper upp till 
2 -3% med årstidernas föränd-
ringar i luftfuktigheten. Det innebär 
att en bred golvplanka kan bli 1 cm 
 smalare på vårvintern än den varit 
hösten innan. Det innebär ofrånkomli-
gen att den här typen av golv måste få 
springor vissa delar av året. Men ibland, 
med dagens uppvärmning av bostads-
husen, kan golven torka ut så de får 
springor året om. Då kan man slå ihop 
golvet. Om golvet är spikat måste man plocka upp det. Gamla narade 
golv brukar vara spikade rakt igenom och ganska lätta att ta upp om 
man sågar av nararna på den första plankan. Om golvet är spåntat och 
spikat i spånten måste man börja från rätt håll. Första plankan kan 
ändå vara svår att få upp utan att en spånt offras.
 Golvåsarna lades förr ofta utan samband med väggstommen. Det 
innebär ibland att gamla hus får lutande golv utan att väggarna satt sig. 
Om man kan komma in under golvet är detta lätt åtgärdat. I annat fall 
måste golvet tas upp och åsarna förses med bättre upplag, eller bytas 
ut ifall rötskador är orsaken.
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Ytbehandling
Gamla skurgolv har en varm och behaglig träyta. 
Genom slitage och mångårig såpskurning har de 
fått  en hård och ljus yta som faktiskt är ganska  tålig. 
Slipa inte ett  gammalt skurgolv! Med slipningen 
förstör man den hårda, smutsavvisande ytan, som 
det sedan tar många år att  åter arbeta upp. 

Linoljefärgsmålade golv var inte alls ovanligt under 
1800-talet. Det var ett  sätt  att  göra golvet mera 
lätt städat, men också ett  sätt  att  eft erlikna de fi nare 
miljöernas gulbruna ekgolv eller gråa kalkstensgolv. 
Det kan vara ett  alternativ idag också för ett  golv 
som blivit för nedslitet eller fl äckat för att  behållas 
obehandlat.

Oljade golv är egentligen ingen gammal tradition, 
utan får ses som ett  modernt sätt  att  få en mera 
smuts- och vatt enavvisande yta, utan att  golvträets 
levande karaktär helt förloras. Golvolja är i vart fall 
att  föredra framför dagens moderna golvlacker, som 
ger trägolven en syntetisk och livlös yta.

Ett gammalt narat plankgolv 
låter sig enkelt tas upp och 
läggas om.
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FÖNSTER

Typer
Fönstret har som allt annat genom åren ändrat 
utseende och utförande. Från 1700-talets blyspröj-
sade smårutor, via det tidiga 1800-talets narade 
träbågar med rutorna insatt a i ett  hyvlat spår, till 
den senare tekniken med rutorna insatt a i en kitt -
fals. Fönsterglaset var fram till 1920-talet munblåst. 
Det blev då något ojämnt och med små blåsor i 
glasmassan. Det ger ett  aldeles speciellt ljusspel 
med skift ningar och skimmer som hör samman 
med dessa gamla fönster och idag uppfatt as som 
både hemtrevligt och exklusivt. Bågarna gjordes 
under 1800-talet smäckra och deras insidor försågs 
med fi na profi leringar. Dett a gav en fi n och gene-
rös förmedling av dagsljuset in i rummet. Under 
1900-talet förenklades profi lerna alltmer, för att  på 
1960-talet helt försvinna.

Skador
Flagande och rutt nade fönsterbågar är idag ett  
stort problem som ger stora kostnader för hus-
ägaren. Snabbvuxet virke, otillräckliga grundering-
ar och hårda slutstrykningsfärger har bäddat för 
skadorna, som huvudsakligen visar sig på fönster 

Om någon del av fönster-
bågen är skadad kan man 
byta ut den delen. 
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nyare än ca 1960. Äldre fönsterbågar byggdes i 
stort sett  uteslutande av kärnvirke som målades 
med linoljefärg. Dessa håller i allmänhet mycket 
hög kvalitet och kan, med regelbundet underhåll 
ha närmast obegränsad livslängd. Ett  gammalt 
fönster med eft ersatt  underhåll kan se sprucket 
och väderbitet ut i ytan, men försöker man sticka 
med kniv i bågen upptäcker man att  det är just 
bara ytan som är väderbiten. Ett  sådant fönster går 
utmärkt att  renovera. Det är normalt inga kompli-
cerade arbetsmetoder som krävs; däremot behövs 
noggrannhet, disciplin och tålamod.

Material och redskap
För arbetet behöver man en kitt lampa och en vär-
mepistol med riktat munstycke. En bra färgskrapa, 
en kitt kniv och ett  profi lstycke som är tillslipat för 
att  komma åt att  rengöra bågens hyvlade profi ler, 
är andra redskap man behöver. Vid glasning bör 
i första hand linoljekitt  användas. Åff a thermokitt  
är lätt  att  hantera och behåller sin elasticitet länge. Fönsterbågar renoveras bäst 

liggande på en arbetsbänk.
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Trärena ytor mätt as med rå linolja. Målningen bör 
utföras med linoljefärg som stryks med en rund 
anstrykare. Tänk på att  ha tillgång till en väl ven-
tilerad och någorlunda dammfri plats för målning 
och torkning. God luft växling är det viktigaste för 
att  linoljan skall oxidera och färgen torka.

För arbetet behöver man en kittlampa och 
Förarbeten
När man tar ut fönsterbågarna märker man upp 
dem med siff ror på glasen och på bågens ovansida; 
sedan demonterar man glasrutorna. Då behövs 
stor försiktighet, särskilt om det är gamla munblås-
ta glas. Kitt lampa rekommenderas, men även den 
måste hanteras varsamt så inte värmespänningar 
spräcker glasen. Sedan stift en som håller rutorna 
tagits bort, lyft s rutorna ur bågen.

 
Beslagen demonteras och rengörs från färg och 
rost. Om de är svåra att  få rena med stålborstning, 
kan kaustiksoda användas. Däreft er kan de rost-

På en gammal narad båge 
måste glasfalsen rengöras 
noggrannt innan glaset sätts 
tillbaka.
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skyddas med linoljebränning eller rostskydds-
målning. Färgen på bågen tas bort med värme och 
skrapning. Möjligen kan slipmaskin användas på 
släta ytor. 

Helrenovering
När bågen har rengjorts, spacklats och slipats, 
monteras beslagen. Shellack stryks på kvistar och 
i kitt fals. Bågen impregneras till pormätt nad med 
varm, rå linolja som får tid att  dra in ordentligt i 
träet innan överfl ödig olja torkas bort. När oljan 
torkat läggs en kitt sträng i kitt falsen, innan glasen 
försiktigt pressas tillbaka och stift as fast. Däreft er 
kitt as rutorna runt om och falsen jämnas till med 
kitt kniven. Det är viktigt att  kitt et har en hanterlig, 
ej för kladdig konsistens för att  resultatet skall bli 
bra. Man kan också själv enkelt röra ihop kitt  av 
krita och linolja.

Ytbehandling
Eft er avborstning av damm grundmålas bågen med 
linoljefärg som förtunnats ca 15 %. När bågen har 
torkat minst ett  dygn kan mellanstrykning utföras 
med linoljefärg som förtunnats 5 - 10%. Färgen skall 
påföras tunt, och målas 1 - 2 mm ut på glaset för att  
hindra vatt en att  tränga in under kitt et. När färgen 
torkat ordentligt, slipas den försiktigt med fi nt 
sandpapper och dammas av. Däreft er görs slut-
strykningen med oförtunnad linoljefärg och bågen 
får torka. Färgspill på glasen skärs enkelt bort med 
rakblad när det börjat torka.

Underhållsrenovering
Om fönsterna är någorlunda underhållna är det 
naturligtvis inte nödvändigt att  göra en fullständig 
renovering enligt ovanstående beskrivning. Viktigt 
är dock att  all löst sitt ande färg måste skrapas bort, 
ner till fast underlag. Trärena ytor oljas in. Kitt  som 

Låt gärna färgen torka i 
friska luften. Eftersom linolja 
torkar genom oxidering 
är luftväxlingen viktig för 
torktiden.
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är löst eller släppt från rutan tas bort och ersätt s 
med nytt  kitt  på grunderad yta. Mellan strykning 
och slutstrykning utförs i enlighet med ovanstå-
ende beskrivning.

