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I detta nummer

Häftet Västerbottensgården är utsålt sedan många 
år. En ny och aktualiserad skrift om byggnadsvård 
har länge varit efterfrågad. När vi nu utkommer 
med ett nytt häfte i ämnet, har materialet varit så 
omfattande att vi har gjort ett dubbelnummer. 
Med detta utökade utrymme till vårt förfogande 
hoppas vi ha kunnat behandla ämnet på ett sätt 
som gör häftet uppslagsrikt och praktiskt tillämp- 
bart för husrenoverare, byggnadslovsgranskare och 
andra nyfikna många år framöver.

Huvudparten av häftet behandlar problem och 
arbetssätt vid renovering av trähus i traditionella 
byggnadstekniker, med tonvikten lagd på bostads
hus. Då beskrivs husets delar och deras olika pro
blem var för sig. Författare är R o lf Sixtensson, 
medarbetare vid Västerbottens museum och med 
lång erfarenhet av upprustning av gamla hus i Väs

terbotten. Bengt Lidström har bidragit med avsnit
tet om timringstekniker och med råd och stöd i öv
rigt.

Som historisk bakgrund till den byggnadsteknis- 
ka delen ges en översikt över västerbottniska bygg
nadstraditioner — ett ämne vi hoppas kunna belysa 
mer grundligt i ett senare sammanhang. Författare 
är här Annika Sander, Bo Sundin och Eva Vikström. 
Avslutningsvis redogör Karin Eriksson för hur syn
sätten i byggnadsvården har utvecklats och vilken in
sats samhället gör genom lagskydd och bidrag.

O m slagsbilderna: På fram sidan  är en s tu d ie c irk e l i b yggn ads
vård i fä rd  m ed  a t t  rusta u p p  en g a m m a l k yrk s tu g a  p å  B a c
ken , Um eå. B aksidan : D e ta lje r  p å  M o ritzsk a  gå rd en  i Um eå  
un der u p p sä ttn in g  p å  den  nya  p la tsen  v id  D ö b e ln s  park .
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Det är nu femton år sedan häftet Västerbottensgår- 
den utkom första gången. Behovet av råd i bygg
nadsvård är inte mindre idag. Det vet vi genom 
många förfrågningar till museer/länsstyrelse och ge
nom tyvärr mångfaldiga exempel på hårdhänt reno
verade hus.

De flesta människor värdesätter gamla hus, vill 
ta  tillvara och leva med dem. Ändå blir resultatet 
alltför ofta att den traditionella karaktären ändras. 
Hela paneler eller alla fönster byts ofta u t om nå
gon del är uttjänt, i stället för att den lagas och 
bättras på gammalt sätt. Nya material, som i varu- 
reklamen garanteras evig livslängd, ersätter gamla 
beprövade.

Förebilden vid renoveringar har alltid varit ny
produktionen och den rådande byggnadsstilen. På 
1940- och 1950-talen byggdes västerbottensgårdar 
om i funkisstil. På senare år har villan i allmogestil 
varit förebilden. Villan på landet blev 1970-talets

bostadsideal, som en reaktion på storstädernas mil
jöproblem och det storskaliga byggandet. Sekelskif
tets pittoreska allmogestil kom tillbaka och domi
nerade snart typhuskatalogernas villor. Färgfabri
kanter och andra tillverkare av byggnadsmaterial 
följde efter.

När denna villastil blev förebild för renoveringar 
av landsbygdens manbyggnader, de genuina »allmo
gebyggnaderna», medförde det att en stil som efter
liknade sådana byggnader angav tonen. Man kom 
att renovera utifrån en föreställning om hur husen 
borde se ut, i stället för hur de i verkligheten ser ut.

På senare år har man kommit att använda be
greppet varsam ombyggnad för att uttrycka en syn 
på byggnadsvård där byggnaden själv och dess kva
liteter anger tonen. Man renoverar och bygger i stäl
let om på byggnadens egna villkor, vårdar mera än 
gör om. De råd i byggnadsvård som ges i detta häf
te utgår från ett sådant synsätt.
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Västerbottnisk byggnadstradition
Annika Sander - B o  Sundin -  Eva Vikström

Manbyggnader på landsbygden 
Äldre hus i Västerbotten är nästan alltid byggda i 
timmer (om timringsteknik, se vidare kap Vägg
stomme, sid 199). Inom ramen för knuttimrings- 
tekniken finns det några grundtyper av bostadshus 
som har varit särskilt vanliga. De flesta äldre man
byggnader på landsbygden kan hänföras till någon 
av dem. Därför gör de skäl för benämningen »Väs- 
terbottensgårdar».

Enkelstugan, »sexknutsbyggningen», förekommer 
i hela landet. Den var det traditionella bostadshuset 
på mindre jordbruk och nybyggen. Enkelstugor 
fungerade på större gårdar som bagarstugor, som
marstugor och förmånsstugor. Den föreskrevs som 
laga hus på ett nybygge i lappmarksplakatet 1749 
(»en stuga och kammare tillhopa af åtminstone 12 
alnars längd och 10 alnars bredd»).

Enkelstugan av nordsvensk typ består av en för
stuga med bakomliggande kammare samt ett kök,

också kallat stuga. Köket är enkelstugans kärna och 
det enda rum som hölls ordentligt uppvärmt. I kö
ket, som domineras av en stor spis, sov man, lagade 
mat och utförde alla inomhusarbeten. Kammaren 
användes ibland som förrådsrum, men ibland även 
som bostadsrum. I södra Sverige har kök och kam
mare by tt plats, så att det lilla rummet är kök och 
det större kammare.

Enkelstugan är ibland hopbyggd med utrymmen 
för andra ändamål: vagnslider, uthus, redskaps- och 
vedbodar.

Enkelstugan är en av de vanligaste äldre bygg
nadstyperna i Västerbotten. Trots sin ringa storlek 
har den ändå uppfyllt de praktiska anspråk man 
ställde på en bostad långt in på 1900-talet. Enkel- 
stuguplanen finns ofta kvar både i de arbetarsmå- 
bruk och de kronotorp som byggdes så sent som på 
1930- och 40-talen.

-rt.

F0RSTU6A

E nkelstuga  från 1 8 0 0 -ta le ts  början i 
R isv a ttn e t,  N ysä tra  so ck en . H är har 
ta k e t lagts o m  m ed  teg e l i sen  tid .
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Manbyggnaderna på större gårdar utgjordes un
der 1800-talet i regel av en parstuga, »åttaknuts- 
byggning». Den är i princip en enkelstuga utökad 
med en sal på andra sidan förstugan vid ena gaveln. 
Salen motsvarar den i 1734 års Byggninga Balk om
nämnda gäststugan.

Parstugans ursprung är inte helt klarlagt, men 
byggnadstypen existerade troligen redan under 
1500-talet. Den har varit allmänt spridd över landet. 
Parstuguplanen har använts såväl för prästgårdar 
som för militärboställen sedan 1600-talet.

Parstugan är ibland tillbyggd med en kammare 
på gaveln. Den kallas framkammare i fackspråket, 
i Västerbotten ibland införkammare.

Äldre par- och enkelstugor hade alltid spismuren 
placerad intill bakre långväggen. Nya byggnadsmo-

den, men också brandsäkerhetskrav gjorde att mur
stocken i samband med om- eller nybyggnad fick 
sin placering mot husets m itt för att skorstenen 
skulle nå högre över taknocken. Speciellt när spån
taken kom i bruk under senare delen av 1800-talet 
vidtogs denna åtgärd — ibland påskyndad av laga 
skiftets gårdsutflyttningar — för att minska risken 
för gnistnedfall på det lättantändliga taktäcknings- 
materialet. Vid samma tid byggdes ofta parstugan 
— liksom enkelstugan — på med ytterligare en vå
ning, vanligen endast i halvhöjd. Små fönster, 
ibland bara ett stockvarv höga, sattes in i övervå
ningen. Beklädnad med stående locklistpanel och 
rödfärgning kompletterade verket. Byggnaden fick 
härigenom det utseende som vanligen förknippas 
med begreppet »västerbottensgård». Panelning av 
timmerstommen blev allmän i kustbygden. I inlan
det ser man ännu många äldre manbyggnader med 
bara, oftast rödfärgade timmerväggar.

Parstugorna har på landsbygden så gott som ute
slutande varit försedda med vanliga sadeltak. Tak
täckningen var liksom på enkelstugorna ursprungli
gen näver med takved eller torv. Mot slutet av 1800- 
talet blev spåntak vanliga. Efter andra världskriget 
försåg man många bostadshus med s k pannplåtstak, 
vilande direkt på det äldre spåntaket. Taktegel har 
inte alls haft samma spridning här som i sydligare 
delar av landet.

Parstuga i en våning från  ca 1 8 5 0  i T uv- 
träsk, L y c k se le  so ck en . F ö rs tu k v is te n  
är a v  senare d a tu m . D e t  gä ller i ännu  
högre grad  p lå tta k e t.
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Parstuga m ed  v in dsvån ing  i G u b b ö le , 
U m eå landsförsam ling. E n avv ik e lse  från  
d e t  allm änna m ö n s tr e t är a t t  v in dsvån in g
en  saknar g a ve lfö n ster . T id s ty p isk a  k las
sic is tiska  drag i dörr- o ch  fö n s te rö v e r-  
s ty ck e n a s  lis tp ro file r  o c h  i kn u tlå d o rn a s  
k a p ita l.

Från sekelskiftet och framåt byggdes ofta ett 
trapphus ut mot gårdssidan och en frontespis på 
baksidan. Byggnaden blev då korsröstad.

De västerbottniska parstugorna och enkelstugor
na är på sina håll ofta försedda med dekorativt u t
formade snickeridetaljer i fönsteromfattningar, ho
risontallister och portaler. Panelen avslutas ibland 
uppåt med någon dekorativ list och knutlådorna 
kan vara försedda med kapitäl. Portalerna har äg
nats den största omsorgen och är ofta utsmyckade

Parstuga i R ö b ä c k , Um eå la n d sfö rsa m 
ling. D en  ljusa fä ltin d e la d e  p a n e len , fö n s 
terk o n so lern a  och  sn ickeriveran dan  är t y 
p isk a  fö r  se k e lsk if te t .

efter klassiska förebilder. Speciellt vanligt är att 
dörromfattningama utformas som pilastrar med 
kapitäl och baser.

Manbyggnader med korsplan har förekommit i 
Västerbotten sedan 1800-talets början. Ursprunget 
är att finna i Ångermanland och Hälsingland. Det 
är därför naturligt att typen förekommer framför 
allt i södra länsdelen. Byggnadstypen har varit van
lig som kyrkstadshus i Vilhelmina, Skellefteå och 
Åsele. Även i skelleftetrakten kan man finna man-
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KOK

E n k elk o rsb yg g n a d , b yg g d  ca 1 8 5 0  a v  länsm an B juhr  
i L u sp en , S ten se le  so ck en . E n  senare ägare, Sofia  
K arolina  R å d strö m -L in d a h l, är här a v b ild a d  fra m fö r  
h u se t någon gång i början a v  1 9 0 0 -ta le t.

SAL5 KAMMAEE

KOKSAL

D u b b e lk o rsb yg g n a d  i G afsele, Å se le  so c k e n . H u se t är 
op a n e la t, m en  har lister, o m v ik t  ta k f o t  o ch  rund fö n s
te r  i k lassic is tisk  anda.

byggnader med korsplan från 1800-talets början.
Korsbyggnaderna skiljer sig från enkel- och par

stugorna genom sin bredd och sina dubbla rumsra- 
der. Två olika typer förekommer: enkelkors- och 
dubbelkorsbyggnad.

Enkelkor sbyggnaden har en i det närmaste kvad
ratisk plan med ingången och förstugan placerade i 
ena hörnet. Köket ligger sedan antingen omedelbart 
till höger eller vänster och innanför detta en kam
mare. Bakom förstugan ligger salen.

Enkelkorsbyggnadens plan visade sig ha stora 
praktiska och värmeekonomiska fördelar. Den kom 
därför att bilda utgångspunkt också för egnahems
rörelsens typritningar. I Västerbotten ritades egna
hem med enkelkorsplan ända in på 1940-talét.

Dubbelkorsbyggnadens huvudrum är liksom i 
parstugan de båda stora gavelrummen köket och sa
len, men bakom dessa återfinns här köks- respekti
ve salskammaren. Ingången är placerad i husets 
mitt.
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L adugård

Bagarstuga

M an byggn ad

Gårdsmiljön
De bostadshus vi beskrivit är i regel manbyggnader 
på jordbruksfastigheter — i drift eller avstyckade 
till bostadsfastigheter. Dessa hus skall därför ses i 
relation till gårdsmiljön. Dit hör också ibland ett 
andra bostadshus och alltid ett antal uthus.

Fastigheten Rödingträsk 1:2 i Lycksele socken 
är ett fint exempel på en gårdsmiljö av 1800-talstyp. 
Gården är trelängad, d v s  med hus på tre sidor om 
en gräsbevuxen gårdsplan. Manbyggnaden ligger up
pe i backen och i rät vinkel mot bagarstugan på ena 
sidan och ladugården på den andra. Logen ligger ne
danför ladugården och bakom denna syns en bod 
och en jordkällare.

Det är ovanligt att idag se gårdar med ett så väl- 
bevarat äldre byggnadsbestånd som på denna gård i 
Rödingträsk. Oftast är gårdsmiljön utglesad och för
ändrad. Gamla, låga timmerladugårdar har oftast er
satts av nyare typer av ladugårdar. Av äldre ekono
mibyggnader har olika typer av förrådsbodar och 
logar bevarats i störst antal. De används som förråd,
166

garage m m.
På senare år har det varit populärt att inreda 

kornbodar till gäststugor. Det har lett till många 
hårdhänta ombyggnader av gamla bodar.

Till gården har hört olika byggnader utanför själ
va gårdsgruppen. Avsides belägna smedjor och som
marladugårdar är idag sällsynta. De som finns kvar 
används sällan och får därför ofta stå och förfalla. 
Detsamma gäller i hög grad ängslador. I småbruks- 
dödens efterföljd och ensilagemetodens tidevarv 
har ladlandskapen glesnat och de som ännu finns 
kvar är starkt hotade.

Gårdens uthus, sommarfähus och ängslador är 
väsentliga inslag i gårdens och byns bebyggelse och 
kulturlandskapet. De är minnen av människornas 
arbete och resursutnyttjande i gamla jordbruksbyg
der. Även kommande generationer måste ges möj
lighet att förstå dessa sammanhang, att få uppleva 
trivselvärdena i en rik gårdsmiljö och den vackra u t
sikten över ett ladlandskap.



N o g  blir la n d sk a p e t bra m y c k e t  fa ttig a re  o m  ladan fö rsv in 
ner.

Fasadpanel och byggnadsstil 
Under senare delen av 1800-talet blev det vanligt 
att västerbottensgårdama fick utvändig panel, mål
ning och dekor som anknöt till tidens modestilar. 
Vid den tiden hade tillgången på billiga bräder bli
vit god genom sågverksindustrin. Bondgårdarna nåd
des av byggnadsnyheter som börjat spridas i svenska 
städer, herrgårdar och boställen under 1600- och 
1700-talen.

Panel och färg förändrade timmerhusens karak
tär. Det yttre skalet präglade nu husens utseende.
Vi fick två typer av panelutformning. Den ena var 
enklare med rödfärgade, ohyvlade bräder och 
ibland oljemålade knutar och foder. Den andra, 
som brukar kallas panelarkitektur, var mera påkos
tad med hyvlad, spontade bräder målade i ljusa ol
jefärger. Med sågverksindustrins genombrott vid 
1800-talets mitt blev det alltmera vanligt med ma- 
skinsågat virke i mindre dimensioner i panelerna, i 
stället för handsågade, breda bräder. Därmed fick 
vi nya former av panelarkitektur.

Panelning gav träbyggnadskonsten nya arkitekto
niska möjligheter. Mer utarbetade paneler gav husen 
en mer slutgiltig form. Därigenom övergav man en 
av timmerbyggandets stora fördelar, d v s  dess flexi
bilitet. Med panel kunde inte huset lika lätt tas ner 
och flyttas, byggas till och byggas på utan att helhe

ten ändrades. Panelhuset tog också längre tid att 
uppföra. Först skulle timmerstommen sjunka ihop. 
Den kunde då konserveras med rödfärg. Därefter 
uppsattes panel och dekor.

Dessa hus ställde också stora krav på byggarnas 
hantverkskunnande. Timringstekniken, timmer- 
manskonsten, stod som högst i de genuina timmer
husen, men förenklades i panelhusen. Panelarkitek
turen är i hög grad en snickarkonst, manifesterad 
främst i listverk, i portal- och fönsteromfattningar 
och knutlådornas utformning.

Panelarkitekturen introducerades i Västerbotten 
i städernas handelsgårdar och offentliga byggnader, 
i landsbygdens prästgårdar, bruks- och sågverksherr- 
gårdar och boställen för skogstjänstemän. Handlan
de, sågverksägare och högre tjänstemän kunde, ge
nom sina kontakter och ekonomiska resurser, suga 
upp tidens modeströmningar och omsätta dem på 
hemmaplan. Till sin hjälp tog de lokala husritare 
och rentav stockholmsarkitekter. De följande ex
emplen berättar om panelarkitekturens spännvidd 
och utveckling i Västerbotten, men antyder också 
möjliga förebilder för västerbottensgårdarnas u t
formning.

En vanlig hustyp i städerna under 1800-talet var 
tvåvåningshus med vind under ett flackt valmtak. I 
skelleftetrakten finns flera mindre herrgårdar av 
den typen, bl a disponentbostaden för Brännfors 
sågverk, Patronsgården i Åbyn. De klassicistiska de-

P atron sgården  i Å b y n , B y sk e  so c k e n , u p p fö rd e s  v id  1 8 0 0 -  
ta le ts  början, m en  fick  s i t t  nuvarande u tseen d e  1 8 4 7 -4 8  un
d er p a tro n  N ils L u n d s trö m  j:r s  tid .
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M a rk sted tsk a  g ården  i S k e lle f teå  s ta d , u p p fö rd  1 8 8 1 . H u se ts  m it tp a r t i  var ursprungligen lägre, m en  p å b y g g d e s  1 9 2 6 .

taljerna är typiska för 1800-talets mitt. Taklist, 
dörr- och fönsteröverstycken har kraftiga profiler. 
Knutlådorna är utformade som pilastrar med baser 
och kapitäl. Här har klassicistisk stenarkitektur 
översatts i trä på ett trämässigt sätt. Timmerkon
struktionen redovisas dekorativt. Detaljer av den 
här typen finner vi också på västerbottensgårdarna, 
t  ex på den avbildade parstugan i Gubböle.

Från 1880- och 1890-talen finns flera välbevara- 
de handelsgårdar i Umeå och Skellefteå. Hustypen 
är väsentligen densamma som den i Patronsgården, 
men fasaderna är utformade i italiensk och fransk 
renässansstil. Markstedtska gården i Skellefteå bygg
des 1881 efter ritningar av Johan Laurentz, flitigt 
verksam som formgivare av hyreshus i tidens puts
arkitektur på Stockholms malmar. 1880-talets puts
fasader sågs av kritikerna som överlastade, påklistra

de ornament. När nystilarna översattes i trä blev ef
fekten stramare. Typiskt för nyrenässansen i trä är 
tä tt sittande fönster, våningsband, konsolfris med 
kvadratiska vindsfönster vid takfoten och hömpi- 
lastrar. I familjen Markstedts träpalats är detta sär
deles pompöst utformat, t  ex genom att kälsponten 
i panel och pilastrar imiterar murverk.

Mot slutet av 1800-talet framträdde panelstilar 
som man kan kalla trämässiga, genom att de inte 
efterliknade sten- och putsarkitekturen. Konstruk
tionerna blev också lättare. Detta kan man exem
pelvis se i Robertsfors gamla sjukstuga, byggd på 
1890-talet som Nysätra sjukstuga i Ånäset och 
1915 flyttad till Robertsfors. Här har den traditio
nella timringstekniken ersatts av en stomkonstruk- 
tion av stående och liggande timmer. I nedervåning- 
en har timret dymlats ihop, stående mellan timra-
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R o b e r ts fo rs  fö rs ta  sjukstuga, 
ovan  m ed  s to m m e n  re s t  och  
nedan  m e d  p a n e l och  d e k o r  
u p p sa tt. R e vs  o m k rin g  1 9 4 0 .
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F a k to rsb o s tä lle  fö r  M o & D o m sjö  
i Skarda , ö r trä sk  so ck en , u p p fö r t  
o m k rin g  1 9 0 0 .

de, hophållande band vid bjälklagen. Konstruktio
nen förstärks av kraftiga hömjärn. övervåningen 
har liggtimmer med laxknutar. I övrigt märks de vi
da taksprången, frontespisen med snickeriveranda 
och fälten av liggande och stående panel, avdelade 
av lister. Det här är drag från den kontinentala 
schweizeristilen och dess amerikanska motsvarighet, 
stick style. Den spreds i viss utsträckning genom 
mönsterböcker och nådde även timrade västerbot- 
tensgårdar, t ex den avbildade parstugan i Röbäck.

Under det sena 1800-talet förekom även andra 
trämässiga byggnadsstilar. Där märks fornnordis- 
men, född ur tidens historiskt-nationella intresse 
och uppfattning om hur äldre svensk timmerbygg
nadskonst såg ut. Stilen förekommer mest i kyrkor, 
i norra stambanans järnvägsstationer och villor för 
skogstjänstemän. Mo & Domsjös faktorsboställe i 
Skarda är en traditionell enkelkorsbyggnad, men 
de vida taksprången, drakhuvuden som takryttare 
och fönsterspröjsning som associerar till loftbodar- 
nas svalgångar är fornnordiska drag.

Skogstjänstemännens boställen är lappmarkens 
motsvarighet till kustbygdens sågverksherrgårdar. 
Man kan se exempel på hur boställena blivit stilbil
dande. Bostadshuset på fastigheten Viska 7:1 i

170

Fredrika byggdes på 1890-talet av en smed och an
knyter till samtida boställen på orten. Denna en
kelkorsbyggnad har fått genomarbetade fasader 
med jugendbetonade drag i det kraftiga taket, i 
dekorativa fönsterfoder och hörnbrädor.

Sekelskiftets nationella intresse riktades under 
1910- och 1920-talen m ot den svenska herrgårds- 
kulturen under 1700-talet. Klassicismen blev åter 
modern. Ytterstfors nya herrgård vid Byske är ett 
exempel på hur tvåvåningshuset med valmtak kom 
tillbaka. Huset utmärker sig framför andra av tidens 
större villor genom rent nyklassicistiska detaljer i 
den praktfulla portikens kolonner som bär bjälklag 
och trekantsgavel.

Nyklassicistiska detaljer, som enkla hömpilastrar 
och halvrunda fönster, förekommer på många 1930- 
talshus i städer och tätorter. De byggdes vanligen i 
plank- eller stolpkonstruktioner. Klassicismen var 
alltså lätt att anpassa också till nya träkonstruktio
ner. De förenklade formerna pekade dock fram 
mot funktionalismen. Dess träbyggande nyttjade 
ljusa locklistpaneler, men motviljan m ot dekoratio
ner gör att vi inte längre kan tala om panelarkitek
tur. Möjligen kan den få nytt liv, för det är åter mo
dernt att dekorera husen.



B o sta d sh u s p å  fa stig h e ten  V iska 7:1, F re d 
rika so ck en , från 1 8 9 0 -ta le t.

Y tte r s tfo r s  nya  herrgård, B y sk e  so ck en ,  
u p p fö rd  1 9 1 8 —20 .



■

mm
K n u bbh u s. T  v gårdshus i B y sk e , m u ra t av  p la n k stu m p a r , t  h gårdshu s i F uruögrund a v  h o p sp ik a d  bakaved  o c h  bräder.

Knubb-, plank- och stolpverkshus 
När industrin kom till Västerbotten — och då när
mast ångsågarna — medförde det framför allt två 
omvälvande förändringar. Stor inflyttning av arbe
tare till de nyetablerade sågverken och massprodu
cerat byggnadsmaterial.

Helt nya samhällsbildningar uppstod. Sågverks
ägarna hade ansvar för att lösa arbetarnas bostads
fråga. I vissa fall kunde det innebära att mark för 
bostadsbyggande uppläts och att arbetarna erhöll 
restvirke till byggnadsmaterial från sågen. Med det
ta material uppfördes bostadstyper som av tradition 
varit förhärskande.

I Furuögrund anlades ångsåg 1874 och arbetare 
kom inflyttande från omlandet. Bostäder byggdes 
strax invid industrin på mark som ägdes av Ytterst- 
forsbolaget. Flertalet av de bostäder som uppfördes 
byggdes som enkelstugor och en mångfald av dessa 
är så kallade knubbhus, det vill säga uppförda av 
bräd- eller plankstumpar som murats eller spikats 
samman. I de flesta fall brädslogs sedan fasaden 
med en locklistpanel som färgades röd.

I andra fall lät sågverken uppföra bolagsägda ar
betarbostäder. Tidigast byggdes dessa arbetarkaser- 
ner av liggtimmer, men man övergick senare till 
andra konstruktioner utgående från sågat virke.
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A rb e ta rk a sern  f ö r  å tta  fa m ilje r  v id  Ö rvik en s såg
verk u ta n fö r  S k e lle fteå . U p p fö rd  p å  1 8 9 0 -ta le t. 
F o to  från 1 9 0 0 -ta le ts  början m ed  d e  b o e n d e  p å  
rad fra m fö r  kasernen .

A rb e ta rk a sern  v id  H olm su n dssågen , u p p fö rd  p å  
1 9 2 0 -ta le t.

Sågverket i örviken startade 1894. Det var där
med ett av de senast anlagda sågverken i Västerbot
ten. Här byggdes fem arbetarkasemer. I dag återstår 
två av dessa. I den ena kan man konstatera att stom
men består av liggande bräder, l ”x4” , på flatan i 
varierande längder. Bräderna är sammanfogade ge
nom spikning och byggnaden vilar på stenplintar. 
Fasaderna är och har varit traditionellt rödfärgade 
med locklistpanel.

Plankväggar användes till bostadshus från sekel

skiftet och långt in på 1900-talet tills de i våra da
gar slutgiltigt ersatts med isolerade regelkonstruk
tioner. Plank- och regelkonstruktioner beskrivs när
mare i kapitlet Väggstomme.

Sågen i Holmsund, som i början av 1900-talet 
var störst i länet vad gäller produktionsvolymen, 
sysselsatte en stor mängd arbetare. Så sent som någ
ra decennier in på 1900-talet uppfördes bostadska- 
serner strax invid sågen. Konstruktionen i dessa är 
stående plank.
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10 oo-

T yp r itn in g  till  egnahem  u p p 
rä tta d  av  V ä s te rb o tte n s  läns 
H ushålln ingssällskaps E gna
h em snäm n d.
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E gnahem  iE k o rrse le , D eg erfo rs  so ck en , u p p fö r t i början av  
1 9 3 0 - ta le t e f te r  ty p r itn in g  från E gnah em snäm nden .

Statens egnahemslånet ond som bildades år 1904 
hade till uppgift att uppmuntra småhusbyggandet. 
För att lånen skulle beviljas krävdes bland annat att 
ritningar och bygghandlingar skulle godkännas. Un
der 1920- och 1930-talen hade egnahemsrörelsen 
sin största omfattning i Västerbotten. Flertalet av 
de egnahem som då byggdes var uppförda med 
stomme av stolpverk.

Sedermera har det industriella seriebyggandet

slagit igenom. Byggmaterialbranschen har utveck
lats mot stora centraliserade enheter. Snickerivaror 
är standardiserade och massproduceras numera. Ma
terial och teknik hämtas i hög utsträckning från 
andra orter med förebilder från utlandet. Men ännu 
finns ett kunnande om äldre byggnadstradition och 
byggnadsteknik kvar. En väsentlig uppgift är att lå
ta de traditionellt byggda husen leva vidare.
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Byggnadsskick i bild
Vår beskrivning av västerbottnisk byggnadstradition 
har endast sammanfattat huvuddragen. Verkligheten 
är som vanligt mera variationsrik och sammansatt. 
Det gäller inte minst byggnadsdetaljer, som genom 
sin utformning och sitt hantverksmässiga utförande 
bidrar till a tt ge husen deras karaktär. Här redovisar

vi därför en provkarta på byggnader och karaktäris
tiska detaljer. Bland exteriördetaljer har vi valt föns
ter, entré dörrar och verandor. När det gäller interiö
ren visar vi dels prov på spisar, som vi genom många 
förfrågningar vet hör till husrenoverarens hjärtean- 
gelägenheter, dels ett antal schablonmönster.

Bostadshus

E nkelstu ga , Å b y n , B y sk e .

T v :  P arstuga från  1 7 20 , Innansjön , B urträsk .
T h :  Parstuga, tro ligen  från 1 8 3 0 -ta le t, Innansjön , B urträsk .
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O van: E n k e lstu g a  u p p fö rd  1 8 8 6  so m  a rb e ta rb o s ta d , Å b y n ,  
B ysk e .
O van t  h: Parstuga, Å b y n , B ysk e .

T h :P a rstu g a , L ju sv a ttn e t,  B urträsk .
N ed a n :P a rs tu g a , B yg d e trä sk lid e n , B yg d e trä sk . 
N edan  th :P a rs tu g a , B y g d e trä sk lid e n , B yg d e trä sk .
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Tre p a rs tu g o r  från  K lu tm a rk , S k e lle fteå  
—  lika m en  in te  iden tiska .



P arstuga , K lu tm a rk , S k e lle fteå .

Parstuga, Tuvan, S k e lle fteå . Y tte r s tfo rs , B urträsk .



Några miljöer i Västerbotten

_  .

N y b y g g e  i 
lappm arken . 
Ö rn bo , Sor- 
sele.
F o to  1 9 8 4 .

B y  i in landet. 
S trö m n ä s , V il
helm ina.
F o to  1 9 2 8 .
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G ård i norra V ä s te rb o tte n . B astu tjärn , N o rsjö . F o to  1 9 8 3 .

B y  i k u s tla n d e t. E ste rsm a rk , N ysä tra . F o to  o m k r  1 9 3 0 .
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”Snickarglädje”

D e ta lj från veranda, 
k v  S lö jdaren  4, Um eå.

D e ta lj från veranda,
L eva r h o te ll, N o rdm alin g .

A lta n , gam la prä s tg å rd en , N o rsjö .

F.

D.
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D eta lj från ba lkong, fö rsa m 
lin g sh em m et i V ilhelm ina.

\o OO OO Cl lo o o o o o o o o o o
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H u v u d e n tré , fö rsa m lin g sh e m m et i V ilhelm ina.
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R itn in g  a v  R agnar Ö stb erg  1 9 0 4 .
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Fönster
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Portaler
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Eldstäder
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Schablonmåleri

Schablonmåleri är en mer tidsödande teknik än stänkmåleri. 
Man använder sig här av mallar, schabloner, som kan göras 
av olika material. Näver användes tidigare, men numera 
finns andra, lätthanterligare material. På museet har med  
gott resultat provats plastfilm , ritfilm . Den är tvättbar och  
ganska slitstark.

Man ritar schablonm önstret på plastfilm en och  skär se
dan ut det. Man kan också rita mönstret på kopierbart pap
per och ta ett antal papperskopior som man bestryker med 
schellack några gåner — detta för att papperet ej skall buck
la sig av färgens fuktighet.

Därefter skär man ut m önstret. Kraftpapper bestruket 
med linolja går också att använda, liksom  bladmässing. Den 
sistnämnda går dock inte att vika vid målning av hörn. På 
schablonerna markeras lodhållning samt avstånden i höjd- 
och sidled till en bestämd punkt i m önstret.

Schablonm ålning kan utföras med alla slags färger: lim-, 
plast-, em ulsions-, olje- och lackfärger.

När man målat upp bottenfärgen markerar man lodlin
jen antingen med ett från taket hängande lod eller tunna 
blyertsstreck på väggen. Man håller schablonen dikt m ot 
väggen eller tejpar fast den. Med hjälp av en rund schablon
pensel eller ströppelpensel med styv borst ströpplas färgen 
vinkelrätt m ot ytan. Man får aldrig stryka ut färgen, för då 
får m önstret oskarp kontur!

Använd så lite färg som möjligt på penseln, det är bra 
att använda palett, annars vill färgen gärna rinna och för
störa mönstret.

Schablonerna måste emellanåt tvättas rena från färg. 
Limfärg tvättas med varmt vatten, äggoljetempera med tvål
vatten, olje- och lackfärger med mineralterpentin.

Ett stort antal schablonmönster från olika delar av Väs
terbotten finns tillgängliga i länsmuseet.

S ch a b lo n m å ln in g  frän  Skarvsjö , S ten se le . U rsprungligen p å  
tim m ervägg .

S ch a b lon m åln in g  från S to rlö g d a , F redrika.

%'# k s * .

^ 1 ' *
M

- %
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S ch ab lo n m å ln in g  i k ö k , H u m m elh o lm , N o rdm alin g .

Ovan t  h: S ch ab lon m åln in g , ursprungligen p ä  liggande trä 
pan e l, A va trä sk , D o ro tea .
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Husets delar, vård och renovering
Rolf Sixtensson under medverkan av Bengt Lidström

Frågor inför en renovering
Det kan naturligtvis vara många olika nivåer på åt
gärdernas omfattning när ett befintligt hus skall tas 
om hand. Det kan handla om renodlade underhålls
arbeten, såsom ommålning, undangrävning av mark, 
översyn av tak och takawattning osv.

I andra fall kan det gälla en begränsad upprust
ning, a tt t ex höja den invändiga standarden, att 
fräscha upp, att iordningställa för fritidsnyttjande. 
De mest långtgående åtgärderna blir det fråga om 
då ett gammalt hus skall moderniseras och byggas 
om för att nyttjas permanent året om.

Det är i regel en rad av frågor och ställningstagan
den man står inför. Även de begränsade underhålls
arbetena kräver att man skall välja i floran av färg
material, vara uppmärksam på bristfälliga punkter 
etc. Vid större ombyggnader blir det självklart ock
så mer krävande hur man planerar. A tt t  ex inrätta 
badrum, tvättstuga o d i en gammal byggnad kan 
ibland medföra besvärlig avvägning och jämkning 
mellan bevarandesynpunkter och moderniserings- 
behov.

Ett särskilt problemområde är bedömningen av 
de eventuella skador som huset har. Det betyder 
mycket att dessa bedöms rätt. Om de uppförstoras, 
drar det med sig onödiga åtgärder och kostnader.
De skall inte heller negligeras, om man vill slippa 
nya renoveringsåtgärder inom kort.

En utgångspunkt som bör vara vägledande vid 
hanteringen av befintliga hus är att den aktuella 
byggnaden bör få bestämma villkoren för ombyg
gandet. T ex bör inte bärande väggar och andra

konstruktiva detaljer ändras. (Om än detta är tek
niskt möjligt så blir det dyrbart.) De ytmaterial 
som finns och som är användbara bör nyttjas — det 
sparar kostnader och bidrar till ett mer värdefullt 
hus i fortsättningen. Ju mer av husets original och 
ursprungliga kvaliteter som blir kvar, desto bättre.

De olika detaljfrågorna kan bedömas mycket oli
ka beroende på de inblandades intresse för huset 
och insikterna om dess värden. Om fastighetsägaren 
inte själv är sakkunnig inom området är rådgivning 
av en fackman nödvändig. Den kostnad som detta 
medför är i regel mycket måttlig i förhållande till 
hela projektets kostnad. Man får komma ihåg att 
de beslut som tas under diskussionsskedet får stora 
ekonomiska konsekvenser längre fram. Det är där
för i regel lönsamt att tänka sig för. Det är också 
väsentligt att välja en rådgivare som har erfarenhet 
och kunskap om gamla hus, om objektet är ett så
dant.

Före en ombyggnad bör man göra en genomgång 
av huset, anteckna rummens material och detaljer 
och vilka delar som bör bevaras. Man gör m a o en 
förbesiktning. Detta sägs också i kommande änd- 
ringsbestämmelser i byggnormen. Vad gäller kultur
historiska frågor kan museerna bistå med rådgiv
ning och bedömning.

Byggmaterial- och färgindustrin ger i sin reklam 
en riklig »rådgivning». Den kan i och för sig vara rik
tig för många fall, men man bör komma ihåg att 
det är just reklam för materialförsäljning det hand
lar om, och inte omsorgen om den lämpligaste be

192



handlingen för det enskilda huset.
De råd och förslag som anges i det följande har 

utformats med målsättningen att de befintliga hu
sen skall behandlas hänsynsfullt. De är enkla exem
pel på det nu aktuella begreppet varsam ombygg
nad. Innebörden i begreppet är fint formulerad i 
boken Stenhusen 1880—1920, kapitlet Varsam om
byggnad:

»Med begreppet ’varsam ombyggnad’ menar man 
ett sätt att bygga om där man samtidigt som man 
förbättrar huset också bibehåller dess kvaliteter. 
Varsamheten kräver dock ett annat sätt a tt tänka 
än det man brukar tillämpa vid nybyggnad. En för
utsättning för en varsam ombyggnad är att man re
gistrerar inte bara husets brister utan även dess kva
liteter. En annan förutsättning är a tt man jämkar 
mellan olika krav och önskemål och försöker få 
fram en lösning där det totala slutresultatet är av 
så hög kvalitet som möjligt — om man t  ex avstår 
från lite köksbänkslängd i köket kan man kanske 
få behålla skafferiet istället. Eller ett kortare bad
kar kanske innebär att en kakelugn kan vara kvar 
osv .