TÄNK OCKSÅ PÅ
- att linoljefärg inte bör målas i direkt solsken, eller vid fuktig 
  väderlek. Virket ska vara torrt, fuktkvot max 18%.
- att trasor med linolja kan självantända. Släng trasorna i en 
  vattenhink!
- att man kan spara utrymme genom att skruva i små öglor 
   i bågarnas överkant och låta bågarna hänga när färgen torkar.
- att vita fönster inte var vanliga före 1900-talet. De var ofta 
   målade i t. ex. kromoxidgrönt eller järnoxidrött. Undersök gamla  
   färglager!

Fönster med munblåst glas. 



33

DÖRRAR

Dörrtyper
Dörrar kan man dela in i två huvudtyper, bräd   dörrar 
och fyllningsdörrar. I bostadshuset är det främst på 
vindar och till skrubbar man hitt ar bräddörrar. Till 
gårdens ekonomibyggnader är bräddörren i olika 
varianter däremot den vanliga entrédörren. Den 
be står vanligtvis av stående plankor som är sam-
manfogade med två infällda tvärslåar, narar, på 
baksidan. På nyare dörrar är tvärslåarna oft a bara 
spikade. Inne i bostadshusen har dörrar med ram 
och fyllningskonstruktion, s. k. spegel dörrar, varit 
helt dominerande fram till 1930-talet. De har utförts 
i olika varianter, dels med avseende på indelningen 
av speglarna och dels på hur fyllningarna varit 
infästa i ramen.  Dörrar har oft a en egen turlista 
på gården. Oft a kan man uppe på vinden, i något 
enklare utrymme eller i något uthus hitt a gamla 
bostadsdörrar som klivit degraderade vid någon 
modernisering.

Spegeldörrar
Några kännetecken på en riktigt gammal dörr med 
anor från 1700-talet kan vara att  den har en låg höjd 
i förhållande till bredden, att  den har en hög och 
kraft ig tröskel och att  den har fyllningar som är un-
gefär lika tjocka som ramträet, och sticker ut på ena 
sidan av dörren. Om dörren har utanpåliggande 
platt gångjärn är det också ett  tecken på hög ålder. 
Under 1800-talet blir trösklarna lägre och dörrarna 
högre. Den vanligaste dörren är av halvfransk modell 
med fyllningarna insatt a direkt i det profi lhyvlade 
ramträet. I mera förnäma miljöer utfördes dörrarna 
ibland helfranska, vilket innebär att  fyllningarna 
är insatt a i kraft iga, profi lhyvlade lister som råder 
över ramträet och utgör övergång mellan ram och 
fyllning.

Helfransk dörr med profi len 
hyvlad ur en särskild list.

Halvfransk dörr med profi len 
hyvlad ur ramträet.

Dörr med utanpå-liggande 
fyllning.
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Mot slutet av 1800-talet började man ibland ut-
föra övergången mellan ram och fyllning med 
 påspikade lister. En förenkling som fortsatt e på 
1900-talet och ledde fram till 20-talsdörrar som 
kunde ha fyllningar i plywood som listats fast med 
kvartsstav i ramen.

Bräddörrar
Den enklaste och äldsta typen av dörrar är de med 
en stående brädpanel som på baksidan hålls sam-
man med tvärslåar, s.k. narar. Det fi nns bevarade 
bräddörrar på gamla kyrkor som har sitt  ursprung 
i medeltiden. Kännetecken på en riktigt gammal 
dörr är att  bredden är stor och höjden låg. Grovt 
generaliserat kan man också säga att  ju bredare 
panelbrädorna är desto äldre är dörren. En variant 
som brukar räknas höra 1700-talet till, är när den 
stående panelen försett s med diagonala hyvelspår 
som bildar ett  mönster av romber. För övrigt är det 
beslagen som ger tips om dess ålder. 

Bräddörrar med stående 
panel som försetts med 
diagonala hyvelspår i ett 
rombiskt mönster är troligen 
från 1700-talet.
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Bräddörrar har också utförts med dubbla paneler. 
Då har en utvändig liggande eller diagonalställd 
panel spikats ihop med den stående. Den utvändi-
ga panelen är då vanligtvis spåntad och profi lhyv-
lad. Det kan vara en kälspånt, fasspånt, pärlspånt 
eller en hyvling sammansatt  av fl era profi ler.

Ibland kan gamla dörrar genom åren 
ha målats så många gånger och med 
olämpliga färger, så att  färglagret blivit 
alltför tjockt. Då återstår bara färgbort-
tagning. Den gängse metoden för dett a 
är varmluft  och skrapning. Om dörren 
under senare tid varit målad med latex-
färg kan dock resultatet bli kletigt och 
inte särskilt lyckat. Ett  färgbortt agnings-
medel kan då bli nödvändigt. Välj ett  
miljövänligt medel och använd skrapan 
med gott  omdöme så inte trävirke och 
profi ler skadas.

För målningen rekommenderas lin-
oljefärg, som påförs i fl era tunna stryk-
ningar. Tänk på att  fyllningar skall kun-
na röra sig i förhållande till ramar för att  
inte spricka när luft fuktigheten sjunker. 
Kulören väljs bäst om man skrapar och 
undersöker vilken färg dörren haft  från 
början. Vanliga kulörer på ytt erdörrar 

UNDERHÅLL
Behåll de dörrar som hör samman med huset Tänk på att även be-
slagen har mycket att berätta. Behåll de beslag som har funktionen 
kvar. Gamla lin oljefärgsmålade dörrar kan vara vackra även om de 
är mycket nötta. Sådana dörrar bör man åtgärda så lite som möjligt:
rengöring med såpvatten och möjligen en rekonditionering av färgen 
med kraftigt förtunnad linolja, s. k. halvoljning.
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har varit ockragult, kromoxidgrönt, järnoxidrött  
 eller olika grå färgbrytningar. Ekonomi byggnaderna 
har oft a haft  bruntjärade dörrar. Måla alla beslag 
utom handtagen i samma färg som dörren.

Lagning av spegeldörrar
Ibland har fyllningar i gamla ramdörrar blivit måla-
de och spacklade fast så de hindrats att  krympa och 
svälla med fuktväxlingarna. Dessa spricker förr el-
ler senare. En sprucken fyllning kan behöva limmas 
ihop. Det kan då bli nödvändigt att  ta isär dörren 
genom att  slå ur trätapparna i ramens sammanfog-
ningspunkter. Ibland, särskilt på ytt erdörrar, kan 
det bli nödvändigt att  tillverka någon ny fyllning 
om den gamla är alltför skadad för att  kunna lim-
mas ihop. Det kan då göras om den gamla fyllning-
en används som förebild vid tillverkningen. Men 
man måste tänka på att  den nya fyllningen inte får 
göras för stor. Den måste kunna svälla vid fuktig 
väderlek utan att  spränga ramen. Hopfogningen 
av ramen måste göras på samma sätt  som förut 
med kilar och trätappar. Skruv eller spik får inte 
användas och lim kanske gör det omöjligt för nästa 
generation att  laga dörren. Fyllningen måste vara 
lös och rörlig i ramens spår, annars kommer den 
med säkerhet att  spricka igen. 

 
En dörr som har ”hängt sig” så att  hörnen inte 
längre är rätvinkliga har troligen något problem 
med kilarna eller pluggarna i ramverkets hörn. Det 
kan räcka med att  slå in befi ntliga eller nya kilar i 
hörnen för att  fi xera dörren i rätt  form. Men tänk 
på att  kontrollmäta karmen först, så att  dörrbladet 
fi xeras i precis den form som passar i karmfalsen.

Lagning av bräddörrar
Bräddörrar är oft ast ytt erdörrar och därmed utsatt a 
för väder och vind. Krympsprickor, mekanisk 

Ramverken är sammanfogade 
med tappar som kan vara av 
olika typ.
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åverkan och i vissa fall rötskador kan med tiden 
uppkomma. Krympsprickor tätas lämpligen med 
kitt  eller sågspånsblandat lim innan ommålning. 
Rötskador och mekaniska skador uppstår vanligt-
vis på dörrens nedre del. Om dörren har dubbel 
panel kan man då byta ut de nedre panelbrädorna 
som är skadade. 