Konsten att bygga om varsamt är konsten att gö
ra små förändringar till maximal nytta.

För varsamhet krävs dock att alla inblandade i 
ombyggnadsprocessen accepterar en något föränd
rad planerings- och byggprocess.

Det krävs t  ex:

att man lägger ner ett större arbete än vad som är 
vanligt på att lära känna huset och dess förut
sättningar. Dessa merkostnader i inledningsske
det har man dock vanligen igen senare 

att man lägger ner mer tid än vanligt på a tt söka de 
varsamma lösningarna på ritbordet — även detta 
har man igen senare 

att man planerar med utgångspunkt i befintlig 
rumsindelning och brukbara inredningssnickeri- 
er. Väggflyttningar och andra rivningar bör und
vikas.

att man väljer att reparera byggnadsdelar som inte 
är i godtagbart skick framför att byta u t dem 

att man kompletterar med nya byggnadsdelar vilkas 
utformning passar till den här åldersklassens ar
kitektoniska formspråk 

att man använder material och byggnadsteknik som 
passar det aktuella huset.

Att observera är dock att varsamhet inte innebär 
en låg standardnivå. Varsamma lösningar kan ge en 
mycket hög standard medan ovarsamma lösningar 
kan ge en mycket låg standard.»

I de tekniska avsnitt som följer har av utrymmes- 
skäl enbart trähus behandlats. Stenhusen får vi åter
komma till en annan gång.

Det finns en stor mängd litteratur inom det här 
ämnesområdet. En del finns angiven i litteraturför
teckningen. Ett par handböcker är särskilt använd
bara: Vård av trähus av Sören Thurell och Så reno
veras torp och gårdar av Hidemark m fl.
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Grund och bottenbjälklag

Så gjorde man

Grundläggningens första viktiga förutsättning, den 
bärande marken, utgör mera sällan något problem. 
På landsbygden valdes tomtplats på t  ex en förhöj
ning i terrängen med bra marktyp, morän, sand 
e dyk Schaktningen för en naturstensgrund gjordes 
enkelt: bara de översta, lösa lagren togs bort och 
dränering eller nedförande under tjälnivå var det in
te tal om. Det hela fungerar också i allmänhet bra.

Den enklaste grundläggningen består av naturste
nar — bara i hörnen, i knutpunkterna eller med

lämpliga avstånd. Däremellan är det öppet. För att 
täta boningshusen mot kyla och drag runt husets 
fot staplades deras grund ut till en hel mur. På insi
dan fylldes med jord mot stenmuren och upp mot 
golvets undersida. Detta kallas mullbänk. Golv- och 
bjälklagskonstruktionen består här bara av golvåsar 
med plank ovanpå.

Den här konstruktionen har sina svagheter främst 
i två avseenden. Den markfukt som kapillärsugning
en kan dra upp går även upp i mullbänken och i fo
garna mellan stenarna. Nedersta stockvarvet och 
golvåsarna kan nås av fukt och angrips då av röta. 
Det andra är att mullbänksförfarandet inte kan ge 
den täthet och isolering som man numera vill ha 
om huset skall nyttjas året om. En metod (ofta 
tillämpad under 1900-talets början) att förbättra 
tätning och stabilitet hos den här typen av grund 
var att gjuta en betongsockel utanpå naturstenen.

ÖETON& PÅ&OUTN IN&

  P L A lM k l^ -O L V
r  &OLVÅ.S

G T E N  F O R  l - h U U L 0 / \ N K  
GOLVAä

K raftiga  hörn sten ar, m in dre  s ten  därem ellan . G run d av naturstenar. B o tte n b jä lk la g  m ed  m u llbän k .
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U tkiln in g  av

Den utstickande betongkanten fångar gärna upp 
regnvatten och leder in det till bottenstocken, var
för besvärande rötskador ofta har blivit följden.

Under 1800-talets senare del började man till bo
stadshusen göra mer utvecklade stengrunden. Re
gelbundet formade stenblock kilades u t ur berg 
och lades som en tä t sockel runt ytterväggarna. Det 
blev grunder av kilad sten.

G ru n d  m ed  p å g ju ten  b e to n g so c k e l. B o tte n s to c k e n  har rö t-  
sk a d a ts  av  reg n va tten  so m  le t ts  in via so ck e ln .

B lo ck e n s  synliga d e lar kan vara tu k ta d e  o ch  i m er  p å k o s ta d e  
fa ll är hela y ta n  huggen. M ånga g ru n d er u pp v isa r e t t  sten -  
hu ggeriarbete  av  hög  k v a lite t.



UTV. P A N E L

 T e o S S e O T T E N B f S A D O K -

BTALKAR. MED FY LL - 
Tn i n s  MELLAN

L U F T A T  U T B Y M M E  

V E N T I L O P P N I N f e

5 T E W F O T  AV 
K I L A D  S T E N

Även bottenbjälklaget förbättrades under senare 
delen av 1800-talet. En särskild botten ordnades 
vid bjälkarnas underkant (trossbotten) och bjälkla
get kunde förses med värmeisolerande fyllning 
(torv, spån e d).

Detta förfaringssätt kom tidigast till användning 
i städerna och där byggherren hade goda resurser.

G ru n d  av k ila d  s te n . B o tte n b jä lk la g  m ed  tro ssb o tte n .

t* > b t»

_ U N 0 E R 5 P 1 I C ^ D
P A h l E L

&ETOKS Q&KU N D M U E  
MED SPA K STEN

-— - VAKkAE lSOLEK \ NG 
 U - ------------ FU IC T 150L E K 1 MG

- & E U N D 5 U L Ä

Vid 1900-talets början kom betongen och där
med annorlunda grundkonstruktioner. Ungefär 
samtidigt blev det vanligt med helt eller delvis u t
grävda källarvåningar. Den till större djup nedförda 
grunden utfördes med en grundsula och en källar- 
yttervägg/grundmur av betong. För att spara på 
»köpesvaran» cement inlades stenar (sparsten) i gjut- 
ningen. Betongväggens dåliga värmeisolering kunde 
hjälpas upp med isoleringsplattor på insidan (t ex 
cementbunden träull). Den i marken nedförda grun
den blir naturligtvis i många fall utsatt för fukt från 
grund- och ytvatten, varför tätning av murens utsi
da och dränering runt sulan är nödvändig.

K ällargrundm ur.



Skador, renovering

Sättningar, rörelser
Sättningar i grund och hus kan förekomma. Man 
måste då hålla isär sättningar i grunden och sätt
ningar som beror på att väggstommen har rötska- 
dats nedtill och sammanpressats (se kap Väggstom
me). Om grunden är av den enklare typen med u t
fyllnad mellan vissa bärstenar, kan utfyllnaden ha 
sjunkit eller rört sig. Den typen av defekter medför 
alltså inte fara för hela husets bärighet. Reparation 
kan ske genom att glipor och håligheter utfylles, 
och att stenarna sammanbinds med fogning eller 
bakgjutning.

Om bärande delar i grunden har sjunkit, är det 
väsentligt att få konstaterat om rörelsen fortfaran
de förekommer eller om sättningen har stannat av. 
Det sista är en ganska vanlig situation. Undergrun
den kan ha gett med sig av någon anledning, men 
efter sammanpressning bär den. I sådana fall kan 
reparationen inskränka sig till a tt väggstommen

uppriktas med domkraft och underpallas m ot grun
den. En måttligt stor defekt kan man emellertid 
acceptera som den är — om den som sagt inte ökar. 
För e tt gammalt hus är det ju inte onaturligt om 
väggar, tak etc avviker från lod- och våglinjen. Det 
kan i vissa fall vara byggt från böljan med sådana 
egenheter.

Om tjälskjutning förekommer är problemet mer 
komplicerat. Rörelser visar sig som sprickbildning, 
dörrar som kärvar vissa årstider m m. Åtgärder mot 
sådana problem måste bedömas av sakkunnig för 
vaije särskilt fall. Ibland är isolering med markiso- 
leringsskivor runt grunden en verksam lösning.

Även i grunderna av kilad sten kan det förekom
ma att vissa block har förskjutits eller rubbats. Des
sa äventyrar inte grundens stabilitet om hörnstenar 
eller angränsande block har legat stilla. Injustering 
och fasthållning av det rubbade blocket räcker som 
reparation.

Några g ru n d sten a r har fö rs k ju 
tits . Inga sä ttn in g a r i h u se t.
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E x e m p e l p å  fö rb ä ttr in g  av  b o tte n b jä lk la g  v id  torpargrun d.

Täthet, värmeisolering
Brister i de här avseendena hos bottenbjälklag och 
anslutningar accepteras inte nu för tiden, om huset 
skall nyttjas året om. E tt par exempel på ombygg
nad eller förbättring av bjälklag visas här.

En viktig sak för husets komfort är att det är 
god täthet i och vid bottenbjälklaget, så att det inte 
nedkyls av drag. Sådan nedkylning är inte ovanlig 
då det i allmänhet råder undertryck inne i byggna
den p g a att varm luft går u t via ventilation, otät
heter etc. Om kall ersättningsluft kan komma in 
vid golvet får man obehaget av kallt och dragigt 
golv. Vid ombyggnad för åretruntbruk är det såle
des nästan alltid skäl att se över bottenbjälklaget. 
Tätning mellan vägg och golv måste ordnas och god 
isolering med mineralull inläggas.

Om grunden är utförd av mindre, staplade natur
stenar kan det vara lämpligt att stabilisera muren 
med fogning med bruk. E tt inte alltför starkt bruk 
är lämpligt, t ex kalkbruk, annars blir muren för 
stel och fogningen spricker.

Nytt bjälklag kan göras som en hel betongplatta 
på mark i likhet med källarlös grundläggning vid ny
byggnad. Om tjälrörelser kan förutses är typen 
lämplig.

Om huset har gammalt golv med ojämn undersi
da, placeras golvreglarna efter urtäljningarna i plan
kornas undersida.

Den andra typen av bottenbjälklag och grund är 
den s k torpargrunden med kryputrymme under 
bjälklaget. I bjälklaget krävs god isolering, t  ex fyll
ning med mineralull och en absolut tätning mot 
luftgenomsläpp. Bjälkar och trossbotten kan ersät
tas med nytt material om så erfordras, medan be
fintligt golv återläggs om det är användbart.
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Väggstomme

Så gjorde man
Timmerstomme
Knuttimringen är den byggnadsteknik, som från 
äldsta tid fram till 1800-talets slut dominerat det 
nordsvenska husbyggandet. Metoden att samman
foga väggar av liggande stockar, som i rätvinkliga

hörn förenas med knuthak, har i Sverige säkert fö
rekommit sedan vikingatiden, då den infördes öster- 
ifrån som en teknisk nyhet.
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D en  ä ldsta  ty p e n  av  k n u tar  
å terfin n s ännu i vära m yr la 
dor. K n u th a k e t bestå r a v  en  
halvrund fö rd ju p n in g  p å  s to c  
k en s ö versida  (ö verh a k sk n u t)  
D ess d ju p  varierar a llt  e f te r 
so m  m an vill ha en  tä t  e ller  
gles vägg. K n u tty p e n  u tv e c k 
lades, så a t t  haken  höggs sn e 
da, och  d e  u ts tick a n d e  k n u t
skallarna sexkan tiga .

tröskel knutskalle

I  gårdshu sen  använ des m er k o m p lic e ra d e  k n u tty p e r ,  sä rsk ilt 
innan husen  b ö rjade  panelas. D å  var k n u te n s  tä th e t  m y c k e t  
vik tig . T ek n ik e n  u tv ec k la d es  t il l  sinnrika hophuggn ingar  
m ed sneda  hak o c h  halsningar, trö sk e l och  m osskåra.

D e t  fö rtjä n a r  p å p ek a s , a t t  m an vid  kn u tn in g en  använde  
e n d a s t e t t  v e r k ty g  — en  hu ggyxa  m ed  sm al, rak egg. Sågen  
började  in te  användas f ö r  u pp tagn in g  a v  k n u th ak  förrän  se 
nare d e len  av 1 8 0 0 -ta le t, tr o ts  a t t  d en  är e t t  m y c k e t  g a m 
m a lt v erk ty g . (H ögra teck n in g en  ur Så renoveras to rp  och  
gårdar.)

R ak , sågad d u b b e lh a k sk n u t,  
d e n  vanligaste k n u t ty p e n  i vå
ra å terstå en d e  tim m erh u s.

L å sk n u t  
m ed  hak

T im m erm a n n en s v e rk ty g , fr  v  lo d b rä d a , husnavare, tä ljbila , 
husdrag, navarvinda, huggyxa.

Släta  k n u t ty p e r  från ligg tim rin gen s sista  sk ed e , s lu te t  av  
1 8 0 0 - ta le t  och  n å g o t å r tio n d e  in p å  1 9 0 0 -ta le t. T im re t hade  
nu b liv it e t t  s to m m a te r ia l, i regel a v se tt  a t t  b ek lä d a s p å  bäg
ge  sidor. T im m erd im en sio n ern a  hade k r y m p t  a vsevä rt sedan  
1 8 0 0 -ta le ts  början.

m ed  la x stjä r t
L å sk n u t



T illpassn in g  av  s to ck a r . M ellan tim m erva rven  läggs m ossa  
so m  tä tn in g . E rfo rd erlig  in tä ljn in g  av d e n  så ka lla d e  m oss- 
rännan u tm ä rk s  m ed  hjälp  av e t t  slags ritsjärn , e t t  » tim m er
drag». (T eck n  ur Skan sen s h a n d b o k  i vården  a v  gam la  b yg g 
nader.)

För att avstyva timringen i dörr- och fönsteröpp
ningar måste stående virken insättas. Dessa kallades 
gåtar.

I  enkla  hus, t  e x  ängslador, 
sp rä ck te  m an s to c k e n  och  
slog in en k il  fo rm a d  gå t.

T

U rtagningen fö r  g å ten  är här g jo rd  m ed  y x a . E t t  m y c k e t  
k va lif ice ra t huggningsarbete  — sn e t t  m o t  fib errik tn in g en .

s
U rtagningen är p å b ö r ja d  m ed  husnavare.

Husen timrades helst upp på våren, då det 
var ljus tid, och man kunde arbeta flitigt. 
Undantagsvis timrades också andra tider på 
året.

Dagspenningen vid byggnadsarbete varie
rade, beroende på om den arbetande fick 
mat eller ej. På 1850-60-talet var ungefär
liga dagspenningen 1:25 för den arbetare 
som höll sig maten själ, och en krona om  
han fick mat i den gård där han arbetade. 
Men då var det att börja arbetet i tid på 
morgonen och att hålla på till långt utåt 
kvällen.

Någon bestämd byggnadsplan brukade 
ej uppgöras, utan man byggde på fädernas 
vis. Man bestämde dock på förhand om  
man skulle bygga en sexknutbyggning med 
kök, kammare och förstuga, eller en åtta- 
knutsbyggning med kök, kammare, för
stuga och sal. Husen byggdes vid denna tid 
— mitten av 1800-talet — inte så höga. Det 
vanliga m åttet var »fyra alnar på vedbandet», 
d v s  själva väggen var fyra alnar hög. Det 
var ju  dem nere på Degerfors byn och på 
andra stora platser, som byggde stora hus. 
Sådana kunde beräknas till 7—8 alnar på 
vedbandet.

Från Nordiska museets frågelista.
Sagesman Johan Jonsson, Å heden, V indeln, född  
1851 . Meddelare Ingrid Pettersson, Västerhiske, 
1933.
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Plankstomme
Under 1900-talets första del — då sågverksindustrin 
var väl etablerad — började plankstomme ersätta 
timrande. Planken var till en början i 75 mm tjock
lek, men minskades efter hand ned till 62 och 50 
mm. Kanterna var spontade, enkel- eller dubbel- 
spont. Utom den stående planken byggdes väggen 
upp med flera paneler och pappskikt däremellan.

Väggen blev dock oftast ganska tunn, varför 
väggtypen i allmänhet inte har särskilt bra värme
isolering.

E x e m p e l p å  p la n k s to m m e ; o lika  varian ter finns.
1. U tv  s tå en d e  p a n e l m ed  läk t. 2. P app . 3. L iggan de bräder  
o ch  spikreglar. 4 . P la n k s to jn m e . 5 . P app . 6. L iggan de rå- 
sp o n t. 7. In v  sp ä n n p a p p , underlag  fö r  ta p e ter .

Stomme av stolpar
Bärande stomme av stolpar har som princip före
kommit sedan början av 1800-talet (främst i uthu
sen), men full genomslagskraft i bostadsbyggandet 
fick den först under 1920—40-talen. På båda sidor 
om väggstolparna anbringas papp och olika typer 
av paneler. Mellanrummet fylldes förr med sågspån 
I senare tid isoleras med mineralull. Denna typ av 
regelstomme är fortfarande fullt aktuell i trähus
byggandet.

Det förekommer olika benämningar på den här 
typen av stomme. Stolpverk är en. Då avser man 
främst de äldre stolpkonstruktionema med rätt 
grova, fyrkantiga stolpar. Regelstomme har det 
börjat kallas då materialet är det modema, sågade 
virket i smäckra dimensioner.

U tv stående locklistpanel

L u ftru m

Liggande panel

Papp

S to lp a r  och  sp än fy lln ing  

Papp

Liggande panel  

Inv träfiberskiva

S n it t  g en o m  sto lp vä g g  till bostadsh u s, vanlig u n d er 1 9 3 0 — 
1 9 4 0 -ta len .
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Skador, renovering

Den vanligaste och besvärligaste stomskada som fö
rekommer på äldre trähus är rötangrepp vid »foten» 
p g a att marken nått träväggen. Detta problem upp
märksammas tyvärr inte som det borde. Främsta 
orsaken till att mark och trävägg möts är a tt mar
ken ständigt pålagras p g a vegetationen som årligen 
växer och ruttnar ner. Om hängrännor saknas på 
huset är detta en starkt bidragande orsak till skade
verkningarna, dels p g a vattenstänket, dels för att 
bevattningen ökar växtligheten av gräs, mossa m m.