 
Gamla ytt erdörrar är oft ast inåtgående. För att  
 hindra regnvatt en att  rinna ner innanför tröskeln 
kan man spika en horisontell list på dörrbladet, 
med snedställd översida som för ut vatt net på trös-
keln. Det är då också bra om tröskeln har en viss 
lutning utåt.

Porten som möter besökaren 
fi ck förr ofta symbolisera 
gårdens välstånd, med drag 
från klassiska kolonner och 
kornischer.
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BESLAG

Karaktärsskapare
Beslagen är viktiga detaljer i ett  hus. De har mycket 
att  berätt a om ålder, funktion och användning 
på den byggnadsdel där de är placerade. Gamla 
beslag är oft a mycket robusta och möjliga att  
använda i nästan obegränsad tid. Är de dessutom 
lokalt tillverkade ger de en extra kulturhistorisk 
dimension som är väl värd att  förmedla till eft er-
världen. Beslag är små delar som spelar stor roll 
för hur man uppfatt ar husets karaktär.

Gångjärn
Den äldsta typen av gångjärn är bandgångjärnet. 
Bandgångjärnet är monterat på bräddörrarnas 
utsidor och har som funktion förutom att  bära upp 
dörren även att  hålla ihop dess brädor. 
 
På dörrar med ram och fyllningskonstruktion 
behövde inte gångjärnen binda ihop dörrbladet. 
Det var istället nödvändigt att  inte göra gångjärnen 
för långa; inte längre än dörramens bredd. Dessa 
gångjärn kallas platt gångjärn, och de var fortfaran-
de monterade på dörrens utsida. De äldre platt -

Gångjärn till ekonomi-
byggnader har ibland utförts 
i trä.

Bandgångjärn är oftast enkla 
smidesarbeten upphängda 
på kraftiga hakar inslagna i 
dörr posten. Ibland har dock 
bandgångjärn, särskilt på 
gamla kyrk dörrar utförts som 
verkliga konstsmiden.



39

gångjärnen var oft a konstfulla smidesarbeten, men 
de fi ck under 1800-talet allt enklare utformning.
Från sekelskift et 1800 började det också komma 
stolpgångjärn som mera liknade dagens. Dessa 
var i början omvikta runt dörrens bakkant och 
infästa på dörrbladets insida. De var handsmidda 
med profi lerade gångjärnstappar utförda i sänk-
smide. Det är först under 1800-talets senare del 
som  dagens typ av dörrgångjärn med infästning i 
dörrens bakkant kommer. Det är också då tillverk-
ningen av gångjärn börjar bli industriell.

Lås
Eft ersom metall förr var dyrbart använde man 
länge, särskilt på landsbygden lås där den enkla 
mekanismen var inkapslad i ett  trästycke på dör-
rens insida. Sådana stocklås låstes med en regel, 
som vreds ut med nyckel från utsidan. 

 
Smällregellåset har en fj äderbelastad låskolv som 
hålls i öppet läge med nyckel, men som fj ädrar ut 
när den släpps. Dett a är en ålderdomlig låstyp som 
fi nns både med mekanismen öppen och inbyggd i 
en plåtdosa.

Fällbomslåset är ett  öppet lås som monteras på dör-
rens insida. Det öppnas från utsidan med nyckel, 
men fällbommen gör det betydligt svårare att  
manövrera regeln utan rätt  nyckel. En utveckling 
av säkerheten, men en enkel konstruktion som oft a 
tillverkades lokalt. 

 
Kammarlåsen var fram till mitt en av 1800-talet 
också handsmidda. De var kraft iga, rektangu-
lära lås med ett  platt , ovalt vred monterat på det 
plåtinklädda låshuset. De blev eft erhand mera 
kvadratiska i formen, fi ck tunnare låskistor och 
äggformade vred. Det var vid sekelskift et 1900 

Plattgångjärn.

Smällregellås.

Kammarlås.
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det blev vanligt med tjockare dörrblad som man 
började kunna fälla in låskistorna i.  

Handtag
De äldsta handtagen gjordes av trä. Draghandtag 
av trä har haft  många olika utformningar och har 
använts under mycket lång tid särskilt på eko-
nomibyggnader. Smidda draghandtag i form av 
fastspikade byglar på dörrens utsida har också 
förekommit under mycket lång tid. Visserligen 
förekom kammarlås med vred på båda sidor, men 
det vanliga var att  dessa lås från utsidan endast 
manövrerades med nyckel. Det kunde då behövas 
en bygel för att  dra igen dörren.

 

Hemsmitt bygelhandtag. Det 
var det vanliga handtaget 
på ytterdörrar ända fram till 
dess att låsen blev infällda 
och manövrerade med 
dörrtrycken. 

Vid slutet av 1800-talet 
började man göra lås som 
manövrerades med trycken 
på båda sidor. Den vanligaste 
modellen var i form av en 
svarvad kon i järn eller 
mässing med en rundad 
knopp i den fria änden. 
Ibland var själva greppet 
utfört i trä. De hade separata 
rosetter och nyckelskyltar. 

Ett par decennier in på 1900-
talet började man övergå 
till enklare, slätare och 
slankare modeller av trycken. 
De runda rosetterna och 
nyckelskyltarna ersattes av 
rektangulära långskyltar och 
förnickling blev en populär 
ytbehandling.  
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UNDERHÅLL OCH REPARATION  
Gamla kammarlås har en enkel och rejäl konstruktion som kan 
fungera i hundratals år. Damm och smuts som med tiden kommit in 
i lås kåpan och förenat sig med fettet som skall smörja mekanismen 
kan ibland göra att låset kärvar. En allmän rengöring och ny infettning 
är då det enda som behövs. Om låskolven och mekanismen känns helt 
slapp, kan man räkna med att fjädern är trasig. Nytillverkade fjädrar 
kan köpas hos en välsorterad järnhandel eller en byggnadsvårds butik.
 Gamla metallbeslag kan ibland vara övermålade med så många 
färglager att färgrengöring blir motiverat. Det görs då bäst genom 
att man lägger ner beslagen i en blandning av kaustiksoda och vatten. 
Tänk på att använda skyddshandskar och skyddsglasögon vid detta 
moment! Rost borstas lämpligen bort med stålborste. Där efter kan 
man putsa med stålull. Efter återmontering bör de normalt  målas 
i samma färg som den dörr eller annan byggnadsdel de sitter på. 
Mekanismen på lås som legat i sodabad skall smörjas in med fett för 
att undvika rostangreppp. Gamla obehandlade beslag utomhus kan 
linoljas för att ge dem ett visst rostskydd.

Spåren efter tidigare 
gångjärn kan berätta mycket 
om dörrens historia. 
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FÄRGTYPER

Uppbyggnad
All färg består av pigment, bindemedel och van-
ligtvis något lösningsmedel. De olika färgtyperna 
brukar indelas eft er det bindemedel som bygger 
upp färgskiktet och ger fäste till underlaget. Sedan 
fi nns också färger med blandningar av olika binde-
medel, dessa brukar kallas emulsionsfärger.

Bindemedel
Den stora principiella skillnaden mellan olika bin-
demedel handlar om på vilket sätt  färgen ”torkar”. 
Oljefärger torkar genom en kemisk reaktion med 
luft en; de oxiderar – en relativt långsam process 
som innebär att  oljemolekyler hinner tränga in i 
träet. Färgtyper baserade på vatt en torkar genom 
att  vatt net avdunstar – en relativt snabb process 
där färgskiktet helt lägger sig på ytan. Sedan fi nns 
en fl ora av emulsionsfärger som i varierande grad 
kombinerar dessa torkningsegenskaper. Emul-
sioner innebär att  ett  emulgeringsmedel har tillsatt s 
färgen, vilket gör att  två olika bindemedel som 
normalt inte löser sig med varandra kan blandas.