Denna vanliga och kostsamma skada är så onö
dig, eftersom den är enkel och billig att undvika — 
kontrollera marknivån, gräv undan, sätt upp häng
rännor och stuprör!

Där sådana rötangrepp redan har skett i större 
omfattning, måste väggnederkanten repareras. Åt-

M ark m o t  träväggen — 
f u k t  o ch  rö ta  angriper.

t  -r~

HOb MARK - 
Ni VA

MARKFUKT
p o t a n g p e t p p '

S er d e t  u t så här v id  väggen , är d e t  h ö g  t id  a t t  ingripa.
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D ålig tim m erk n u t.

gärderna kan bli olika beroende på vilken fasadyta 
huset har. Byggnadens tyngd måste hållas upp, an
tingen med domkrafter eller genom att utbyten 
görs bitvis. De förstörda virkesdelarna byts u t mot 
nya. Arbetet kan ibland vara ganska besvärligt att 
utföra, särskilt om man vill undvika att öppna gol
vet på insidan.

Sättningar i stommen är inte ovanliga p g a såda
na skador. Det murknade virket sammanpressas av 
tyngden och den berörda delen av huset sjunker.
En sådan sättning beror alltså inte på att grunden 
har gett efter. Om stotnmen har sjunkit så att de
formationen är besvärande, får man lyfta med dom
kraft och fylla u t med nytt material.

Röta i väggnederkant och sättningar kan natur
ligtvis uppstå vid alla typer av trästommar. Med 
andra stommar än liggtimmer är det syllen som rå
kar illa ut. I sådana fall blir gärna lagningen än mer 
besvärlig.

På obeklädda timmerhus kan trasiga knutar före
komma. Utom att det ser tråkigt u t och lätt samlar 
fukt, kan stockarnas sid ostabilitet försämras om

det blir stora luckor i knutraden. Utbuktning i tim
ringen kan också bli följden.

Om skadorna är relativt små kan man lappa i en 
knut med träbitar som inpassas. Det blir emellertid 
gärna lite lappverk av det hela. Vid större skador är 
det rejälaste att klä in knutarna med bräder. Därvid 
kan man också om det behövs göra en avstyvning 
mot eventuella buktningstendenser genom att sätta 
sparrar i t ex hömen och dra ihop sparrar och vägg
timmer med bult.

Rötskador under fönster kan ha uppstått där de
taljerna för vattenavledning i fönstrets nederkant

M an kan  bräda in e n b a r t knutarna.
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är bristfällig. Beroende på skadans omfattning kan 
ilagning, enbart upprensning eller vissa utbyten av 
timmer behöva göras. P g a att vattentillförseln har 
skett punktvis, är denna typ av skada vanligen gans
ka begränsad i yta. Den inverkar knappast på bärig
heten i stort.

Ingrepp i bärande väggar kan ha gjorts vid om
byggnader under årens lopp. Dålig hänsyn till bygg
nadens bärande system är inte ovanligt och sätt
ningar kan ha uppstått. Stabiliteten bör säkras och 
om deformationerna är besvärande stora får man 
räta upp dem.

Allmänt gäller emellertid beträffande deforma
tioner i trähus — och då främst timmerhusen — att 
smärre sättningar som efter hand har stabiliserats 
inte nödvändigtvis behöver återställas och upprik - 
tas.

Bärighet och stabilitet utgör bara undantagsvis 
problem, då trästommen är seg och eftergivlig. In
satserna för en reparation kan bli oproportionellt 
stora för en utseendedefekt. E tt äldre hus bör få 
ha sådana.

Värmeisolering
Sedan energikrisen inträffade 1974, har energibe
sparing i vårt byggnadsbestånd varit aktuellt och 
statligt stöd har utgått till olika sparåtgärder. Till- 
läggsisolering av de äldre husen är en ofta återkom
mande fråga. Det är naturligtvis angeläget att spara 
värme, men där sådana åtgärder planeras, gäller det 
att inte tappa bort huvudsyftet att få en ekonomisk 
vinst, to talt sett. Insatser som är kostsamma att gö
ra och som ger liten bränslebesparing, är det kan
ske bättre a tt låta bli.

Värmeförlusterna från ett hus sker många vägar. 
Teckningen visar en beräkning.

Normalt svarar alltså ytterväggytoma — utom 
fönstren — för en ganska liten andel av värmeavgiv
ningen. Det innebär att det är skäl att ordentligt 
överväga frågan om ytterväggarna skall tilläggsisole- 
ras eller inte. Utom de värmeisoleringsegenskaper 
som den aktuella väggen redan har, spelar det na
turligtvis också stor roll vad en tilläggsisolering för 
med sig när det gäller ut- eller invändiga ytor och 
detaljer. Om den ena av väggens sidor berörs av 
andra skäl (t ex en större invändig ombyggnad, sto-

Pannf&rluster 25%

Venti lahon 
<2,0 %

Tak:
I o%

Tonäter

Varm
vatten

2 0 %Vå33
10%

V
Mark: 5%

E nergiåtgång i e t t  t y p is k t  o lje e ld a t enfam iljshu s. K älla :  
E n erg isp a rk o m m ittén .

ra skador på fasaden e d), blir det genast mer eko
nomiskt försvarbart att också tilläggsisolera.

Värmeisoleringen i en konstruktion kan beräk
nas, och det siffervärde man får fram kallas k-värde. 
Det anger den värmemängd som går igenom kon
struktionen under vissa betingelser. Ju lägre k- 
värde, desto bättre värmehållning.

En gängse timmervägg med utvändig papp och 
fasadpanel och invändig papp- och skivbeklädnad 
uppfyller inte de isoleringskrav som nu ställs för 
nybyggnad (k=0,25). Den har emellertid inte sär
skilt dåligt isoleringsvärde (k ungefär 0,50). Tilläggs
isolering av en sådan vägg enbart för isolerandets 
skull ger inte någon särskilt god lönsamhet. En för
delaktig egenskap som det timrade huset har är att 
den relativt stora massan trä ger väggen en magasi
nerande effekt. Det hjälper till att utjämna hastiga 
temperaturförändringar, och man har lite förlängd 
nytta av solens värme under dagen.

Om man skall tilläggsisolera står man inför frå
gan om det är ut- eller insidan man skall bearbeta.
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Är t  ex ytterpanelen enkel och om den har skador, 
är utsidan lämplig. Om det däremot är en detaljrik 
och bra panel kan ett sådant ingrepp bli förödande 
för exteriören. Detaljer som bl a berörs är förhållan
det mellan fasadliv, sockel och takfot. Det finns 
många exempel på att husen har fått ett klumpigt, 
vadderat utseende. Om fasadlivet flyttas ut på ett 
trähus, bör också fönstren följa med. Att placera 
isoleringen på insidan är i många fall enklare. I re
gel är ytbeklädnaden där billigare och lämpligare 
att förnya. Väsentligt är då att ta tillvara listverken 
och sätta tillbaka dessa. En nackdel med insidan är 
att isoleringen där inte blir lika hel och samman
hängande. Där mellanväggar och bjälklag ansluter, 
blir det viktigt med tätning och noggrannhet för 
att isoleringen skall bli fullgod.

Man bör inte ta till alltför tjocka tilläggsisolering- 
ar. Det medför bl a klumpiga väggtjocklekar. Bygg

normen anger e tt gränsvärde, k 0,50, för en vägg 
som berörs vid en ombyggnad. Minst det isolerings
värdet skall man då alltså skaffa sig. Viktigt är att 
väggen görs tä t m ot luftgenomgång.

Plankhuset har i sina tunnare varianter så pass 
lite material i väggarna att tilläggsisolering kan vara 
ekonomiskt motiverat. Sådana hus är av naturliga 
skäl inte så gamla och fasadpanelerna därför i regel 
bra. Då ger det sig ganska klart att det blir på insi
dan som tillägget görs.

Där det finns större hålrum i väggarna (som man 
t ex kan befara på vissa ställen i spånfyllningar), 
finns metoden med insprutning av isolering. Det 
skummaterial som var ganska aktuellt för e tt antal 
år sedan hade sin svaghet i stor krympning (det var 
en hel del vatten i skummet). Nu nyttjas i regel lös 
mineralull för insprutning, och det är e tt torrt och 
välfungerande material.

Fasader

Så gjorde man

Timmerfasader förekommer fortfarande i mindre 
utsträckning. Det är främst på uthus, t  ex logar och 
bodar, som timret har förblivit synligt, men det 
kan finnas kvar även på vissa bostadshus. Anled
ningen till timmerfasaderna var knappast att man 
ville ha dessa för utseendets skull, utan det var p g a 
sparsamhet som väggarna lämnades utan ytterligare 
beklädnad.

Inpanelning av fasader förekom i Sverige redan 
på 1600-talet. Under 1700-talet blir panelning rela
tivt vanlig på högreståndshus och i städerna. Fram

ställningen av bräder och plank fick ske med hand- 
såg — kallades kransågning — fram till dess sågver
ken kom till under loppet av 1700-talet. Under 
1800-talets senare decennier tillkom hyvelmaski- 
nen vid sågverken och därmed kunde paneler profil- 
hyvlas. Innan dess hade också profilhyvling för 
hand förekommit.

I våra trakter är beklädnad med någon typ av pa
nel den vanligaste fasaden. Här visas några förekom
mande paneltyper:
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Locklistpanel (stående panel med läkt)
Helt dominerande paneltyp för många slags byggna
der under 1800-talets senare hälft och fram till 
1970-talet. En snygg och tekniskt utm ärkt panel.
På äldre hus får fasaden variation och karaktär ge
nom olika panelbredder och kraftig, ibland profile
rad läkt. Vid fasadbyte bör den nya panelen vara av 
samma typ.

Y ngre ty p .Ä ld re  ty p .

O lika  ty p e r  av  lo ck lister .

W 1 ^

Hyvlad lockspont
En hyvlad, spontad variant av stående panel. Ger 
mindre relief än den egentliga lockpanelen. Mindre 
vanlig på landsbygden.

Lockpanel
Lockpanelen av breda, okantade (vankantade) brä
der är den äldsta paneltypen. (1700-talets slut— 
1800-talets början.) Lockpanelen är tekniskt lik
värdig locklistpanelen. Sedan 1960-talet är typen 
åter mycket modern fast i smala och regelbundna 
dimensioner. Den nyttjas för närvarande utan ur
skiljning även på äldre, tidigare läktade hus och den 
karaktären ersätts då av en enformig utslätning.

Ä ld re  ty p . Y ngre ty p .

Fasspontpanel 
Vanlig på byggnader från 
1890—1910-talen. Har 
nyttjats både liggande och 
stående. Paneltypen har 
framställts genom hyvling 
i maskinhyvel, och vittnar 
således om en utvecklings
fas i sågverksindustrin.

Kälspont
En paneltyp där de liggan
de, kraftiga spåren ger ett 
stenhusimiterande utseen
de.
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Slät, liggande panel 
En gammal paneltyp, främst 
nyttjad på äldre, »finare» 
hus och där önskan var att 
åstadkomma en så slät, puts- 
liknande fasad som möjligt. 
Ofta breda, kraftiga bräder.

P U T S

DIASONALSPIKAD LAKT 

-TIM M EP

V /l I 1>; t o -i >'

Panel på förvandring 
Enkla bräder utan 
hyvlingsbehandling 
läggs som fjäll på var
andra.

R eve te rin g . T v  tvä rsn itt, t  h fa sa d u tsn itt.

Revetering
Revetering är ingen panel utan namnet för puts på 
träunderlag. Med denna fasadbeklädnad får man 
alltså trähuset att helt likna ett stenhus. Putsen 
måste ha något a tt sitta i, och för den skull har oli
ka bärare förekommit. Äldst är trädubbar inslagna 
i virket och utstickande ett par centimeter. Glest 
diagonalspikade ribbor är en annan variant och en 
tredje är armeringsmatta av kycklingnät och vass
rör. Revetering med kalkbruk är ett förhållandevis 
hållbart fasadmaterial. Ytan kan vara spritputs — 
en grov yta med ärtstora gruskorn i — eller slätputs 
— ytan är slätad med bräda.

Fasadpanel som sitter luftad har en lång livslängd. 
Sprickor i ytan och grånad p g a eftersatt målnings- 
underhåll är inte skäl att döma ut en panel. I de 
äldre husen är ofta virket av bättre kvalitet än i da
gens, varför byte till nytt ibland kan innebära en 
kortare livslängd. En väsentlig detalj för husets ka
raktär är dimensionerna på fasadpanelen. Äldre pa
neler har ofta kraftigare dimensioner än vad som 
nu är vanligt. Vid ett byte blir det gärna en dimen- 
sionsminskning p g a besvär och kostnader a tt få tag

i bredare paneler. Kostnadsskäl talar ofta för beva
rande och reparation av befintlig panel jämfört 
med helt utbyte.

Det finns många exempel på tidigare ombyggna
der där man har sparat på materialet genom att vän
da panelbräderna. Det blir i ytan som virket med 
tiden blir sprickigt och uttorkat på t  ex söderfasa
der. Undersidan har naturligtvis suttit skyddad och 
kan vara i utm ärkt skick.
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Skador, renovering

Rötskador och sprickor i panelens nederändar är 
ett relativt vanligt problem. Skadorna inskränker 
sig vanligen till nedersta decimetern och då kan re
paration enligt vidstående bilder vara ett sätt att be

hålla den gamla panelen orörd.
Ett annat sätt, som är möjligt vid äldre hus, är 

att vid behov såga av den gamla panelen under 
fönstren och byta bara där. Vid paneler som redan

P anelen  rö tsk a d a d  i nederändar.

N ed re  d e len  av p a n e len  k a pad , fo tb rä d a n  b o r t
tagen.
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P anelen  avsågad o ch  b y t t  u n der  
fö n stren .

F o tlis te n  k o m p le tte ra d . L ä k t  
o ch  vissa bräder b y tta .



är indelade i fält är den här typen av reparation 
ganska enkel.

Dåliga läkt eller enstaka spruckna bräder kan by
tas enbart där så behövs. Då behålles husets karak
tär och det blir billigt.

På timmerfasader är det inte ovanligt att de övre 
hörnen på stockarna är uppspruckna och rötskada- 
de. (Gäller främst fasader mot väderstreck där kli
matet frestar på särskilt, t  ex söder.) Dessa stock
hörn är särskilt utsatta för vatten och sol, samtidigt 
som virket vanligen är ytved (splint). Skadorna är 
ofta ganska ytliga, men de bör avlägsnas för att in
te vatten skall ligga kvar där. I många fall kan åtgär
derna inskränka sig till a tt hörnen avtälj es med yxa.

Sedan målas eller ytbehandlas i likhet med fasa
derna i övrigt. Vid djupare skador måste ilagning 
ske.

En gammal träfasad blir väderbiten och kan få 
fullt med småsprickor i ytan. Den typen av åldran
de går emellertid långsamt och det kan vara mycket 
kvar av t  ex en panelbräda, fastän den ser sprickig 
och vittrad ut. Helt genomspruckna panelbräder el
ler stora uppåtvända märgsprickor i en timmeryta 
är dock problempunkter som bör göras något åt. 
Har en timmerfasad »gått tillräckligt långt» i röt- 
skadade hörn, vittring och dåliga knutar, då måste 
inpanelning tillgripas. Om en stående locklistpanel 
i goda dimensioner väljes, kan man mycket väl pa
nela in enbart den fasad som behöver skyddet och 
lämna de andra med timret kvar.

Vid uppsättning av ny fasadpanel anser många 
det vara nödvändigt att fasadytan skall uppriktas så 
att den står rakt och i lod. Då skall man komma 
ihåg att de timrade stommarna ganska ofta är u t
förda något bredare upptill, så att stommen lutar 
utåt. Man inser då att det inte är något fult eller 
fuskigt om man även med en ny panel låter den 
följa stommens egenheter.

Det har också blivit vanligt vid nutida panelning 
att bara en panelbredd används till hela huset. Det
ta är inte alls motiverat vid locklist- och lockpane
ler. Varierande panelbredder ger mera liv åt fasaden 
och underlättar passningen m ot fönster- och dörr
öppningar.

D e övre s to c k h ö rn en  är rö tsk a d a d e .
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Röta, insekter

Röta orsakas av svampar som under vissa betingel
ser kan angripa träet. De gynnsammaste betingelser
na för svamptillväxten är 40—80% fuktkvot i virket 
och en temperatur mellan+15 och+30 grader. Vir
ket förstörs genom att fina trådar — hyfer — växer 
u t från de svampsporer som spritts och växer in i 
veden. Hyfema utsöndrar ämnen som bryter ned 
träets huvudbeståndsdelar, cellulosa och lignin, för 
att kunna tillgodogöra sig näringsämnena.

De vanligaste rötsvamparna i våra hus är källar- 
svampen, syllsvampen och hussvampen. Resultatet 
av angreppen blir oftast en brunfärgad, spröd ved. 
Det är svårt att se skillnad på svamptypema. De 
förstnämnda kräver hög fuktighet i virket för a tt le
va och växa, det krävs alltså att vatten fortlöpande 
tillförs från nederbörd eller markfukt. Om ett ska
dat virke får tillfälle att torka u t till normalt, luft- 
torrt tillstånd — ca 15—20% fuktkvot — stannar 
rötangreppet.

Hussvampen, som i Västerbotten kallas »tjuka», 
är en farligare typ p g a att den kan klara sig med 
mindre fukt — ned till 20% fuktkvot — och den tål 
ganska låga temperaturer. Hussvampen uppträder 
framför allt i instängda utrymmen, där det är fuk
tigt och oventilerat. Inunder träbjälklag, strax ovan 
mark, där golven har täta mattor och grundmurar
na saknar ventilation, är det klassiska stället. Dess
bättre är de rötskador som tidigare nämnts i t  ex 
väggnederkant sällan eller aldrig orsakade av »tju- 
kan», utan av någon av de övriga.

Där angrepp av hussvamp har förekommit är det

nödvändigt att avlägsna allt »nedsmittat» virke för 
att undvika fortsatta problem. Vid de mer vanliga 
rötskadorna är det också lämpligt att rensa bort de 
murkna delarna — det kan ju vara större möjlighet 
till fuktansamling i murket trä. Fortsatt spridning 
behöver dock inte befaras om fukttillförseln bara 
är ordentligt stoppad.

Trägnagande insekter har vi i den här landsändan 
inte några större besvär med. Det är tack vare att 
husbocken — som angriper även friskt virke — inte 
finns här. Dess nordgräns brukar anges till Dalälven.