Lösningsmedel
Normalt försvinner lösningsmedlet genom av-
dunstning när ett  färgskikt torkar. För en linolja kan 
det dock i någon mån bidra till att  påskynda den 
kemiska torkprocessen. Vatt en är det dominerande 
lösningsmedlet för magra bindemedel som lim-
mer och polymerer. Feta oljor kräver fett  lösande 
ämnen som terpentiner eller alkoholer. Idag är 
dessa från naturen framställda lösningsmedel till 
stor del ersatt a med lacknaft a, som är en raffi  nerad 
oljeprodukt. Valet av lösningsmedel styrs idag mest 
av hälsoaspekter. Högraffi  nerade terpentiner som 

Mindre skadligt

Vatten

Vatten med mindre mängder 
organiska lösningsmedel

Isoalifater

Avaromatiserad lacknafta 
och balsamterpentin

Lacknaftor och terpentin

Terpentin

Klorerade lösningsmedel

Mycket skadligt
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balsamterpentin, eller lågaromatiska, alifatiska lack-
naft or är i det sammanhanget stora framsteg. Ten-
densen idag är att  allt fl er färgfabrikanter försöker 
göra vatt en till lösningsmedel även för emulsioner 
med feta bindemedel. Man skall då vara medveten 
om att  dett a i sin tur kräver tillsatser av en mängd 
kemikalier vars hälsoaspekter i vissa fall kan vara 
tvivelaktiga.

Pigment
Pigmentet är det fi nfördelade stoff  som ger färgen 
dess kulör. Ett  bra pigment skall vara stabilt och inte 
med tiden förändras av ljus eller av ämnen i den 
omgivande miljön. De gamla naturliga pigmenten, 
ockror och andra jordfärger, eller metall oxider, t.ex.  
”falurött ”, har i allmänhet goda sådana egenskaper, 
vilket gör att  färgerna åldras på ett  sätt  som oft a 
uppfatt as som vackert.

Att  välja färg
Val av färgtyp för underhållsmålning styrs i första 
hand av vilken yta man skall bemåla. En yta som 
tidigare varit målad med faluröd slamfärg bör även 
fortsätt ningsvis målas med slamfärg. Dels av kultur-
historiska skäl, men även av tekniska, eft ersom 
det är svårt att  få bra vidhäft ning med andra färg-

ATT KÄNNA IGEN FÄRG
Att ta reda på vilken färg som sitter på fasaden kan ibland vara ganska 
svårt, i synnerhet om det rör sig om ”moderna” emulsionsfärger med 
blandade bindemedel. Men rent allmänt fi nns några knep att ta till:
- Vatten löser upp limfärger, medan slam färger och mineraliska 
  fär ger suger upp fukten och mörknar. 
- T-sprit löser upp latexfärger.
- Olje- och alkydfärger kan lösas upp med lut, men är okänsliga för   
 vatten eller sprit.

Pigment kan köpas på burk 
som torrpigment, eller på tub 
som konstnärsfärg.
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typer. En yta som tidigare målats med lin oljefärg 
bör målas om med linoljefärg. På så vis får man ett  
enhetligt färgskikt som kan underhållsmålas många 
gånger och som på ett  synligt sätt  bryts ner utifrån 
medan det skyddar träet. Alkydoljefärgen har i 
princip samma egenskaper, men har större mole-
kyler vilket ger sämre inträngning i träet, medan 
ytan blir hårdare och mera slitstark. Latexfärgen 
vitt rar inte och bryts inte ner. Molekylerna är stora 
och färgskiktet tjockt; en tjocklek som ökar vid varje 
ommålning, och möjligheten till utt orkning av 
träet försämras. Man bör därför undvika att  måla 
om oft a och tjockt med latexfärg. Eft er några om-
målningar krävs att  färgskiktet avlägsnas helt.

Det bör också sägas att  färghandlarna idag i all-
mänhet är främst försäljare – och i första hand av 
nya färgprodukter. De saknar vanligtvis erfaren het 
av att  bedöma äldre färgskikt och före slå underhåll 
av dessa för ett  lång siktigt bevarande.

Exakt den önskade kulören 
kan man själv bryta fram med 
hjälp av konstnärsfärg på tub 
eller torrpigment som rörs 
ihop till en fl ytande konsistens 
med linolja och terpentin.
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LINOLJEFÄRG

Rå linolja
Basen för all linoljefärg är den råa linoljan som 
pressas ur linfrö. Redan pressningsmetoden har 
betydelse för kvaliteten. Den kallpressade är vida 
överlägsen den varmpressade, men även växtplats 
och lagring har betydelse. Den råa linoljan har 
mycket små molekyler, har därför bra inträngning 
i trä, men torkar mycket långsamt. Den används 
därför sällan till målarfärg, men är utmärkt för 
oljning och träskydd.

Kokt linolja
Kokt linolja har värmebehandlats och tillsatt s små 
mängder metallföreningar för att  förkorta tork-
tiden. Vid kontrollerad upphett ning av linolja slås 
molekyler samman och växer till kedjor. Dett a 
innebär i praktiken att  oljan tjocknar, den torkar 
snabbare och den ger eft er torkning en hårdare, 
mera glasaktig yta. För träskydd innebär dett a 
att  den kokta linoljan behöver ett  förtunnande 
lösnings medel, men den tränger trots dett a inte in 
på samma sätt  som den råa. För målning innebär 
det att  färgen får mera av en yta. Ytan är i bö r jan 
blank, men den bryts ner utifrån och matt as med 
åren. 

Standolja
Om uppvärmningsprocessen drivs vidare och 
under högre temperatur bildar molekylerna allt 
större sammanhållna kedjor. Man får då standolja. 
Den är relativt trögfl ytande och kräver därför be-
tydligt mera av förtunnande lösningsmedel. Eft er 
torkning ger den en målad yta som är mera glansig 
och hårdare än den kokta linoljan. Standolja har 
varit en vanlig tillsats i  ”moderna” alkydoljefärger.

En bra linoljefärg är lätt att 
stryka – och lätt att tvätta av 
från penslar och händer.
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Förtunning
För utvändig målning måste i allmänhet lösnings-
medel användas i grundfärg. Mängden är beroende 
av vilken olja man använder. Ju mindre lösnings-
medel man behöver och ju mindre man använder i 
slutstrykningsfärgen, desto bätt re. Lösningsmedlet 
är att  betrakta som en konsistensgivare och har i sig 
inga träskyddande egenskaper. Terpentin oxiderar 
till viss del. Den skall därför förvaras luft tätt  i fyllda 
kärl, annars förlorar den med tiden sin genomsikt-
lighet och får en seg yta. Den är ändå att  föredra 
framför lacknaft a, eft ersom denna avdunstar väl 
snabbt för att  färgen skall kunna strykas ut i till-
räckligt tunna lager. Idag väljs förtunning oft a med 
tanke på dess påverkan på hälsan. Man ska då veta 
att  balsamterpentin och alifatisk lacknaft a är stora 
framsteg ur den aspekten.

Den första strykningen av 
kökstaket utförs med förtunnad 
linoljefärg.
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Målning
Grundregeln vid all målning med linoljefärg är 
att  eft ersträva fl er och tunna lager framför snabb 
täckning. Man får inte ha för vek pensel för att  
kunna sträcka färgen till ett  tillräckligt tunt la-
ger. Slätstrykning utförs bäst med en rätt  kraft ig 
moddlare, som kan hålla tillräckligt med färg och 
ha tillräcklig spänst i borsten för att  kunna släta ut 
färgen till tunna skikt. Något begagnade penslar 
ger ett  jämnare och bätt re resultat vid slutstryk-
ning än helt nya.

Pigmentering
De gamla traditionella pigmenten kan inte som 
syntetiska pigment brytas i NCS-kulörer. Det gör 
färgsätt ningen lätt are. Man slipper välja mellan en 
mängd olämpliga kulörer. De traditionella pig-
menten är i huvud sak framställda av jordfärger 
och metalloxider. De harmonierar med naturens 
färgskala och är i allmänhet ljusresistenta. Förutom 
kulören påverkar de också färgens torktid och i 
vissa fall resistens mot mögelpåväxt. Förr målade 
man aldrig med så optiskt vita färger som idag sa-
luförs. De ”knäcktes” alltid med någon kulör. Det 
fi nns anledning att  göra det även idag, t. ex. med 
konstnärspigment på tub för att  få en mildare eller 
mjukare vithet.