De insekter som vi kan träffa på är:
Blåhjonet (lokalt uttryck: barkborren). Den le

ver i obarkat virke och gräver invecklade gångar i 
skiktet mellan bark och ved. Därvid alstras mycket 
trämjöl och barken lossnar. Barkborrens arbete är 
ofarligt för virkets hållbarhet.

Strimmiga och envisa trägnagaren. De behöver 
hög fuktighet och värme eller rötskadat virke för 
att bosätta sig. Runda hål i ytan och trämjöl är tec
ken på trägnagare. De ger ifrån sig ett tickande läte, 
som gett dem den folkliga benämningen dödsuret. 
Ett lokalt namn är väggsmeden. Det är ovanliga 
djur.

Hästmyran. Den stora svarta myran, av vilka vis
sa är vingförsedda. Den kan gå in och bilda samhäl
len i rötskadat och fuktigt virke — inte i friskt.

Det är alltså rötskadat, uppmjukat virke som för 
vår del är en förutsättning för insektsskador.
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Yttertak

Så gjorde man

Näver
Nävern utgör skyddet mot vatten, medan det som 
syns längst u t är torv eller träslanor. Dessa material 
ligger som tyngd för att hålla nävern på plats. Van
lig täckning fram till 1860-talet, då spåntaket kom 
som ersättning. Underlaget vid nävertak är rote 
uppför/utför taket, och detta vilar i sin tur på rund- 
åsama.

N ä vertak  tä c k t  m ed  torv .

N ä vertak  tä c k t  m ed  träslanor.
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Takspån
Helt dominerande på landsbygden från 1860-talet 
till efter andra världskriget. Det är då den tunna, 
hyvlade typen till skillnad från brädspån, vanlig på 
»finare» hus, t  ex kyrkor. Spånen hyvlas ca 5 mm 
tjocka ur 45 cm (18 tum) rundklabbar. Lägges på 
underlag av bräder — rote —, som kan vara ganska 
glest. Rotet ligger i husets längdriktning.

Bräder
Brädtak, lagt i princip som väggars lockpanel, är en 
taktäckning som nyttjats under långa tider. Mindre 
vanligt efter spåntakens inträde. Kanterna har en 
hyvlad vattenränna.

Tegelpannor
Gediget material som funnits sedan urminnes tid — 
dock inte så lång tid i norra Sverige: ungefär sedan 
1920-talet. Materialet är bränd lera — produkten 
blir tegel. Takpannorna bärs av ett läktunderlag. 
Taktegel åldras på ett vackert sätt genom färgskift
ningar och patina, som ger en livfull yta.



Papp
Nyttjad främst på tätortsbebyggelse sedan 1800- 
taiets slut. Tidigare var det papp som måste tjäras 
regelbundet, nu är det sk  underhållsfri papp (en 
asfaltprodukt skyddsbelagd med mineralkorn).

Falsad slätplåt
På samma sätt som papp nyttjad främst i tätorten. 
Har funnits sedan 1800-talets början och är fortfa
rande aktuell. Gamla plåttak är i regel lagda direkt 
på rotet av kantsågade bräder och det tycks funge
ra bra. (Nu läggs alltid en underlagspapp före plå
ten.)

Falsad plåt är ett snyggt och tekniskt bra mate
rial, där hantverkskunnandet kommer till sin rätt.
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Skador, renovering

Beroende på vilket takmaterial det är fråga om, kan 
man genom reparation och delvisa utbyten förskju
ta en hel takomläggning åtskillig tid.

Till det gamla spåntaket hör att det kan blåsa 
bort några spån eller bli enstaka dåliga ställen, då 
taket blir ett par årtionden gammalt. Då kan man 
sticka in enstaka nya spån och spika fast på dessa 
ställen — därmed kan taket stå sig ytterligare några 
år.

Takpannorna är e tt välkänt utbytesmaterial. På 
senare tid har många tegeltak slängts ned p g a att 
någon tegelpanna då och då spricker sönder. Det är 
i många fall tveksamt om det är motiverat med en 
så drastisk åtgärd som att skrota hela taket. Den 
enkla tillsyn som ett äldre tegeltak kräver — att en
staka spruckna pannor utbytes mot hela — borde 
inte vara så märkvärdig i fastighetsskötseln. En vik
tig fråga är att få tag i reservtegelpannor i rätt for
mat. Det kan krångla ibland. Nu finns på många 
ställen bytt, begagnat taktegel att få tag på. En an
nan möjlighet är att nytt taktegel nu också tillver
kas för komplettering av äldre tak, så att nytt ma
terial finns för många varierande fall. Den bristan
de frostbeständighet, som vissa tidigare taktegel har 
visat, torde med nutida kvalitetskontroller vara be
mästrad.

En p lå tsk iv a  k a n  b y tas.
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Hos äldre slätplåtstak finns ofta behov av repara- 
tionsåtgärder på vissa ställen, medan ytan i stort 
kan vara i bra skick. Det är skäl att se upp ordent
ligt med detta, ty många slätplåtstak blir helt ut
dömda i onödan p g a exempelvis dåliga fotrännor 
och enstaka rostiga fält. Fotrännoma är den mest 
utsatta delen — där det nu finns sådana — och det 
är normalt att dessa bytes u t under det att ytan i 
övrigt får ligga kvar. Enstaka plåtskivor kan också 
lätt bytas ut om de har angripits av rost. Det före
kommer nämligen att enstaka rosthål uppträder på 
en i övrigt välbehållen plåtyta. Korrosionen kan ske 
punktvis, där föroreningar och partiklar påskyndar 
processen.

Då ny taktäckning erfordras 
Valet av takmaterial är en fråga med tekniska, eko
nomiska och estetiska aspekter. Förutom den själv
klara uppgiften att skydda mot nederbörd spelar 
taket en stor roll för husets utseende. Det är främst 
två egenskaper som är betydelsefulla för takytans 
utseende: färgen (kulören) och mönsterverkan. För 
gamla hus tillkommer också hänsynen till husets 
karaktär — man kan tala om kulturhistoriska hän
syn eller enklare, att takmaterialet »passar» till hu
set. Man är ju i allmänhet också hänvisad till vad 
byggnadsmaterialbranschen saluför. Dock kan man 
naturligtvis ur det sortimentet välja det som är mer 
eller mindre »passande».

Väsentligt är också dimensionen på takfot och 
vindskivor och att dessa är anpassade till husets ar
kitektur i övrigt.

Takpannor finns i två material, tegel och betong, 
varav betongen dominerar i användning för närva
rande. Takpannorna ger en takyta med god bestän
dighet och fint mönster, och man kan säga att det i 
många fall är ett lämpligt material även på äldre 
hus. Detaljutförandet på de nutida betongpannor
na ger dock taken ett tämligen tungt utseende. Tak
pannornas tyngd brukar en del också ange som ett 
skäl att inte välja det materialet. Då skall man kom-



s t r o l a k t

b a r l a k t
t e g e

Pa pp

pa n e

p a p p

t a k s to l

T egelpannorna läggs p å  bärläkt, so m  vilar p ä  v e r tik a lt  p la c e 
rad s trö lä k t, v ilken  slä p p er fö r b i  v a tte n  so m  e v e n tu e llt  
trä n g t in u n der pan n orn a . T eckn in g  ur Så ren overas to rp  
och  gårdar.

P annplåt.

T rape tsk o rru g era d  p lå t.

ma ihåg att det är snön som utgör den stora belast
ningen. Tegelpannor väger ca 35 kg/m2 och betong
pannor ca 40 kg/m2, medan snöbelastningen kan 
vara 150—250 kg/m2, beroende på geografiskt läge.

Profilerad plåt är det kanske mest använda ma
terialet för närvarande vid den mindre bebyggelsen. 
Mellan 1940 och 1970-talet var det pannplåten 
som var aktuell. Sedan har den trapetskorrugerade 
profilen (kallas ofta TRP) blivit »populär». Den yt- 
behandlas på fabrik med olika typer av plastbelägg
ning.

Genom pannplåtens utförande med plana fält 
omväxlande med profiler och genom att profilerna 
är halvrunda och mjuka i formen är pannplåten av
sevärt bättre passande på äldre hus, jämfört med 
trapetsplåten. Denna ger med sina skarpa hörn och 
med mängden av linjer ett stelt och dö tt intryck, 
som inte går så bra ihop med gamla hus. En ny va
riant av pannplåt, som finns, är bättre. Den finns 
också fabriksbehandlad. Den vanliga typen av pann
plåt finns också fortfarande, dock enbart förzinkad. 
Plåtens kulör är naturligtvis viktig. Det är nu rätt 
vanligt med helsvart plåt. Detta ger ett dystert in
tryck . Mörk färg på tak är bra i många fall, men den 
bör vara mörkgrå, ungefär som blyerts, inte svart.

N ya re  ty p  av  p a n n p lå t.
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F ör a t t  få  e t t  jä m n t  underlag  fö r  ta k p a p p en , kan  m an lägga 
u t en sk iva  p å  ro te t.

Tak b e la g t m ed  shingel.

Papp är för närvarande inte så vanligt på den 
lantliga bebyggelsen här i länet. Den papp som nu 
används är uppbyggd med asfalt som huvudbe
ståndsdel och har en skyddsbeläggning av mineral
korn. Det är ett mycket beständigt och bra takma
terial och inte mer underhållskrävande än andra. 
Med rätt vald kulör och med den ytstruktur som 
pappen har, kan den vara ett bra tak alternativ.
Papp kräver ett någorlunda jämnt underlag. Vid 
äldre hus med ojämnt rote kan man ganska enkelt 
ordna detta genom att lägga u t en skiva på rotet.

Shingel är skyddsbelagd papp som är uppdelad i 
plattor så att de kan läggas som fjäll.

Plattorna spikas i överkant. Läggningen är e tt re
lativt lätt arbete. Underlaget kan vara nya bräder 
eller gamla som avjämnas med en skiva. Beläggning
en liknar i viss mån de gamla spåntaken.

Slätplåt (bild sid 215) är en fin taktäckning, pas
sande särskilt bra till många av tätortens hus, t  ex 
sådana med tunna, vida taksprång. Plåten finns nu 
med fabriksutförd beläggning. Läggning av falsad 
slätplåt kräver en plåtslagares yrkeskunskap och u t
rustning. För underlaget gäller liknande egenskaper 
som vid papp.

Bräder (bild sid 214) kan nyttjas till taktäckning 
där inte brännbarheten sätter stopp. Brädtaket kan
ske inte passar till vilket hus som helst, men till

enklare byggnader på landsbygd kan det vara ett 
bra alternativ. Det är lätt att lägga. Beständigheten 
är inte så god om obehandlat virke nyttjas, men 
om tryckimpregnerat virke används varar e tt sådant 
tak länge.

Spåntaket framstår kanske för närvarande som 
något musealt och arbetskrävande. Om man har till
gång till rundvirke och spånhyvel är det dock inte 
så märkvärdigt att ta fram lite spån. Om arbetet in
te behöver värderas efter gängse löner kan spån- 
täckning t o m bli billig. Beständigheten är inte 
spåntakets starka sida, men 20—30 år är inte någon 
ovanlig ålder.

Med nuvarande kvalitet på skogsråvaran kan det 
vara lämpligt att doppa spånen i någon typ av imp- 
regnering före läggningen. Spåntak går inte använda 
i tätorter p g a brännbarheten. För att skilja denna 
typ av spån mot brädspån (»kyrkspån») bör benäm
ningen hyvlad spån nyttjas.

Näver, det urgamla taktäckningsmaterialet, är 
väl nu aktuellt bara i speciella fall. Om man vill ha 
ett torvtäckt tak, men har svårt att få tag på näver, 
kan man som ersättning använda en produkt som 
finns i handeln — den heter Platonmatta. Det syn
ligt framträdande materialet som håller fast nävret 
är antingen torv eller träslanor.
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T akkonstruktioner

Den äldsta takkonstruktionen består av runda åsar, 
liggande i husets längdriktning och vilande på gav
larna. Under nävertakens tid lades rotet vinkelrätt 
mot nocken och direkt på åsarna. Rote för bl a 
spåntaken lägges i husets längdriktning och därmed 
erfordras ett lager rafter (lokalt uttryck: karvlar) 
tvärs över åsarna.

AS
KM?VEU Craft)
r— ROTE

En helt annan princip innebär takstolen, där ta
kets tyngd överförs till långväggarna. Det var vid 
herrgårdar, prästgårdar och liknande som takstolar 
först kom till användning.

De äldre takstolarna utfördes av bilade sparrar. 
Då fick knutpunkterna huggas ihop och förbindas

Röstet räknades ut på följande sätt. Man mät
te husets bredd i alnar och så beräknades tak
vinkeln till 6 eller 5 tum på alnen. Vanligaste 
måttet var 6 tum på alnen.

Var gavelväggen 8 alnar, så blev höjden från 
väggens sista stock upp till krabbåsen 48 tum, 
när beräkningen var 6 tum på alnen. Man 
byggde upp vinkeln först nere på marken. En 
slät stock, så lång som huset var brett, utval
des. Denna stock avmättes så i två lika långa 
delar, och en rist utmärkande mitten gjordes 
på stocken. Så tog man en käpp av röstets ut
räknade höjd, i detta fall en käpp 48 tum lång. 
Denna käpp ställdes lodrätt på mitten av stoc
ken och så stöddes två stänger från var ände 
av stocken upp till den förut nämnda käppens 
topp. De bägge avpassade stängerna knäpptes 
ihop med hak, den lodräta käppen togs bort 
och inrättningen flyttades upp på bygget un
der det röstet byggdes upp. Denna vinkel kal

lades röstvagn. Röstvagnar användes alltid när 
yttertaket, vattutaket, vilade på längsgående 
takåsar. Takåsarna lades upp sedan röstet var 
timrat. Översta takåsen kallades krabbås. Det 
vanliga antalet takåsar var fem eller sju, krabb
åsen inberäknad. På var sida om den kom då 
två eller tre åsar. De lades upp på varannan el
ler var tredje röstklabb. Då krabbåsen var upp
lagd skulle husägaren »bestå krabbåsöle», bju
da timmermännen på traktering, vari helst 
fisk men även kö tt skulle ingå. Huvudbestånds
delen utgjordes dock av brännvinstraktering. 
Underlät husägaren bestå, spikade timmermän
nen upp mer än alnshöga gran- eller tallruskor 
vid var ände av krabbåsen.

Från Nordiska m useets frågelista.
Sagesmän: Nils Alenius, Bergnäs, Hällnäs, född 1847 , 
och Johan Jonsson, Åheden, Vindeln, född 1851. 
M eddelare:Ingrid Pettersson, 1932.
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med trädymlingar och ekspik. Senare tiders taksto
lar tillverkas naturligtvis av sågat virke, och spik 
och bult håller ihop knutpunkterna.

Skador på takkonstruktionen förekommer tursamt 
nog mer sällan. Det är läckage genom yttertaket, 
och därmed följande rötangrepp, som är den störs
ta faran. Har bärande virken skadats, återstår bara 
utbyte av sådana delar.

Värmeisoleringen över uppvärmt utrymme är myc
ket viktig för energihushållningen. Den varmaste 
luften trycker m ot taket. Tursamt nog är det i regel 
ganska enkelt att förbättra takets isolering. Det gäl
ler särskilt om huset har en oinredd vind, där till- 
läggsisolering kan inläggas. Är det trångt, kan in- 
sprutning av lösull vara ett bra alternativ.

Fönster
Så gjorde man

Fönstret är en viktig del i huset både ur arkitekto
nisk och funktionell synpunkt. Utseendet har som 
allting annat påverkats av modets växlingar. Därför 
är det naturligtvis viktigt att »rätt fönster sitter i 
rätt hus» för att hela byggnaden skall bli tilltalande.

Även utförandet kring fönstrets insida har stor 
estetisk betydelse. Kontrasten mellan den dagsljusa 
glasytan och de täta vägg- och snickerimaterialen är 
stor, och en ljusförmedling däremellan är väsentlig 
för att mildra kontrasten. De äldre fönstrens profi
lering bidrar fint i denna ljusförmedling.

Bly sp röj sade fönster räknar vi som något exklu
sivt. Det var säkert tvärtom under 1700-talet, då 
vår nu vanliga teknik med rutor i träbågar infördes. 
Rutornas infästning i träbågar gick först så till att 
rutan hölls av ett hyvlat spår i bågen. Fortfarande 
finns sådana fönster kvar på vissa ställen i Väster
botten. De är från 1800-talets m itt och tidigare. 
Efterhand kom kittning av glaset att bli den domi
nerande tekniken.

Rutornas och fönstrens storlek har naturligtvis 
också förändrats under tiden. Fönstren har i huvud
drag blivit större och större fram till 1970-talets 
mitt, då energikrisen blev styrande för fönsterarki
tekturen.

Fönstren i bostadshus tillverkades fram till slu
tet av 1920-talet som två separata enkelbågar, den 
ena på utsidan och den andra på insidan av karmen 
Båghömen hålls ihop av tränarar. De yttre bågarna 
fasthålles av gångjärn och hasp eller ikullvikta spi
kar. Innerbågarna hålles av innanfönsterskruv och 
stift. Den traditionella tätningen är fönsterremsor, 
klistrade på insidan. Det är en effektiv men ganska 
arbetskrävande metod.

 UTV. F O D E R

 K A R M

+-Y T T E K .SÅ & E

Ml T T  P O S T

—  F O M S T E R S K R U V  

r IM ts )E K B Å & E

F ö n s te rk o n s tru k tio n , o k o p p la d e  bågar.
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Några e x e m p e l p å  fö n s te r  
g e n o m  tidern a .
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Snickerierna kännetecknas av smäckra dimensio
ner och varierande profilering längs bågkanter, m itt
post osv.

I skelleftebygden förekommer en lite udda va
riant av »innanfönstrets» placering. Där sätts det på 
utsidan av de ordinarie bågarna. Det är alltså ytter- 
bågarna som är lösa och omflyttas.

Fönsterglaset munblåstes fram till mitten av 
1920-talet. Det gick till så att en stor glascylinder 
blåstes, och medan den var varm skars den upp och 
sträcktes u t på ett plant underlag. Glaset blev något 
ojämnt och blåsigt. I äldre fönster finns det vanli

gen kvar en del av detta hantverksmässigt framställ
da och »exklusiva» glas.

Fönsterkarmen är fästad i väggöppningen med 
spik eller smidda kramlor. Drevmånen — springan 
mellan karm och väggstomme — måste vara tätad 
och här har under långa tider en sympatisk form 
av s k återbruk skett. Den sista uppgiften för många 
utnötta byxor, skjortor och trasm attor blev som 
drevning sedan de huggits upp i lämpliga remsor. 
Det här stället kan vara en källa till fynd av gamla 
textilprover.

Skador, renovering

Det är sällsynt att virket i gamla fönster är skadat. 
Vid den hantverksmässiga fönstertillverkningen 
kunde virket väljas med omsorg. Till fönsterbågar 
användes senvuxet virke och kärnved.

Det är naturligtvis bågnederstycket som påver
kats mest av klimatets påfrestningar. Bristande mål
nings- och kittningsunderhåll är en vanlig företeelse 
och i många fall kan ytan se grå och luddig ut. Det

M an kan  få en bra u p p fa ttn in g  om  
v irk e ts  k o n d it io n  g en o m  e t t  e n k e lt  
s t ic k p ro v  m ed  kniv.



skall dock inte förväxlas med röta. E tt stickprov 
med kniv kan ge bra information om virkets kondi
tion.

Om trots allt en del av bågen är dålig, är det fullt 
möjligt att byta bara den biten. Tränararna i föns
terbågens höm är lätta att slå u t och då kan bågen 
tas isär.

Ibland, kan  gam la y tte rb å g a r  kännas ranka  
och  n å g o t g lappa  i hörn en s tappningar.
Då ger d e t  g o d  verkan  a t t  skruva  p å  h ö rn 
järn  (finns i jä rn h a n d e ln ).

En nackdel som ofta betonas när det gäller gam
la fönster är besväret att årligen sätta in och plocka 
ned de lösa innanfönstren och att klistra pappers
remsorna. Det är naturligtvis riktigt att denna han
tering är besvärlig. Dessa olägenheter kan man kom
ma ifrån genom att komplettera fönstren med gång
järn, stängningsbeslag och moderna tätningslister.

Det okopplade fönstret med sina två rutor är in
te dåligt ur värmehållningssynpunkt. Det uppfyller 
även vårt ganska höga nybyggnadskrav, k-värde 
max 2,0. En förutsättning för a tt de okopplade 
fönstren skall fylla denna funktion är att de blir tä
tade. Förbättringar för hanteringen, tätningen och 
rengöringsarbetet visas i figuren.

E tt sålunda kompletterat fönster har vid prov
ning visat sig få en värmeisolering med k-värde 
strax under 2,0. Det håller alltså nybyggnadsnor
mens krav.

befintligt gångjärn

ytterbage

fönsterhake-

sidokarm mittpost

innerbage

fönsterskruv

nytt fönstervred

H o riso n ta lsn itt g en o m  fö n s te rp ro file r  från e t t  hus b y g g t  
1 9 1 2  i k v  A rk en , Um eå. U p p m ä tn in g  o c h  renovering .

Om man vill förbättra värmeisoleringen ytterliga
re eller om av någon anledning innerbågar saknas, 
kan man också göra innerbågarna nya och förse 
dem med isolerruta.

Här finns mer att läsa:
SIXTENSSON, R Träfönster i gamla hus. BFR- 

rapport T 9 :1978.
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E n tré , U ttersjö b ä ck en .

Entréer

Så gjorde man
Entrédörren med omfattning har under långa tider 
gärna utformats på estetiskt medvetet sätt. Även då 
entrén har tillförts ett skyddande tak i form av t  ex 
en brokvist, har denna vanligen gjorts dekorativ 
och påkostad.

Ett nästan genomgående drag är att gamla dörrar 
slår inåt till skillnad från villadörrar av idag. Den in-

E n tré , B rännland.

åtgående dörren bildar en nisch på utsidan, vilket 
tillsammans med portalen bildar en vacker och väl
komnande entré.

Gamla entrédörrar är antingen uppbyggda av två 
lager kraftiga bräder i två riktningar eller som spe
geldörrar med ram och fyllningskonstruktion. En- 
trédörren är en detalj som ofta har bytts ut i de hus
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E n tré, b ro k v is t, B acken , Um eå.

E n tré , veranda, Um eå.

nare del och hänger samman med schweizerstilen, 
som då var aktuell. (Se sid 168—170.) Brokvistar 
och verandor uppvisar en stor formrikedom och 
ger många gånger intryck av att verkligen ha snick
rats med glädje. De många typerna av figursågade 
bräder som finns har nog i de flesta fall spritts ge
nom mönsterböcker och lån från hus till hus.

som har nyttjats permanent, varför det är skäl att 
värna särskilt om de relativt få original som finns 
kvar.

Brokvist och veranda ger ett skyddande tak över 
ytterdörr och entrébro och kan också bilda en fin 
sittplats på gränsen mellan ute och inne. Den till
kommer och får sina former under 1800-talets se
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Skador, renovering

I de fall ett hus skall nyttjas och hållas uppvärmt 
året om, kommer man kanske fram till att den gam 
la dörren inte utan vidare räcker som ytterdörr. 
Speglarna är ju ofta relativt tunna och tätheten 
mot karm kan vara bristfällig. Här visas några alter
nativ för att åstadkomma förbättringar:

A t t  sä tta  en n y  d ö rr  u ta n fö r  d en  gam la. M an får en d u b b e l
dörr. D e tta  går o m  d en  gam la är inå tgående. D e n  b lir k va r i 
orig in a lu tfö ra n d e  och  k o m m e r  a t t  s i t ta  m y c k e t  sk y d d a d .

De skador som vanligen uppträder i brokvistar 
och verandor är naturligt nog rötskador nedtill i 
broplank, bjälkar och stolparnas nederändar. Dessa 
delar måste göras om med vissa mellanrum, men 
det behöver inte medföra att hela konstruktionen 
rivs. Man kan stödja under taket och laga i stolpar
nas nederändar med nytt virke. Rötskadade räckes- 
detaljer utgör mindre problem, då det handlar om 
ganska lätt utbytbara delar.

Idag har snickarglädjen åter blivit modern. Det 
har fört med sig att stolpar och dekor framställs 
som en massvara till försäljning i byggmaterialhan
deln. Den sorten bör man låta bli på de gamla hu
sen. Det är husets egna former och detaljer man 
bör slå vakt om.

I N N E

U T E

W fflM /A /M s - M V  D O R R

NTLIG

E X T E A D O E E E N  
BEHÖVS B A R A  
UNDER. VINTERN

NY D O R R

U TE

B EFIN TL.I&

A t t  f ly t ta  u t d e n  gam la d ö rren  y t t e r s t  och  sä tta  en n y  in 
nanför. S am m a e f fe k t  fö r  iso lerin g  och  tä th e t  so m  fö reg å 
en d e  m o d ell.

N N E

U T E

A t t  lägga iso lerin g  p å  d en  gam la d ö rren s insida o ch  u tan på  
d e tta  n y t t  y tm a te r ia l. O m  g o d  tä tn in g  och  anslu tn in g  till 
karm en  ordnas, blir d e tta  ock så  en an vän dbar y tte rd ö r r .  
D örren s o rig in a lu tseen d e  in å t p åverkas, m en  d en  kan u tfo r 
m as likn an de orig inalets.

Sn ickarg läd jen  so m  butiksvara .
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Skorsten ovan tak
Ett genomgående drag i de äldre husen är att skor
stenarna är avslutade med ett medvetet format 
krön. Vid ommumingar har i många fall skorstenen 
förlorat sitt krön och i stället fått ett platt, intetsä
gande utförande.

-BETOM G

Skorstenen ovan tak är en så viktig utseendede
talj att krönet inte bör fuskas bort. Det är inte hel
ler några svårigheter att forma till detta. E tt par 
exempel visas där teglet utkragas och avtäckning 
görs med plåt eller betong.

-P L A T
-BEUK
t-TEGEL-

1 ^ “ J U  --------T

1

-a r-
ii

a  x

hl _ x l
G E k J O H 5 K A .R N l  M G F A .S A .P GENÖMSKAteWIHG FA SA D
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Överbeslag

Kringtäckning med 
svängda falser vid hörn

Den viktigaste punkten vid skorstenen är dock 
anslutningen mot taket. Brister där är orsaken till 
många rötskador. Anslutningen måste ordnas med 
ett s k nederbeslag av plåt, en ganska enkel sak, 
men helt nödvändig.

Skorstenarna på äldre hus har ibland varit vac
kert slammade och vitkalkade. För att putsen skall 
sitta måste teglet vara frostbeständigt.

Interiören
Vår byggnadstradition är inte enhetlig. Utförande 
och materialval varierar beroende på tillkomsttid, 
byggherrens önskemål och resurser m m. Denna va
riationsrikedom är en väsentlig del i de gamla hu
sens charm och kulturhistoria.

Vid många renoveringar har interiören omvand
lats utan hänsyn till husets ursprungliga karaktär 
och kvaliteter. Att det har blivit så, kan bero på en 
uppfattning att man inte behöver ta sådana hänsyn 
när det gäller insidan. En annan sak är, att interiö
ren skall man bo nära inpå, och därmed vill man ha 
det modernt, lättstädat osv.

Det för med sig tätare och mer omvälvande in
grepp på insidor än på utsidor. Det är emellertid vä
sentligt för byggnadens värde och upplevelsen av 
den att även interiören behandlas varsamt och med 
hänsyn till att de material och detaljer som huset 
byggdes med har ett värde som original. Det är ock
så bara i undantagsfall som ett bevarande av de äld
re delarna behöver stå i motsatsförhållande till god 
standard och komfort. Självklart måste moderna 
anordningar som bra köksinredning, badrum o d in
ordnas även i ett gammalt hus om detta skall ny tt
jas permanent.
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Golv

En gammal golvtyp är det narade plankgolvet med 
breda plank — bredare ju äldre golvet är. Plankorna 
hålls samman med tränarar. Karakteristiskt är ock
så att plankornas bredd följer trädets växt, de är 
alltså inte jämnbreda (lokalt uttryck: storänd-stor). 
Undersidan kan vara täljd eller sågad beroende på 
ålder och omständigheter vid tillverkningen. Ett 
gammalt plankgolv är naturligtvis värdefullt, nästan 
outslitligt. Vid nutida användning i t  ex bostadshus 
ställs det gärna krav på en slät yta. Maskinslipning 
och lackering blir en vanlig behandling. En vackra
re yta får man om golvet oljas, t  ex med linolja och 
terpentin. I rum där det inte skall förekomma våta 
skor eller annan svårare nedsmutsning är det natur
ligtvis fint med den gamla skurgolvsytan. Då slipar 
man inte golvet, utan tvättar det bara. E tt annat 
sätt att få e tt lättstädat golv är a tt täckmåla plan
ken. Det finns slitstarka färger för detta. I kök och 
förstugor var målade golv vanligt före mattbelägg

ningens tid. Ockragult är en gammal vanlig golvku
lör.

En yngre variant av trägolv — från 1890-talet 
och framåt — är det spontade plankgolvet. Detta 
material tillverkas än idag. Även den spontade plan
ken har genomgått en utveckling från bredare till 
smalare dimensioner — från 12—15 cm ned till 6—7 
cm. Även denna planktyp är ett gediget golvmate
rial, som det naturligtvis är motiverat att ha kvar i 
huset och använda.

Korkmattan, som kom vid sekelskiftet, var troli
gen ett välkommet material för de mest utsatta gol
ven, t  ex i kök och förstugor. Korkmattan bestod 
av ett mönstrat färgskikt på underlag av väv och 
kork. Den krävde fortlöpande underhåll av fernissa. 
Korkmattan ersattes av andra material under lop
pet av 1940-talet.

2 0 - 4 0  CM , , 1 5 - 2 0  0 4 , ,  ,12-15 04,
^— — t

i- -  j-~3~  ‘t  4' 1

NAKAP -  
—OrM LI SJ GA2

3 4  MM.

P L A N K  A V  K L O  V A  K . , K L U V N A  SAGAD P L A N K , SP O N T A D  P L A N K , S P O N T A T  GOLV-
UR E N  S T O C K , TÄLOD OCM HYVLAD NAKAD, HANDHYVLAD M ASK IN HYVLAD T R Ä
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Väggytor

De för interiören så viktiga väggytorna har naturligt
vis människorna alltid strävat till att göra så tillta
lande som möjligt. När det gäller de timrade husen 
nöjde man sig inte länge med de grova och mörka 
stockarna som väggyta, utan målning och bekläd
nad av olika slag påfördes. Den timmerromantik 
som går u t på att ha gamla timmerväggar omålade 
inne i bostadsrum är alltså missriktad.

En tidig behandlingstyp är 
att såten (den ränna som 
bildas mellan vaije stock
varv) och större ojämnhe
ter igenklinades, så att ytan 
blev hel och kunde målas 
med t ex limfärg. Materia
let till kliningen kunde vara 
lera uppblandat med avrens 
från tröskningen (såder) el
ler hästspillning.

p a r l 'd p o n t

K L I N A T
SÅT

Som vägg- och takbe
klädnad i förstugorna 
har fasspont- och pärl- 
spontpanelen varit po
pulär. Sådan panel sat
tes också som bröstpa
nel på köksväggarna 
vid sekelskiftet och se
nare.

Som underlag för tapeter utjämnades timmerväg
garna på liknande sätt som före målning. Tapeterna

O m  m an in te  har tillrä ck 
lig t m ed  g a m m a l pan el, 
kan m an ta n y  p a n e l p å  
ena väggen även o m  den  
in te  är e x a k t  lika  den  
gam la. N y  fa ssp o n t t  v, 
g a m m a l p ä r lsp o n t th .



klistrades sedan direkt på timret. Efter hand som 
byggnadspapp började framställas, blev ett lager 
spännpapp ett vanligt underlag för tapeterna.

Vid renovering av ytor som skall tapetseras eller 
målas beklädes vanligen väggarna med en slät skiva 
av spån, gips eller träfiber. Om inte tilläggsisolering 
på insidan är aktuell bör nya skivor sättas direkt 
mot den gamla ytan utan föregående regling och 
riktning. Utreglingen gör väggarna onödigt tjocka, 
det blir ihåligt bakom skivorna och det kostar peng
ar. De gamla tapetlagren bör också lämnas — de bi
drar till värmehållningen och finns då kvar som 
intressanta lämningar vid framtidens ombyggnader. 
Där köksinredning o d skall stå är det dock lämpligt 
att rikta upp väggen i lod.

Om det finns äldre paneler i ett hus, t  ex pärl- 
spont, så är det naturligtvis värdefullt att sådana

ATT KLINA SÄT
•  Grundning. Enbart nåten grundas med olje
färg (1/4 terpentin och 3/4 kokt linolja + zink- 
vitt), tunn färg.
•  Spikning. Efter grundfärgens torkning slås 
3/4 tum  pappspik in till hälften i både övre och 
nedre delen med c:a 5 cm avstånd i varje rad. 
Spikhuvudena ska vara minst 0,5 cm innanför 
timrets yta. Där nåtet är så grunt att spikning 
inte får rum, göres med stämjärn längsgående 
spår, så att bruket inte kan ramla ut.
•  Fyllning. Lika rymddelar prima stuckgips el
ler modellgips och torr murbrukssand blandas i 
to rrt tillstånd. Av denna blandning och svagt 
limvatten göres gipsbruk, hopröres lämpligen i 
en tä t trälåda i satser om några liter i sänder. 
Limtillsatsen har till uppgift a tt fördröja gipsens 
stelnande. 500 g pärllim blötlägges och värmes, 
spädes till en mängd av 10 liter. Av detta lim
vatten tages så mycket i det vatten varav gips
bruket göres, att bruket stelnar på c:a 5 min. 
För stark limtillsats måste undvikas. Stelnar 
bruket för långsamt, kan det sjunka ner och 
spricka vid torkningen. Fyllandet göres med 
stålspackel, och man undviker att få bruk utan
för nåtet. Bruket sväller en aning när det stel
nar. Efter torkningen, som kan ta veckor, bör

delar blir kvar i huset. Skall utrymmena ändras, så 
att man behöver kompletteringsmaterial, bör man 
i första hand försöka att försiktigt ta ner och spara 
material som skall utgå någonstans. En del paneler 
finns också som lagervara hos sågverken, t  ex fas- 
spont.

Paneler av det här slaget bör täckmålas. Det har 
en tid rått ett mode att ha nya paneler enbart lac
kerade eller laserade. Så kan man gärna göra i nya 
hus allt efter tycke och smak, men i gamla hus är 
det en typ av behandling som är främmande för in
teriören .

Gamla paneler, som har målats om flera gånger, 
har i regel tjocka färglager. Om uppsprickning och 
valkar har bildats, måste sådant avlägsnas. I värsta 
fall får man ta till hel färgborttagning.

Se under rubriken Målning.

timret genom skrapning rensas från bruk som 
kommit på timrets släta del (bäst med skrapjärn 
med hårdmetalleggar); själva bruket kan slipas 
med fiberrondeller och borrmaskin. Använd 
andningsskydd! Före målning med vattenblan
dad färg måste kvistar schellackeras och timret 
inkl bruket grundas med oljefärg. Stora spric
kor i timret bör fyllas med gipsbruk före grund- 
ningen. I sprickorna lägges först t  ex slaggull, så 
att bruket inte tränger in mer än 2—3 cm. Mind
re sprickor och defekter som uppstått genom 
åverkan spacklas med vanlig oljespackelfärg ef
ter grundningen. Till sådana skador som är så 
stora att vanlig spackelfärg ej kan användas för 
den långa torktidens skull användes gips-spackel- 
färg (1/3 stuckgips utrörd i svagt limvatten) och 
2/3 spackelfärg. Efter torkningen ska dylika 
ställen för sugningens skull pågrundas före vi
dare påspackling eller målning.

E tt  r e c e p t  a v  O lo v  A rn q v is t, S k e lle fteh a m n .

A n m :  Det nu vanliga målningsmaterialet sandspackel är 
också användbart i vissa lägen, där man vill jämna av 
timmerytor.
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Innertak
-eOALKE 

i— PANEL

I de äldre hus som vi har kvar i dag är det i stort två 
huvudtyper av tak som är vanliga — paneltak med 
varierande sorters paneler och släta tak, vanligen av 
pappspänning. De släta, vita taken blev moderna i 
slutet av 1800-talet, då spännpapp i stora bredder 
och längder böljade framställas. De var aktuella 
fram till 1930-talet, då träfiberskivorna tog över. 
Papptaken målades med limfärger eller kritades.
En variant med lite »högre klass» är vävspänning. 
Utseendet blir i stort sett lika som papptakens.