Materialvård
När man målat färdigt för dagen tvätt ar man lämp-
ligen händer och penslar med såpa och ljummet 
vatt en. Undvik kontakt med lösningsmedel. Pens-
lar förvaras bäst stående i rå linolja. Även en ny 
 pensel lönar det sig att  ställa i rå linolja innan den 
tas i bruk. Terpentin oxiderar som tidigare sagts. 
En pensel i terpentin blir därför med tiden inbäd-
dad i en seg sörja som är svår att  tvätt a ur.

Bortskrapning av den gamla, 
löst sittande färgen är ett 
arbetskrävande men viktigt 
moment.
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SLAMFÄRG

Vad är slamfärg
Slamfärger har genom åren funnits i vitt  skilda 
kulörer och sammansätt ningar. Vanligast har 
ändå alltid varit den ”faluröda” färgen och en 
sammansätt ning baserad på mjölklister, vitriol, 
och pigment som rörts samman i en kraft igt vat-
tenspädd emulsion. Oft ast har också lite olja eller 
annat fett  bindemedel tillsatt s. Det är inte särskilt 
svårt eller tidskrävande att  själv koka sin rödfärg. 
Råvarorna fi nns att  köpa och receptet följer med 
säcken. Viktigt vid hemkokning är att  koktiden 
görs tillräckligt lång så att  förklistringen av mjölet 
blir fullständig, liksom emulgeringen. En försiktig 
varning kan ges för att  blanda in mera olja än vad 
som rekommenderas, det kan ge problem med un-
derhållet längre fram. Att  köpa färdigblandad färg 
är heller inga problem. De fi nns många tillverkare 
och en mängd försäljningsställen. De är då i regel 
baserade på pigment från Falu koppargruva. Idag 
fi nns åter några andra kulörer än den ”vanliga” 
röda i handeln. 

Egenskaper
Slamfärger ger en matt  yta som färgar av sig vid 
beröring, de lämpar sig bäst för målning utomhus 
på icke hyvlade träytor. De egenskaper som främst 
har gjort den röda slamfärgen så populär genom 
åren torde vara det låga priset, samt att  den är lätt  
att  måla och lätt  att  förnya. Till dett a skall läggas 
att  den åldras på ett  vackert sätt ; vitt rar sakta ner 
från ytan utan fl agningar om den inte påförts för 
tjockt. Dess skydd av träfasaden är bätt re än vad 
man lätt  kan förledas tro av dess enkelhet. Dels ger 
vitriolen en viss skyddande eff ekt på träet, men det 
viktigaste skyddet kommer från klistrets hygro-
skopiska egenskaper. Klistret sväller när fasaden 

Den faluröda slamfärgen är 
vacker även när den börjat 
åldras. 

"Rödfärgssuggan" brukas 
fortfarande till falu-rödfärg, 
men numera används oftast 
plafondpenslar.
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Slamfärgen har många 
fördelar – den är billig, 
lätt att måla med, har bra 
fuktegenskaper och är vacker.

är fuktig och täpper då till träets porer, medan det 
krymper vid torr väderlek och släpper ut fukten. 
Dett a till skillnad från moderna plastfärger som 
har motsatt a hygroskopiska egenskaper.

Underhåll
En av slamfärgens stora fördelar är att  den är lätt  
att  underhålla. Kraft ig borstning med piassava-
kvast är normalt det enda underarbete som behövs 
när man skall förnya en slamfärg; borstning så att  
smuts och vitt rat pigment lösgörs från fasadytan. 
Vid ommålning är oft a en strykning tillräckligt. 
Stryker man två gånger får man tänka på att  inte 
måla för tjockt, eft ersom färgen då lätt  krackel-
lerar när den torkar. Målning i direkt solljus skall 
man försöka undvika, eft ersom vatt net då kan 
hinna avdunsta innan färgen hunnit få tillräckligt 
fäste. Att  måla över en slamfärgsmålad yta med 
annan färgtyp är inte att  rekommendera, eft ersom 
vidhäft ningen då blir osäker och det fi nns risk 
för fl agningar. Å andra sidan kan man inte heller 
måla slamfärg på en fasadyta som varit målad med 
andra färgtyper.
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Förtunning
Förr var det inte så vanligt att  använda lösnings-
medel i tjära. Önskade man en tunnare tjära 
värmde man den vanligtvis. Den metoden är fullt 
användbar idag också. För att  undvika brandrisk 
och öppen eld kan burken lämpligtvis värmas i 
varmvatt enbad eller det kanske räcker att  låta den 
stå i framme i solgasset. Man bör då tänka på att  
även underlaget, det man tjärar, skall vara varmt, 
annars riskerar man att  tjäran stannar på ytan när 
den kyls ner av underlaget. 

 
Numera är det vanligast att  förtunna med terpen-
tin, som har samma ursprung som tjäran. Andra 
fett lösande vätskor, som sprit är också möjliga 
att  använda, men den avdunstar snabbare och 
kan därför ge sämre inträngning i träet. Lösnings-
medlet skall i början hällas i droppvis under 
kraft ig omrörning tills man tydligt märker att  
 vätskorna börjar blandas. Större mängd åt gången 
kan göra sammanblandningen helt omöjlig.

TRÄTJÄRA

Vad är tjära
Trätjära framställs genom torrdestillering vid hög 
temperatur av kådrik ved, främst tallved. Den har 
under lång tid använts som träskyddsmedel för 
redskap och byggnadsdelar som ansett s särskilt 
utsatt a för fukt och rötsvampar. Den var också 
länge en viktig exportprodukt, som omfatt ades 
av många regler och kvalitetskontroller. Tjärans 
 kvalitet är beroende av bl. a. vid vilken tempera-
tur, och i vilken del av processen den utvunnits. 
I början av processen brukar den vara ljus och 
lätt  fl ytande, för att  eft erhand bli alltmera bemängd 
med sot och kolpartiklar som gör den mera trög-
fl ytande och mörkare. En bra tjära brukar vara ljus 

och genomsiktlig. Här ett 
takspån som bestrukits med 
två olika tjärkvaliteter. 
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TJÄR KVALITETER
Förr var tjär vräkningen ett viktigt moment för att kontrollera och 
klassifi cera tjäran.  Idag fi nns inte samma kvalitetskontroller. Det är 
fortfarande möjligt att få tag i trätjära av bra kvalitet, men det fi nns 
oftast skäl att själv kontrollera produkten så utseendet blir det man 
tänkt sig. En bra tjära kan vara ljust gulbrun eller ha en djupare röd-
brun färg och den skall vara klart genomsiktlig. Förpackningen skall 
inte innehålla något synligt vatten och den skall inte bilda någon nämn-
värd bottensats. Är tjäran mycket mörk och det fi nns en kornig sörja 
mot botten är den att betrakta som sekunda vara. 

Applicering
Tjära stryks bäst med en stor elementpensel, som 
både ger åtkomlighet och skyddar handen mot 
stänk och rinningar. Om avsikten är att  behand-
lingen skall ge en impregnerande djupverkan, för-
tunnas tjäran. Om den är avsedd som ytskydd kan 
den oft a användas utan förtunning. Tjäran måste 
dock alltid ha en konsistens som gör den möjlig att  
penselstryka på ett  bra sätt .

 
Tjära låter sig också väl blandas med feta oljor som 
linolja. Dett a förbätt rar de vatt enavvisande egen-
skaperna och minskar risken för att  den tjärade 
ytan blir kladdig vid solsken. Trätjära uppblandad 
med lika delar rå linolja och terpentin ger en bra 
inträngning i träet och en torr och vatt entålig yta. 
Denna blandning har oft a använts till behandling 
av exempelvis bryggor och broar.

En stor elementpensel passar 
bra för tjär strykning. 

Egenskaper
Den långa erfarenheten av tjära som träskydds-
medel torde vara tillräcklig för att  kunna slå fast 
att  tjära ger ett  gott  rötskydd. Däremot råder det 
idag delade meningar om det är som ytskydd av 
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träets fi berändar, eller om det är som impregne-
ring med konserverande ämnen tjäran har sina 
största förtjänster. Tjäran innehåller en mängd av 
de ämnen som trädet självt använt mot angrepp 
av mikroorganismer. En del av dessa ämnen kan 
var för sig betraktas som hälsovådliga, men det 
fi nns inte belagt att  tjära skulle vålla hälsoproblem. 
Lukten innebär också att  den knappast har lämpat 
sig för annat än utomhusbruk. Till skillnad från 
”modernare” träskyddsmedel har dock tjärans alla 
ämnen bildats i naturen och ingår i det naturliga 
kretsloppet.

Nytjärat!
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TAKPAPP

Historik
I Sverige har vi använt takpapp sedan slutet av 
1700-talet. Då påbörjades en framställning av 
kvadra tiska pappskivor som tillverkades av lump-
papp och som lades diagonalt på taken. De doppa-
des i eller beströks med tjära. På 1860-talet startades 
tillverkning av takpapp på rulle. Läggningen blev 
nu enklare och snabbare. Den vanligaste metoden 
fram till sekelskift et 1900 blev nu så kallad listt äck-
ning, där pappvådernas kanter spikas i trekantlister 
som löper i takfallets riktning. På 1890-talet kom 
den färdigtjärade pappen, och i början av 1900-talet 
började man även saluföra papp som impregnerats 
med asfalt. Tjärpappen behövde underhållas med 
tjärstrykning ungefär vart tredje år, medan asfalt-
pappen kunde hålla upp till femton år innan den 
behövde underhållas första gången. Asfalt pappen 
tog över allt mera av marknaden under 1900-talet. 
Idag är all takpapp som fi nns i handeln tillverkad 
av asfaltimpregnerad polyesterduk, och egentligen 
ingen papp alls.

Papptak med listtäckning.
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Listt äckning
Genom att  spika pappvådernas kanter i trekant-
lister som sticker upp lite, och är spikade uppför-
utför takrotet, hindrar man att  regnvatt en börjar 
läcka in i skarvarna eller spikhålen. Skarvarna 
täcks sedan med en pappremsa som läggs över 
trekantlisten. Listt äckning ställer mindre krav på 
underlaget. Om rotebrädorna rör sig, på grund 
av fuktig heten eller annat, slits pappen inte sön-
der vid  spikarna lika lätt  som på en slätt äckning. 
Dagens papp är vanligtvis bredare än 1800-talets, 
som var 60 - 70 cm. På en mindre byggnad kan 
det därför vara lämpligt att  skära pappvåderna på 
bredden och använda den avskurna remsan till att  
täcka över skarvarna. Det mönster listerna ger på 
taket blir mera proportionerligt på det viset.

Slätt äckning
Under 1900-talet har slätt äckning varit den van-
ligaste metoden för läggning av takpapp. Papp-
våderna har då oft ast lagts i takets längdriktning, 
med ett  överlapp på minst 7 cm. Den övre kanten 
spikas och den nedre klistras. Skarvar klistrades 
förr med tjära, men idag fi nns speciellt klister för 
ändamålet.

Om våderna behöver längdskarvas skall den övre 
delen skäras diagonalt så att  överlappningen blir 
minst 15 cm i nederkant och det dubbla i överkant. 
Skarvarna skall förskjutas över takytan. På branta 
tak kan slätt äckning också göras uppför-utför. Då 
spikas den sida av våderna som vett er mot den 
vanligaste vindriktningen. Idag läggs papp oft ast 
i två lager: underlagspapp längs med taket och 
ytpapp tvärs över. Tvålagstäckning gör taket tätare 
och håller pappen smidigare.

Två varianter av avslut vid 
gaveln. 

Två varianter av avslut vid 
takfoten.



55

Pappläggning
Om man måste lägga ny papp bör man försöka 
eft erlikna det ursprungliga, i vart fall vad gäller 
läggningsteknik. Skivtäckta papptak kan exem-
pelvis åstadkommas genom att  man skär ut ark ur 
rullpappen. Icopal shingel liknar till viss del äldre 
papptak med diagonal läggning. Både listt äckning 
och slätt äckning kan enkelt utföras med dagens 
material. Tillverkare av modern takpapp tillhanda-
håller anvisningar för läggningen. 

 
Omläggning får bara göras på helt torrt under-
lag, annars kan blåsor uppstå i den nya pappen. 
 Temperaturen skall vara minst +5°C, annars blir 
pappen för spröd och styv. 

Om man tänker lägga en ny asfaltpapp på ett  gam-
malt tjärpappstak, måste tjärpappen tas bort eller 
täckas med ett  spärrskikt som hindrar tjäran från 
att  lösa upp asfalten. Om rotebrädor måste ersätt as 
ska dessa vara av råspånt. Ospåntade brädor kan 
röra sig mera i förhållande till varandra vilket ökar 
risken för sprickor i  pappen.
 

UNDERHÅLL
Gamla papptak ska underhållas genom bestrykning för att bibehålla 
sin täthet. Det är då viktigt att ta reda på om taket tidigare varit 
struket med asfalt eller tjära, eftersom tjära löser upp asfalt. As-
faltpapp kan behöva bestrykas vart femte år. Det görs med borste 
i varm väderlek. Behöver skyddsbeläggningen fönyas stryker man 
lämpligen en yta på ett par meters bredd som beströs med fi n sand 
innan man fortsätter med bestykning av nästa takyta och fortsätter 
på så sätt i etapper över hela taket. 
 Tjärpapp behöver ny behandling när den känns lös i ytan och kan 
suga vatten. Vanligtvis med något tätare intervall än asfaltpapp. Tjär-
strykning görs lämpligen från nocken och ner mot takfoten. 
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SPÅNTAK

Bakgrund
Takspån var det material som dominerade lands-
bygdens tak från 1860-talet och nästan hundra år 
framåt. Spåntaken slog igenom när den industriella 
tillverkningen av spik gjorde att  man fi ck tillgång 
till den relativt billigt. Spåntak blev en enkel och 
billig konstruktion som var användbar på alla typer 
av byggnader. 

Material
De vanligaste träslagen för spåntillverkning var furu 
och gran, men även asp har förekommit.  Viktigt är 
att  spånskogen stått  i vindskyddade lägen och inte 
vuxit för snabbt. Furu skall ha hög andel kärna. 
Trädet måste vara rätvuxet, och det skall huggas på 
vintern när savinnehållet är som lägst.

Tillverkning
Det fi nns olika typer av spån, hyvlade, späntade och 
sågade. Hyvlade spån är de som går snabbast att  
tillverka och är också de som vanligtvis använts på 
lantbrukets byggnader. De tillverkas i en spånhyvel. 
Man ställer in hyvelstålet för en lämplig spåntjock-
lek, ca 4 mm. Man strävar eft er att  få fram så jämna 
bredder som möjligt på spånen. 

Klabbarna till spånhyvling 
kapas i lämpliga längder, 
ungefär 45 cm.
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Lagring
Det bästa är om man kan lägga taket när spånen är 
färska. De är då smidiga att  hantera och risken för 
sprickor är liten. Om de skall lagras måste de läg-
gas upp för torkning. De bör då ligga luft igt, men 
regnskyddat och inte vara för tätt  packade. Risken 
är annars stor att  det bildas mögel. När sedan de 
torkade spånen skall läggas upp på taket måste de 
först blötläggas. Om spånen är för torra spricker de 
lätt  när de skall spikas fast. 

Förarbeten
Takspån skall helst spikas i ett  glest rote som ligger 
parallellt med taknocken. När spånen blivit fuktiga 
vid regn, torkar de bätt re om rotet medger luft ning 
även underifrån. Skall man lägga om ett  ga mmalt 
spåntak gäller det först att  ta ner det utt jänta spånet. 
Det brukar i regel gå bra att  med en spade skyffl  a 
ner dett a, då spiken normalt är så pass rostad att  
den går av vid nedskyffl  ingen. Däreft er får man 
gå över taket och slå ner de spikar som fortfarande 
sticker upp.

 
Spån läggs med minst trelagstäckning. Till dett a går 
det åt ungefär 100 spån/m². Innan man  lägger ett  

Genom att hyvla klabben 
från tre håll blir utbytet av 
användbar spån oftast bra. 
Om klabben är extra grov kan 
den hyvlas från fyra håll.
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spån kontrollerar man dess fi berriktning, genom att  
försiktigt böja det. De avskurna fi brerna  kommer då 
att  sticka ut.  Dessa utstickande fi brer vänds nedåt 
mot takfoten för att  vatt net lätt  skall rinna av.

Läggning
Man börjar uppläggningen vid takfoten med en rad 
15 cm långa spån. De skall sticka ut ungefär en tum 
utanför nedersta rotebrädan. Ovanpå läggs en rad 
med 30 cm långa spån och överst en rad med 45 cm 
fullängdsspån. På så sätt  får man trelagstäckning 
också vid takfoten. 