De äldre paneltaken har i regel rejäla virkesdi- 
mensioner, bredare ju äldre huset är. Taket kan va
ra indelat i fält som avdelas genom att de bärande 
bjälkarna sticker ner en bit. Panelen bärs av spår i 
bjälkarna som ett skiftesverk. Den vanligaste indel
ningen av rummets bredd är i tre fält — brukar kal
las tredningstak. Ett sådant fält kallas i Västerbot
ten »schesme» — man har på det sättet fått benäm
ningen schesmetak. Panelprofilen i schesmetaken 
är vanligen slätspont. I envånings-parstugorna var 
ofta m ittfältet förhöjt och sidofälten lutande.

En annan, yngre modell är att panelen har spi
kats under bjälkarna. Då är profilen i regel en sorts 
lockspont.

En paneltyp som har nämnts under rubriken 
Väggar ovan är fassponten eller pärlsponten. Den 
har också använts i taken, framför allt i förstugor, 
trapphallar och kök. Denna paneltyp var aktuell 
från 1880-talet till 1920-talet.

Renovering av taken brukar inte innebära några

T v  »schesm etak», t h  yn g re  p a n e lta k  i lo ck sp o n t.

större problem. Om inte yttertaksläckage eller riv
ningar har skett, kan arbetena i många fall inskrän
ka sig till rengöring och målning. Gammal limfärg 
behöver i regel tvättas bort in till träytan. Det går 
bra med borste och vatten.

Ganska ofta har ett äldre paneltak spänts över 
med papp i e tt senare skede. Är då paneltaket i bra 
skick, kan man ta fram det genom att ta bort pap
pen.

Defekter som äldre papptak kan ha — utom re
vor o d — är att pappvådema har hängt sig mellan 
spikränderna. Att reparera den typen av defekter 
är inte så lätt, medan däremot smärre revor o d kan 
lagas. Om ett papptak är i mindre bra skick, får man 
man förnya ytan och en slät yta är lätt att åstad
komma med dagens skivmaterial. Om man vill hålla 
fast vid ett pappspänt eller vävspänt tak, kan man 
naturligtvis göra även det på nytt.

Om ny takpanel sätts in i ett äldre hus, gäller på 
samma sätt som för väggar att det blir bäst om ta
ken täckmålas. Klarlack eller lasyr ger ett främman
de intryck.

I större trähus kommer brandskyddsbestämmel
serna in vid en renovering. Därvid berörs nästan all
tid taken, men även andra delar kan påverkas. Det 
leder för långt att i denna skrift gå in på dessa be
stämmelser. De finns i Svensk Byggnorm.

I frågor där kulturhistoriska hänsyn kan motive
ra avsteg från nybyggnadsbestämmelserna, bör man 
samråda med museerna eller länsantikvarien.
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Trappor
I den äldre och enklare bebyggelsen var vindsvå
ningen oinredd och då fanns inte behov av någon 
bekväm trappa. Parstugor och liknande hade ofta 
en smal, brant trappa i ett hörn i förstugan.

I hus som skall renoveras för permanent bruk 
kan det vara svårt a tt hitta en bra plats för en rym
lig trappa om särskilt trapphus saknas. Den vanli
gaste lösningen har varit att ett ny tt trapplopp öpp
nats från ett av rummen.

I  o ch  m ed  de u tb yg g d a  tra p p h u sen  k u n d e  en b ek vä m  trappa  
in rym m as.

Trappstegen i äldre trappor består ofta av trä 
utan vidare beläggning. Det är naturligtvis bra och 
kostnadsbesparande, om trappan kan nyttjas utan 
större ombyggnader. Den hårda slitningen i stegens 
framkant kan man motverka genom att sätta på en 
metallskena. Om träytan avputsas och t  ex målas 
med en täckande golvfärg, blir renoveringsarbetena 
måttliga och trappan kan ändå bli trevlig och lätt- 
städad.
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Innerdörrar utfördes fram till 1940-talet som ram- 
och fyllningskonstruktion — det som också kallas 
spegeldörrar. Speglarnas indelning och detalj utfö
randet såsom profiler, dimensioner m m har dock 
växlat en hel del under tidernas lopp och för olika 
typer av byggnader. E tt litet urval dörrar visas i fi
guren ovan.

Spegeldörrarna har gjorts i olika konstruktioner. 
Teckningarna till vänster visar några vanliga exem
pel (ur Så renoveras torp och gårdar).

Att gamla dörrar finns kvar i ett hus uppfattar 
man i allmänhet som positivt och värdefullt. Många 
spegeldörrar överlevde funkisstilens förkärlek för 
släta ytor genom att de kläddes över med en träfi
berskiva. På det sättet blev de kvar i huset.

Dörrkarmens anslutning till väggen täcks av dörr
fodret, ett betydelsefullt komplement för utseen
det på hela dörrsnickeriet. Mer om foder under 
rubriken Listverk.

Vid renovering utgör i allmänhet inte de gam la  
dörrarna några större problem. Ganska ofta har de 
dock målats om så många gånger att färglagret bli
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vit alltför tjockt. Då återstår bara färgborttagning. 
Där spegeldörrar har blivit skivbeklädda brukar ar
betet vara lätt. Det gäller i de flesta fall bara att ri
va bort skivan och spackla spikhålen.

Brandmotståndet hos en spegeldörr kan behöva 
ökas i vissa fall. Då sätter man en brandhärdig skiva 
som en utanpåliggande spegel på ena sidan.

Beslag såsom lås, trycken, skyltar, gångjärn är 
ofta nötta om dörren har varit i bruk under lång 
tid. Dessa detaljer kan ersättas med nya eller kom
pletteras. överdrivet »krusidulliga» beslag bör und
vikas.

O m  en  sp e g e ld ö rr  b liv it skev , finns en tek n ik  a t t  m inska d en  
o lägen h eten . I  d e n  ram  so m  m an vill driva  å t  e t t  v iss t håll 
sågar m an in sp å r och  i d em  slår m an in tunna kilar.

Listverk
Listverken tillhör de delar av en interiör som är 
mycket väsentliga för dess helhetsintryck och tids
bestämning. Breda dimensioner och profilering är 
de viktigaste karaktärsdragen hos äldre lister jäm
fört med våra nutida standardlistverk. Breddens be
tydelse är en fråga om proportioner — dörrfodret i 
förhållande till dörrens ramverk och speglar t  ex. 
Profileringen är inte heller bara en sak »för ro 
skull». Den fyller en viktig uppgift som förmedlare/ 
fördelare av skugga och ljus över snickerierna. Det
ta är särskilt påtagligt vid övergången mellan föns
ter och tä t vägg, där fönsterbågarnas och fodrens 
profilering ger ett vackert ljusspel.

Listernas utformning visar en stor variationsrike
dom, och de har likväl som mycket annat föränd
rats under tidernas och modets växlingar. E tt litet 
urval av den stora mängd olika profiler som finns 
visas på nästa sida.

Inte så sällan har de gamla fodren, socklarna o sv  
försvunnit i samband med tidigare renoveringar och 
ombyggnader. Nu är många intresserade av att ha 
gamla typer av lister — t o m i nya hus — och det 
har lett till att sågverken har ett ganska rikligt sorti
ment. En liten bieffekt har detta fått: att man 
ibland tar lätt på önskemålet a tt ta tillvara de gam
la listverken vid en renovering — det finns ju nya,
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Några e x e m p e l p å  u tfo rm n in g  av dörr- och  fö n s te r fo d e r , 
ta k lis te r  och  socklar.

G en o m  a t t  kila , b ry ta  o ch  ta ur sp ik  fö r s ik t ig t  går d e t  i re 
g e l a t t  få lö s  lis ten  hel.

»gammaldags» lister att köpa, kan man mena. Det 
är bra att den möjligheten finns, men man skall hål
la klart för sig att det är originalmaterialet som är 
det värdefulla i det gamla huset. Det är originallis
terna som man säkert vet är av »riktig» typ. Det 
skall vara tur om man i handeln skall hitta just den 
profil som det aktuella huset har. Det är nära till 
hands att det blir sågens lagervaror som styr köpet, 
och de kan vara något helt annat än husets original
typer.

Därför är det värt att lägga ned lite omsorg på 
bevarandet av husets egna lister. Om inte några för

ändringar i väggarna är aktuella, uppstår knappast 
heller något problem. Om däremot väggytorna be
rörs — t ex att de förtjockas — uppstår frågan om 
att ta lös de gamla listerna för återanvändning. Det
ta  arbete kan både lyckas och misslyckas. Om man 
har bråttom och är föga intresserad av a tt rädda 
listen är det troligast att den går sönder. Lossade 
lister uppmärkes med rumsbeteckning och läge och 
förvaras skyddat till dess de skall upp igen.

Tjocka färglager kan vara en fråga. Se under 
rubriken Invändig målning.
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Eldstäder

Länge var den öppna spisen den enda värmekällan. 
Det var också där maten lagades, och därifrån fick 
man ljus. 11 ex parstugorna placerades spisarna ur
sprungligen i hömen där ena långväggen och kam
marväggarna möts. Bilden visar den vanliga köks
spisen, en rymlig härd med kåpa, som bärs av en 
stolpe. De gamla spisarna var putsade och vitmåla
de med krita, limfärg eller oljefärg. Den öppna spi
sen är inte någon »ekonomiskt» bra värmekälla, p g a 
a tt den stora eldstadsöppningen och skorstenspi- 
pan drar iväg med mycket luft från rummet. Då 
man nu murar nya spisar bör man ordna ett särskilt 
luftintag. Det finns också många spisinsatser att kö
pa som förbättrar verkningsgraden. De påverkar 
emellertid gärna utformningen, vilket man får hålla 
e tt öga på.

Dk järnspisen kom efter 1800-talets mitt, måste 
den ha inneburit en oerhört betydelsefull moderni
sering. Som värmekälla är den mycket effektiv och

O van t  h: K ö k ssp is  av vanlig m odell.

T  h: D en  fö rs ta  m o d e llen  a t t  inordna  
jä rn sp isen  i k ö k e n  var a t t  h e l t  e n k e lt  
stä lla  in d e n  i ö p p n a  sp isen . E t t  p lå t 
rö r förp a ssa d e  rö k en  u p p  i sk orsten en .



för matlagning är den naturligtvis överlägsen den 
öppna spisen.

Det är all anledning att nu ta tillvara de spisar 
som finns kvar. De flesta försvann under 1950- och 
1960-talen. 11 ex fritidshus är fortfarande en järn
spis bra som värmekälla och för matlagning tidvis. 
Brännjärn till eldstaden finns fortfarande att köpa 
om man har en spis där dessa är utbrända.

Kakelugnen i sin nuvarande form är en uppfin
ning från 1768. Det är det sinnrika rökgångssyste- 
met som gör kakelugnen till en bränslesnål och ef
fektiv uppvärmningsanordning. Eldstad och kana

ler muras av vanligt tegelmaterial. Kaklet är en de
korativ yttre dräkt. Denna har följt modets väx
lingar, och det finns en rik och intressant flora av 
kakelugnar genom tiderna.

Kakel har även tillverkats i burträsk trakten.
I enklare miljöer utfördes ibland »kakelugnar» 

utan kakelbeklädnad. De murades också med rök
gångar, men putsades på utsidan i stället för kakel
beklädnaden. De kallas bl a tegelkakelugnar.

Rökkanalsystemet i ugnen måste naturligtvis va
ra tä tt om ugnen skall eldas. Det kan hända i ugnar 
som har stått länge, att det finns otätheter. Då mås-

En g a m m a l k a kelu gn  ny u p p sa tte s . B aggbö le  herrgård , Um eå.

En m er g en o m g rip a n d e  ändrin g  var vanlig under 1 9 2 0 -3 0 -  
talen. Dä revs d e t  gam la m u rverk e t, och  en ny sk o rs ten  p la 
cerades i h u se ts m itt .  Järn sp isen  in m urades p e rm a n e n t m o t  
d e n  p lana  sk orsten en .
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te ugnen antingen sättas om eller renoveras (det 
finns en tätningsmetod utan nedtagning). Om en 
kakelugn skall flyttas, måste den märkas upp och 
fotograferas först. Det har nu åter blivit vanligt, se
dan kakelugnen det senaste årtiondet har kommit 
a tt uppskattas av de flesta.

Bakugnar finns det fortfarande många kvar i 
Västerbotten. Det finns åter ett stort intresse för 
tunnbrödsbakning, vilket gör att man här och var 
har anledning att undra över den gamla ugnens 
skick. Det finns nog nästan ingen bakugn som är 
fri från sprickor. Det är så mycket material i en 
bakugn att eldningen leder till olika temperaturer i 
olika zoner, och därmed kan sprickor uppstå. Det 
enskilda fallet måste besiktigas av skorstensfej ar
mästare, som ger besked i de frågor som kan finnas,

Eldstäder och skorstenar är kringgärdade med 
åtskilliga säkerhetsbestämmelser. En del äldre utfö
randen överensstämmer inte med dagens normer. 
Frågor som uppstår måste då lösas med hänsyn bå
de till den långa erfarenhet som finns av det äldre 
murverket och till säkerhetskraven. Brandchefen 
och skorstensfejarmästaren är de lokala myndig
hetspersoner som handlägger dessa frågor.

Här finns mer att läsa:
TUN AN DER , BRITT och INGEMAR Kakelugnar, 

spisar och  kaminer. En spricka  i m u rv e rk e t b eh ö ver in te  b e ty d a  a t t  ugnen är 
obru k  bar.
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Målning

Utvändig målning
Utvändig målning har dels en skyddande uppgift, 
dels en estetisk. Redan på 1600-talet började högre- 
ståndshus och hus i städerna rödfärgas för att de 
skulle se prydligare ut än de timmergrå bondstugor
na. Under 1700-talet kom oljefärgen och förde 
med sig de ljusa kulörerna, varför så småningom 
rödfärgen blev omodern och to m  otillåten i städer
na, utom för uthusen. Den blev dock allmän på 
landsbygden.

När manbyggnaderna i olika delar av länet bölja
de få färg, är inte utrett. På landsbygden var bo
stadshusen omålade långt in på 1800-talet, i inlan
det ända in i vårt århundrade.

Allmänna råd
En viktig princip vid ommålning är att man bör 
välja samma färgtyp som tidigare har använts. Det 
ger det säkraste resultatet på längre sikt, och man 
får alltid beräkna att man inte kommer ifrån ett 
upprepat målningsunderhåll. De många nya sorter 
av färger som färgindustrin frambringar — och gör 
bländande reklam för — gör det angeläget att så 
långt det är möjligt hålla på den här principen. Det 
är dock inte alltid så lätt a tt på en äldre färgyta av
göra vilken färgtyp som har använts. På en lös färg- 
flaga kan man i regel se den skillnaden att akrylat- 
färgen är seg, medan oljebaserade färger bryts av 
lättare. Vid osäkerhet är det tillrådligt att rådfråga 
någon sakkunnig.

Om valet av färgtyp är betydelsefullt i samman
hanget, så är förarbetet i målningen minst lika vik
tigt. Utan god rengöring och förbehandling av un
derlaget är målningen dömd att bli kortlivad.

Bedömning av målningens skick och erforderliga 
åtgärder på de olika ytorna är frågor som i allmän
het kräver kvalificerad insikt. Olika fasader på sam
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ma hus har ofta påverkats olika beroende på väder
streck. Vanligen är det på vissa detaljer, såsom ne- 
derdelar på fönstren, utstickande lister, räcken o d 
som målningen tar mer skada än i övrigt.

Vanligen utförs underhållsmålning så, att hela 
huset behandlas likartat med vissa tidsmellanrum. 
Ett bättre sätt vore att de mest utsatta partierna 
ommålades då behov fanns, och de ytor som var 
bra lämnades till nästa underhållsomgång.

Utomhusmålning bör ske under tiden maj—sep
tember och i lämplig väderlek (starkt solsken är in
te bra). Underlaget bör inte vara fuktigt — för olje- 
baserad färg på trä får inte virkets fukthalt vara 
högre än 15%.

Färgsättningen har stor betydelse för helhetsin
trycket. Man bör välja en kulör som av tradition 
hör ihop med husets typ. En äldre västerbottens- 
gård bör t  ex få faluröda fasader med vita detaljer.

Om man är tveksam om vilken kulör man skall 
välja, kan man ta husets ursprungliga färgsättning 
som utgångspunkt. Denna kan undersökas genom 
skrapning i färglagren.

Rådgör gärna med museerna i dessa frågor.

F alu rödfärg — säkert kort
Falu gruva har spelat en huvudroll för den svenska 
rödfärgen sedan 1700-talet genom att järnockra har 
producerats där som en biprodukt.

Falu rödfärg är en slamfärg som har järnockra 
som pigment och som i övrigt består av vatten och 
vissa andra tillsatser, järnvitriol, rågmjölsklister, en 
liten del linolja. Förr kokades rödfärgen ihop hos 
var och en, nu finns den färdig i färghandeln.

Falu rödfärg är i sin enkelhet en utm ärkt färgtyp 
där underlaget är lämpligt — sågad eller väderbiten 
träyta. Färgen är billig, den är enkel att måla och



måla om med och ytan får en matt, vacker lyster. 
Ommålningsintervallen behöver inte bli mycket tä
tare än hos andra färgtyper beroende på att rödfär
gen tunnas ut jämnt och gradvis och den flagnar in
te. Kort sagt — färgtypen rekommenderas!

Den färdiga färg som säljs har vanligen några pro
cents linoljeinblandning, vilket förbättrar bindför- 
mågan. Den från fabrik färdiga färgen är också bätt
re än om man t  ex köper pulver och rör ut i vatten.

Färger med syntetiska »förstärkningar» är det 
bäst att undvika. De kan bl a dra med sig problem 
vid kommande ommålningar.

Här har begreppet Falu rödfärg reserverats för 
den traditionella slamfärgen. Uttrycket »faluröd» 
nyttjas också som en kulörbenämning och kan na
turligtvis gälla vilka andra färgtyper som helst. Det
ta måste hållas isär.

Linoljefärgen — kommer tillbaka 
Linoljefärgen blev vanlig i samband med att tim 
merhusen böljade kläs in med panel. Färg för ut- 
vändig målning består av kokt linolja, pigment och 
torkmedel. Linoljefärgen har den bästa inträng- 
ningsförmågan i underlaget och dess vidhäftning är 
god. Genom klimatets påverkan torkar färgen ut så 
småningom, den mattas, bleks och vittrar sakta i 
ytan. Det kallas att färgen kritar. Detta kan i första 
hand ses som en nackdel hos linoljefärgen, men det 
är en fördel vid nästföljande ommålning. Färgen är 
alltså relativt lätt att underhålla och den går också 
att ta  bort helt med t  ex färgborttagningsmedel. 
Livslängden hos en bra gjord linoljefärg kan vara 15 
år och mer.