Nästa rad läggs med knappt 15 cm förskjutning 
uppåt. På så sätt  täcks alla skarvar i undre lagret 
av det övre. Spånen läggs med ca 2,5 cm överlapp i 
sida och spikas med 2" trådspik längst upp, mitt  på. 
Spiken skall inte vara förzinkad utan helst förbrukas 
av rost i samma takt som takspånet bryts ner. 

För att underlätta arbetet 
bör man använda en 6" bred 
riktbräda: en längsgående 
bräda som man lägger spånen 
emot och som hålls uppe av 
två tvärställda brädor som 
hängs upp över nocken. 
Dessa har borrade hål på var 
6:e tum, där riktbrädan hängs 
upp vartefter man förfl yttar 
sig uppåt.
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Avtäckningar
På enkla byggnader som ängslador och liknande 
har spåntak många gånger lagts utan avtäckningar 
både vid nock och gavelsprång. Det vanliga är ändå 
att  man avtäcker nocken med två vinkelställda 
nockbrädor. För att  bätt re skydda de ytt re spånen 
vid gavelsprången för vinden kan man där spika 
vatt brädor längs takkanten. Dessa läggs då under 
nockbrädorna. Vindskivor är inte nödvändiga. 
 Särskilt på små byggnader bevaras spåntakets karak-
tär istiskt tunna takprofi l bätt re utan vindskivor. 

UNDERHÅLL
Ett spåntaks livslängd beror mest på materialets kvalitet, men kan 
påverkas av hur underhållet sköts. Ett tak som tjäras regelbundet 
får naturligtvis betydligt längre livslängd. Den viktigaste åtgärden är 
kanske ändå att hålla taket rent. Ett spåntak som täcks av barr och 
löv binder fukt och bildar grogrund för lavar och mossor som effek-
tivt bryter ner spånen. Rensopning med piassavakvast vid behov, kan 
avsevärt förlänga livslängden. Att ”helgardera” sig genom att lägga 
takpapp under spåntaket fungerar inte. Pappen hindrar då spånet 
från att torka ut och leder till att spånen ruttnar snabbare.

När man lagt ett varv längs 
hela takfoten, lägger man 
nästa varv på vägen tillbaka. 
Genom att på detta sätt byta 
läggningsriktning vartannat 
varv får man den bästa 
låsningen och tätningen. Om 
byggnaden står i ett läge 
med en starkt förhärskande 
vindriktning kan det vara ett 
alternativ att lägga alla spån 
från samma håll. 
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PANNPLÅT

Bakgrund
Från 1800-talets mitt  blev spån det vanliga mate-
rialet för att  täcka taken. Takspånet fi ck stort 
genomslag och dominerade fullständigt lands-
bygdens tak under en hundraårsperiod. Det gav 
taken den tunna profi len och den lätt a karaktären 
vi lärde oss förknippa med dessa tak. Vid mitt en 
av 1900-talet slog den korrugerade skivplåten 
igenom. Den var visserligen dyrare i inköp, men 
betydligt lätt are att  lägga och fi ck därför stor 
spridning på de tidigare spåntaken. Den kunde 
läggas direkt på takspånet, vilket då fi ck en 
funktion som kondensskydd, och taken behöll sitt  
tunna och lätt a utseende. Pannplåten kan natur-
ligtvis inte jämföras med spån i särskilt kulturhis-
toriska sammanhang, men är med sin rytmiska 
uppdelning mellan släta ytor och räffl  or estetiskt 
vida överlägsen den monotona trapetsprofi lerade 
plåten som blev modern på 1960-talet.

Material
Pannplåt lagerhålls vanligtvis idag inte på bygg-
varuhandeln. Men den tillverkas och kan lätt   
beställas, vilket också är att  rekommendera eft er-
som man då kan bestämma vilken längd man vill 
ha på plåtarna. Pannplåten i originalutförande 
tillverkas idag av Pokab Plåtslageri AB i Malung. 
Den har en plått jocklek på 0,6 mm och är i galva-
niserat utförande, men kan även köpas polyester-
lackerad i ett  antal standardkulörer, av vilka den 
grå är att  rekommendera i dessa sammanhang. 
Även Plannja saluför nu mera en pannplåt. Den 
har ett  annat breddmått  och en något annorlunda 
profi l, men består av en 0,6 mm plåt försedd med 
korrugeringar i samma indelning. Även denna 

Pannplåten har räddat många 
av landsbygdens gamla hus 
från för gängelsen. 
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fi nns galvad, eller polyesterlackerad, bland annat 
i mörk grå kulör. 

Avtäckningar
Vid taknocken monteras för ändamålet särskilt 
utförda nockplåtar. Gavelsprången brukar förses 
med vindskivor. Rekommendationen är att  göra 
dessa relativt smala, för att  behålla takets tunna 
och lätt a intryck. Ju mindre hus, desto smalare 
vindskivor. Vatt brädor behövs inte.

UNDERHÅLL
Underhållet av ett pannplåtstak är ingen stor arbetsbörda. Det kan 
handla om att någon gång gå upp på taket och slå ner de spikar som 
på grund av temperaturrörelser och vindpåkänningar börjat krypa 
upp. Ett sätt att förlänga livslängden för ett galvat plåttak är att lin-
olja plåtens undersida innan den läggs upp. På så sätt tar det avsevärt 
längre tid innan kondensfuktens skadeverkningar i form av rostan-
grepp börjar ge sina avtryck på plåten.



62

NÄVERTAK

Bakgrund
Tak med tätskikt av näver brukar i allmänhet 
benämnas torvtak eller vedtak, dvs. eft er det 
 material som för ögonen är mest synligt. Men 
 torvens och takvedens funktion är egentligen bara 
att  hålla nävertäckningen på plats. Eft ersom näver-
lagret är det funktionella tätskiktet har vi här valt 
att  kalla taktäckningen för nävertak. 

Näver är ett  utmärkt material som använts under 
mycket lång tid för att  skydda byggnader mot 
regn och för att  isolera golvåsar och andra bygg-
nadsdelar från markfukt. Näver var det helt do-
minerande taktäckningsmaterialet fram till mitt en 
av 1800-talet, när det hyvlade takspånet började 
bli vanligt att  lägga på taken. 

Torvtak med naturväxta 
raftkrokar under täckesbordet.

Som täckskikt för att  hålla fast nävret brukar torv 
betraktas som ett  äldre byggnadsskick än takved. 
Under 1700- och 1800-talen var det dock takveden 
som dominerade på landsbygden i norra Sverige. 
Torvtaken levde ändå kvar på exempelvis bastun 
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och smedjan och kanske mjölkkällaren, tack vare sin 
mindre brandfarlighet och sin bätt re isolerförmåga. 
Även i fj älltrakterna, där tillgången på rakvuxen 
takved har varit dålig, har torvtaken levt vidare.

Underlagstaket
Nävertäckning kräver ett  relativt tätt  lagt rote, 
för att  inte näversjoken skall hasa ner mellan 
 brädorna. Dett a undvek man också genom att  
lägga rotebrädorna direkt på, tvärs över åsarna, 
uppifrån och ner. Rotet kunde utgöras av kluvet 
virke med fl atsidorna upp, eller handbilade plan-
kor. De var i undre änden upplagda på ett  urtäljt 
spår på väggbandens insida. Genom att  känna 
med fi ngret på den översta timmerstockens insida 
i en gammal byggnad kan man ta reda på om den 
tidigare haft  ett  sådant rote, och förmodligen då 
också nävertak.  

Utanför väggbandet, längs 
husets långsidor,  lades 
ytterligare en stock upp 
på utskjutande knutar i 
gaveltimret, och som bildade 
taksprång och ett avslut 
på taket. Dessa takfots-
stockar, eller vågbord, är 
ett ytterligare tecken på en 
ålder domlig takkonstruktion 
som förmodligen varit täckt 
med näver.
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Nävertäckningen
Den näver man behöver bör vara i relativt stora 
sjok för att  bli hanterlig på taket. Näversjoken 
läggs lösa utan spik, men kan behöva hållas fast 
med stenar eller träbitar till dess täckmaterialet 
kommit på plats. Näver läggs i fl era lager, minst 
tre, men uppgift er fi nns om nävertak som haft  fem 
och upp till sju lager näver. Det kan då möjligen 
röra sig om tak där man inte bytt  ut, utan bara 
komplett erat med ny näver, när den gamla inte 
längre hållit tätt . 

Näver läggs med vita sidan nedåt, mot underlags-
taket. Man börjar nere i ena hörnet. Första varvet 
längs takfoten läggs så pass utstickande att  det 
krullar sig runt vågbordet när det torkar. Ibland 
har man gjort likadant med ytt ersta nävervarvet 
längs takkanten på gavlarna också. Näverfl aken 
läggs sedan med minst 10 cm överlappning, både 
åt sidan och uppåt. Låt gärna överlappningen 

När man ska lägga taknäver 
bör man välja en vindstilla 
dag. Traditionellt var 
takarbete en syssla för vår 
eller tidig sommar, när vinden 
och nederbörden oftast inte 
ställde till så mycket besvär. 
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vara större i takets nedre del, där vatt enbelast-
ningen blir störst. Spara de största fl aken till 
takets övre del. Vik sista nävervarvet över nocken 
från båda hållen och avsluta, när alla varven är 
lagda, med stora sjok som läggs mitt  över nocken.

Ibland när näver lagts på tak i modern tid har man 
inte fullt ut litat på materialets egen skaper, utan 
försökt komplett era näver med papp e ller platon-
matt a under. Det rekommenderas inte. Det föränd-
rar den naturliga fuktvandringen och utt orkningen 
av näverlagret, vilket förkortar dess livslängd.

Takveden
Takved har utförts på olika sätt  genom åren; förr 
oft a med grovt, kluvet virke, senare gärna med 
 2  - 4" störar i senvuxen gran. Takveden är ju 
mycket väder utsatt  och den del på taket som har 
den kortaste livslängden. Valet av takved är därför 
av görande för hur länge taket håller innan det 
måste underhållas. Takveden läggs så tätt  som 
möjligt och i kors vid nocken, där den naras ihop 
med renbarkade grankvistar. Tvärs över takfallet 
läggs så en kraft igare stock, som hålls uppe med 
narar inslagna i takveden. På denna stock kan 
också stenar läggas upp, allt för att  hålla takveden 
och nävret på plats under många år framåt.

 

Lada med nyrenoverat 
nävertak.
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UNDERHÅLL
På ett vedtak är det i första hand takveden som behöver översyn. 
 Efter ca 15 - 20 år kan man räkna med att den börjar vara färdig för 
utbyte, men allt beror naturligtvis på virkeskvaliteten. Nävertäckning-
en kan man, om den är väl gjord, räkna med skall hålla åtmin st one 
den dubbla tiden. Det är naturligtvis viktigt att näverlagret inte rub-
bas när man byter takved. Om man sett tendenser till  lokalt läckage 
kan man passa på att komplettera med några extra näver sjok just där, 
eller lägga ett nytt lager näver ovanpå det gamla.
 På ett torvtak är det i första hand täckesbordet (den längsgående 
plankan vid takfoten) som är särskilt utsatt. Man måste räkna med att 
byta ut den fl era gånger under takets livslängd. Men det är trots allt 
ett ganska okomplicerat arbete. Torvlagret behöver man inte bekym-
ra sig om. Nävertäckningens status kan bara kontrolleras genom att 
hålla utkik efter läckage. När taket börjar läcka är det bara att ta ner 
torven och byta nävertäckningen.

Torvtak
På torvtaken avslutades takfallen i nedre delen av 
en upprätt stående stoppbräda, ett  täckesbord längs 
takfoten. Dett a hölls på plats av naturvuxna krokar, 
raft krokar, som gick på takets undersida i urtäljda 
spår på väggbandet, upp till nedre tak åsen, där de 
fästes med vidjor. På nävertäckningen lades gräs-
torv i två lager. Det  första lagret lades med gräsytan 
nedåt och det andra med gräsytan uppåt.
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SKORSTENAR

Husets krona
En byggnadsdetalj som utsätt s för särskilt hårda 
klimatpåfrestningar är skorstenen. Även om muren 
i övrigt är helt intakt brukar man behöva mura om 
skorstenen, eller i alla fall dess krön, med jämna 
mellanrum. På äldre hus utfördes nästan alltid 
skorstenen med fi nt utformade avslutningar upp-
till. Dett a dels för att  avstyra regnvatt en från mur-
verket, men också för att  göra skorstenen vacker. 
Skorstenen som kröner huset har alltid betraktats 
som en viktig byggnadsdel för husets utseende. 

Ommurning
När man skall mura om en skorsten bör stenarna 
knackas loss, rengöras från bruk och hanteras med 
varsamhet för återanvändning i största möjliga 
utsträckning. Man kan räkna med att  de tegel-
stenar som inte frusit sönder är så pass hårdbrända 
att  de håller under överskådlig tid framåt också. 
Trasiga stenar som måste bytas ut ersätt s i möjli-
gaste mån med stenar i samma färg och ytstruktur. 
Exakt likhet går aldrig att  uppnå. De nya stenarna 
blandas sedan oregelbundet in i murningen bland 
de gamla. Viktigt är dock att  skorstensteglet är 
frostresistent, vilket alltså ett  gammalt hårdbränt 
massivtegel brukar vara. Gammal murning kan 
ibland vara utförd i s.k. stortegel med mått  unge-
fär 7 x 14 x 30 cm. För att  byta ut trasiga stenar i 
en sådan murning kan nya stenar med dessa mått  
köpas även idag.

Skorstenskrönet
I första hand bör man försöka återskapa det krön 
som funnits på just den skorsten man murar 
om, genom att  rita upp innan man river – eller 
om krönet redan är borta, återskapa eft er något 

Ommurad skorsten med 
återanvänt tegel. 
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gammalt fotografi . En avtäckning i plåt bör också 
göras för att  avstyra vatt en från toppen. Den bör 
då göras just bara över toppen och inte dras ner 
på sidorna, vilket lätt  ger ett  intryck av en plåtlåda 
på skorstenen. Avtäckningen kan även göras med 
cementbruk i en avfasning 1:4, som kragar ut något 
i förhållande till teglet.

Murbruket
Murbruk tillreddes förr i tiden på plats genom 
att  kalk, sand och vatt en blandades och arbetades 
ihop. Man skiljer mellan luft murbruk och hydrau-
liskt murbruk. Luft murbruk stelnar långsamt, hård-
nar i luft en men inte i vatt en och är därför mindre 
hållbart i fuktiga miljöer. Hydrauliskt murbruk 
stelnar i såväl luft  som vatt en. Det har tillverkats 
av hydrauliskt kalk och portlandscement. Sedan 
1940-talet har dock det hårdare och starkare kalk-
cementbruket allt mera övertagit marknaden. 

Ju större cementandelen är, 
desto hårdare och starkare är 
bruket. Rätt  använda är dessa 
hårda bruk ett  hållbart alterna-
tiv, men sådana lagningar har 
gett  upphov till många skador 
på gamla murningar, eft ersom 
hårdheten inte tillåter några 
rörelser i muren, utan gör att  
den spricker istället. 

På en väderutsatt  skorsten bör 
bruket vara hydrauliskt och 
relativt starkt. Det bör dock 
inte vara hårdare och starkare 
än tegelstenarna.

För själva utkragningen 
längst upp på skorstenen 
fi nns många olika varianter. 
Ibland kan en typ av krön 
vara vanliga på en viss plats 
eller inom ett visst område. 
På andra ställen kan det 
mest karaktäristiska vara just 
variationen.
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Lantbrukets byggnader är en stor del i upplevelsen av 

odlingslandskapet och dess historiska dimension. 

Att bevara byggnaderna är därför en viktig insats för vårt 

kulturarv. Här beskrivs kortfattat de traditionella byggnads-

typerna i övre Norrland, samt ges goda råd om hur man kan 

underhålla och vårda dessa hus på ett bra sätt.

Skriften är utgiven av länsstyrelserna i Norrbottens och  

Västerbottens län och har framställts av Skellefteå museum, 

i samverkan med Hålla Hus – Västerbottens byggnads-

vårdsportal på nätet.