Linoljefärg skall strykas tunt. Det är bättre med 
fler tunna strykningar än få tjocka. Den torkar 
ganska långsamt jämfört med andra nyare färgty
per. Vid nymålning är det lämpligt med grundning, 
mellanstrykning och färdigstrykning. Vid ommål
ning kan erforderliga behandlingar variera avsevärt 
beroende på ytornas skick. Den »vanliga linoljefär
gen finns nu igen hos de flesta färgfabrikanter.

Alkydfärg — tveksam förbättring 
Alkydfärg är en oljefärg som har tillsatts en alky- 
harts. Detta görs för att ändra på de »nackdelar» 
som nämndes för linoljefärgen: lång torktid och

kritning. Alkydfärgen torkar alltså snabbare, vilket 
räknas vara av stor betydelse i yrkesmåleriet, och 
den är mer kulör- och glansbeständig än ren olje
färg. Alkydhartstillsatsen medför emellertid att 
färgskiktet blir hårdare och därmed sprödare, och 
det blir också diffusionstätare. Färgen modifieras 
på olika sätt för att nackdelarna — hårdhet och tä t
het — skall minskas.

Akrylatfärg (latexfärg)
— underhållet ett frågetecken 
Latexfärgerna är en stor grupp av färger med det 
gemensamt att de är vattenbaserade och i övrigt 
uppbyggda med en kemiskt ganska komplicerad 
sammansättning. De brukar, något vårdslöst, kallas 
plastfärger i vardagligt tal. Akrylatlatex eller akry
latfärg är den variant som är mest aktuell för utvän- 
dig målning. Den har skjutits i förgrunden av färg
branschen och yrkesmålama. Den är också arbets- 
vänlig och torkar snabbt. Akrylatfärgen ger e tt re
lativt elastiskt färgskikt som också är diffusionsöp- 
pet. Färgens uppbyggnad innebär att den inte har 
förmågan att tränga in i underlaget, utan den lägger 
sig som en film utanpå. Det ställer höga krav på 
att ytan är ordentligt ren från stoff och smuts. Fär
gen kräver ett grundningsunderlag av oljefärgstyp, 
annars dras fukt in i underlaget och färgfilmen flag
nar.

Underhållet av den här färgtypen sker genom 
tvättning och ommålning på vanligt sätt. Längre 
tids erfarenheter av underhållsarbetet vid den här 
färgtypen har dock ännu inte uppnåtts. I marknads
föringen för färgen sägs den vara lämplig även för 
ommålning på ytor av andra färgtyper. Detta är det 
skäl att ifrågasätta. Se vad som anförts under All
männa råd ovan.

Lasyrfärg — inte underhållsfri 
En lasyrfärg har så lite pigment att den inte blir 
täckande. Virkets ådring m m framträder genom be
handlingen och inget färgskikt bildas. Dessa egen
skaper synes ha te tt sig attraktiva för många fastig
hetsägare, då lasyrbehandling har varit mycket po
pulär under en tid. Föreställningen att man får ett 
enkelt underhåll är emellertid felaktig, då en sådan
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här tunn behandling kräver relativt täta underhålls- 
insatser: 3—5 år.

Då man laserar gamla hus, som fått ny fasadpa- 
nel, är det påtagligt a tt behandlingen är opassande 
och ger exteriören ett främmande drag.

Järnvitriol
Järnvitriol är ett medel att åstadkomma gråfärgning 
av trä (patinering). Detta kan vara aktuellt som hel 
fasadbehandling, men används vanligast då lagning 
med nytt virke eller tälj ning i gamla omålade trä
ytor har gjorts. En tid efter strykningen med järn- 
vitriollösningen får träet en gråbrun färgton. Lös

ningen görs lämpligen i proportionerna 1/2 kg järn
vitriol, 30 g kopparvitriol och en påse silverbets på 
7—10 liter varmt vatten. Lite såpa i minskar ytspän
ningen.

Virkets egen färgton inverkar på den slutliga ny
ansen.

Här finns mer att läsa:
Färg på trä. Prod av Träinformation 1979.

Invändig målning

I det äldre måleriet var det få och enkla färgtyper 
som användes: limfärg på väggar och tak, oljefärg 
på snickerier. Med limfärgen kunde också lusten att 
dekorera tillfredsställas. Väggarna målades enfärga
de eller mönstrade genom stänkmålning, schablon
målning eller figurmålning.

Vid 1800-talets början handtrycktes tapeter med 
trästämplar på stora pappersark. Efter 1800-talets 
m itt kommer de maskintryckta tapeterna, och då 
blir tapetsering den vanligaste väggbehandlingen.

Äldre målning på snickerier är förhållandevis 
tunn, och spacklingen är sparsam. Färgtypen är lin- 
olje- eller temperafärg. Från senare delen av 1800- 
talet och framåt spacklas snickerierna helt. En slät, 
blank yta eftersträvas.

I  d e  enklare  h em m en  och  i b iu try m m e n  ta p e tse ra d e s  m ed  
tidn in gar in p å  1 9 0 0 -ta le ts  början. V i ty c k e r  ka n sk e  nu a t t  
d e t  in te  är sä rsk ilt sn yg g t, m en  m an va lde  hellre d e t  än t im 
m eryto rn a .



ÄGGOLJETEMPERA

M ålning m ed  ä g g o lje tem p era  har i h u vu dsak  fö r e k o m 
m it  p å  finare sn ickeriin redn ing , m en  d e t  fö re k o m m e r  
även a t t  hela vägg- och  ta k y to r  s tru k its  m ed  tem pera . 
T em pera  har o ck så  a n vän ts v id  d e k o r a t iv t  m åleri. F är
gen kan  m ålas p å  de  fle s ta  underlag, m en  trä  och  p u ts  
är vanligast.

Innehåll
Äggoljetempera är en emulsionsfärg, en blandning av 
kokt linolja, ägg och vatten. Linoljan och  äggen funge
rar som bindem edel och  vattnet är förtunningsm edel. 
Äggen tjänar även som  emulgator, d v s  förhindrar att 
linoljan och  vattnet skiljer sig åt.

Egenskaper
Äggoljetempera är en m ycket slitstark färg som är lätt 
att stryka men torkar långsamt. Färgen i sig är täckan
de men den har även strukits laserande.

En kulört temperafärg får man genom  att tillsätta torra 
pigm ent. Vid tillredning av mindre färgmängder kan 
även oljefärger på tub användas.

De flesta pigm ent kan användas, dock ej svavelkäns
liga.
1. Börja med att göra en färgpasta. Häll en mindre del 

av emulsionen i ett kärl och  tillsätt under omrörning 
så m ycket torrpigment att en stadig pasta uppstår. 
Vissa lätta och feta pigm ent kan först fuktas med 
lite terpentin.

2. Rör sedan till dess att pigm enten helt fördelat sig i 
emulsionen och pastan är blank och smidig. Använd 
en elektrisk visp eller en platt trästicka.

3. Rör sedan ut pastan i den resterande äggemulsionen  
och  färgen är klar.

En äggemulsion ruttnar efter en tid, varför den inte bör 
sparas, önskar man av någon anledning spara färg under 
en kortare tid bör äggemulsionen förvaras svalt, helst i 
kylskåp.

Basrecept
1 v o ly m d e l ägg — både  gula o c h  vita  
1 v o ly m d e l k o k t  linolja  
1 v o ly m d e l va tten

1. Vispa först samman äggen och tillsätt lika mängd 
kokt linolja. Tillsätt därefter vatten i små portioner 
under omrörningen till dess att vattnet och  linoljan 
finfördelats, d v s  emulgerat.

2. Sila sedan em ulsionen genom  en nylonstrum pa eller 
liknande, härigenom fångas bl a äggets trådar upp. 
Emulsionen delar sig lätt efter en stund och  kan be
höva röras upp på nytt.

3. Vid behov kan em ulsionen förtunnas med ytterligare 
vatten. D et förekom m er även att temperaemulsioner 
förtunnas med lite balsamterpentin, men det kan en
dast göras med emulsioner som innehåller en mindre 
mängd vatten.

Nymålning
B eh an d lin g  p å  trä:
A vslipn in g , k ittn in g , avslipn ing, schellackering , grund- 
ning, ev  lä t t  avslipn ing, 1—2  g gr p ig m e n te ra d  tem p era -  
m åln ing och  p o ler in g .

Som grundfärg används en svagt zinkvittpigmenteräd  
linoljefärg som späds ut med lacknafta. Grundningen  
skall appliceras så tunt att träytan väl lyser igenom .

Vid normal rumstemperatur bör man vänta 2—3 
dygn mellan strykningarna så att färgen får torka. I tor
kat skick är den målade ytan matt.

Efter sista strykningen kan ytan poleras efter ca 10  
dygn. Gör först ett prov på ett undanskymt ställe för 
att kontrollera att färgen är tillräckligt torr.

Till poleringen användes en tät, korthårig panelbors- 
te. Bearbeta sedan ytan med en mjuk trasa. Vid p o le
ring djupnar kulören något. Polering brukar man bara 
tillämpa på träunderlag.

— In fo rm a tio n sb la d  från R ik sa n tik va r ie ä m b e te t.Ur T ra d itio n e lla  fä rg ty p er

Om t ex gamla dörrar har en finare originalmål
ning kvar — ådring ed  — bör den naturligtvis behål
las, även om den har vissa skavanker. Smärre nöt- 
ningsdefekter t  ex är det bäst att låta vara. Är ska
dorna så pass stora att de är estetiskt störande, bör 
man söka en målare som kan tekniken att bättra 
skador, så att helhetsintrycket återställs.

Färgsättningen på äldre snickerier begränsades

av tillgången på färgstoffer. Det var huvudsakligen 
jordfärger och oxider som nyttjades. Även då det 
är fråga om hel ommålning av den här typen av 
snickerier är det lämpligt att välja kulörer, färg och 
målningsutförande som anknyter till det ursprung
liga.

Färgborttagning kan bli nödvändig där ytorna 
har ommålats många gånger. Till slut blir färgskik-
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LIMFÄRG
L im färg  är en e n k e l och  vä lb ep rö va d  inom hu sfärg  som  
a n vän ts i årh un draden  p å  väggar, tak och  spiselm urar.

L im färg  kan  m ålas p å  de  fles ta  underlag  so m  p a p p ,  
m akulerad  ju tev ä v , trä  o ch  p u ts . L im fä rg  so m  takfärg  
har va rit vanlig ända fra m  till 1 9 5 0 -ta le t.

Idag har lim färg  s i t t  främ sta  a n vän dn in gsom råde  vid  
om m åln in g  av tid igare lim färgsm ålade y to r  o ch  v id  n y 
m åln ing i k u ltu rh is to r isk t in tressan ta  hus sa m t vid  
stä n k - o c h  schablonm åln ing .

Innehåll
Limfärg består av krita, vatten och limlösning. Limmet 
är färgens bindem edel och  kritan dess pigm ent och  fy 11- 
nadsmedel. Limfärg kan brytas genom  att kritan delvis 
ersätts med kulört pigm ent.

Egenskaper
Färgen är känslig m ot fukt, vilket gör den olämplig i 
t ex kök och badrum eller på ytor som utsätts för fett 
och smuts. Limfärg kan ha en tendens att krita av sig, 
vilket gör att den heller inte är lämplig på ytor  som ut 
sätts för nötning.

Basrecept
Beroende på om  limfärgen skall slätstrykas eller stöpp- 
las och på vilket underlag limfärgen skall strykas är det 
viktigt att rätt proportioner mellan krita, lim och vat
ten erhålls och receptet kan därför behöva modifieras.

Små skillnader i vattenmängd kan ge stora skillnader 
på färgens konsistens. Vid stöppling ska färgen tillredas 
med något mindre vattenmängd.

För att kontrollera färgens styrka och  kulör bör man 
måla upp ett prov och låta detta torka. Framför allt bör 
man se till att färgen inte blir för limstark om  man an
vänder animaliskt lim , för då kan den lätt spjälka och  
även skada svagare underlag.

Alt 1. Limfärg på horn- eller benlim:
10  k g  k rita
ca 5  l v a tte n
+ ev  k u lö r t b ry tp ig m e n t

lim lösn in g: ca 0 ,2  kg horn- e lle r  ben lim  
+ l ite  va tten .

Alt 2. Limfärg på cellulosalim:
1 0  k g  krita
ca 5  l va tten
+ ev  k u lö r t b ry tp ig m e n t

lim lösn in g: ca 0 ,3  kg  ce llu losa lim  (e ller  
ce llu losak lis ter) + ca 5  l va tten .

Tillredning
Blanda till rikligt med färg på en gång så att den med
säkerhet räcker för hela den yta som ska målas.
1. Blötlägg kritan. Ta ett kärl som  rymmer ca 15 1 och  

slå i vatten. Häll i kritan tills en konisk topp bildas 
och låt den stå över natten så att kritan helt absor
berat vattnet. Vid blötläggning får kritan inte om rö
ras.

2. Tillred lim m et. Användes horn- eller benlim , blötläg- 
ges det i ett rostfritt kärl med lite vatten dagen före 
det ska användas. Vattnet ska endast täcka kom en, 
inte mer. Dagen därpå värms det blötlagda lim m et i 
vattenbad så att det blir lättflytande.

Användes cellulosalim  blandas limmet enligt för
packningen. Cellulosalim och cellulosaklister är lik
värdiga material men med olika densitet, vilket gör 
att klistret måste blandas ut med något mer vatten  
vid tillredningen.

3. Blanda ihop lim och krita. Limlösningen blandas 
med den blötlagda kritan och omröres väl med en 
kraftig visp.

Pigmentering
Om man inte tillsätter kulörta pigm ent blir limfärgen 
varmt vit. En svagt kulört limfärg får man genom  att 
tillsätta torrpigment som  först rörs upp med lite vatten.

En mer kulört limfärg erhålles genom  att ersätta kri
tan, helt eller delvis, med kulört pigm ent. Vid mörka 
och färgstarka pigm ent får man räkna med stor pig
mentåtgång.

Nymålning
Trä-, papp- och vävunderlag:
G rundning, 1 gång s try k n in g
Före grundningen på trä schellackeras kvistar. Vid ny
målning grundas ytorna med en mager linoljefärg. 
Grundningen underlättar avlägsnandet av limfärgen vid 
komm ande ommålningar. Grundningen ger även ett 
skydd m ot spikskallar som  annars lätt rostar.

Putsunderlag:
A vslipn in g , grundn ing, 1 gång s try k n in g  
Putsade underlag måste före grundningen avslipas från 
bruksstänk och löst sittande sandkorn med en stålspac
kel med avrundade hörn. Grundningen binder putsytan  
och gör att underlaget får en jämn sugning.

Ur T ra d itio n e lla  fä rg ty p e r  — In fo rm a tio n sb la d  från  
R ik sa n tik  varieäm  b e te  t.
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TRÄTJÄRA
Trätjära har under århundraden använts som 
skydd för byggnader, båtar och redskap av trä.

Trätjära skyddar träet mot yterosion och 
rötsvampar och förhindrar att träet urlakas. 
Den tjärstrukna ytan är även något vattenav
visande.

I varmt tillstånd är trätjära lättflytande och 
har då god inträngningsförmåga i träet. I kallt 
tillstånd är den däremot trögflytande och läg
ger sig endast som en film på ytan.

Varning: Det bör observeras att stenkols- 
tjära inte kan ersätta trätjära utan är direkt 
olämplig a tt stryka på trä. Den bryter ner trä
et och bidrar till röta.

Nuförtiden är det endast mindre mängder 
trätjära som produceras genom bränning i tjär
dalar. Den trätjära som finns i handeln är till 
övervägande del industritillverkad och fram
ställd i s k retorterugnar. Till stor del importe
ras tjäran från Sovjetunionen och Polen.

Applicering
Vid strykning värms tjäran upp för a tt bli lätt
flytande och kunna tränga in i träet. För att 
få en jämn yta är det väsentligt att hålla en så 
konstant temperatur som möjligt. Vanligen re
kommenderas en uppvärmning till 30—50°.

Vid ny- och omtjärning av exempelvis ytter
dörrar, trappor och bryggor etc kan följande 
recept tillämpas för att erhålla smetfri yta.

1 volymdel trätjära 
1 volymdel linolja 
1 volymdel lacknafta.

Ur in fo rm a tio n sb la d  från R ik sa n tik va r ie ä m b e te t.

te t tjockt och kladdigt och kan börja krackelera. 
Utom de sedan länge bekanta metoderna a tt ta 
bort färg — med färgborttagningsmedel etc — finns 
nu även tekniken att hetta upp färgen med varm
luft. Sedan skrapar man bort den. Varmluftsappa- 
rat kan man få låna hos maskinuthyrare.

Det stora området invändig målning har här be
rörts bara flyktigt. Mer om lokal väggdekoration

finns i VÄSTERBOTTEN 1969/3, sid 162. I Så re
noveras torp och gårdar finns ett innehållsrikt av
snitt om ämnet på sid 161—198.

Om det finns gammal originalmålning eller äldre 
tapeter kvar i ett hus som skall renoveras, är det 
angeläget att detta meddelas till museerna. Då kan 
detaljerna dokumenteras innan de överbygges eller 
övermålas.
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V i s trävar vanligen t i l l a t t  ledn in g
arna ska ll d ö lja s  sä m y c k e t  so m  
m ö jlig t, och  d e t  k o m m e r  lä tt  i 
k o n f l ik t  m ed  en annan m å lsä tt
ning so m  b ö r  gälla: a t t  husen  
ska ll behandlas varsam t.

Installationer
Det är inte länge sedan som husen var helt utan 
installationer. Det var självklart mycket enklare 
och billigare att bygga husen då. För närvarande u t
gör installationskostnadernas andel vid nybyggna
tion ungefär 30—40%.

En viktig skillnad finns mellan huvudparten av 
byggdelarna och installationerna, och det är livs
längden. Vitala byggdelar som stomme, vägg- och 
takmaterial m m håller snart sagt så länge som hus
ägaren önskar, medan t  ex vattenledningar, elinstal- 
lationer m m ofta måste repareras eller bytas efter 
30—40 år. Denna skillnad är viktig att hålla i min
net när installationerna dras, så att man kan undvi
ka att riva huset sönder och samman för a tt t  ex by
ta en vattenledning i framtiden.

När det gäller renovering och ombyggnad är det 
inte alltid så lätt att placera in nya ledningar. Am
bitionen att så mycket som möjligt bila och hugga 
in ledningar för att gömma dem är missriktad. När

vi nu har bestämt oss för att ha t  ex värmeledning
ar i ett hus, så är det inget att skämmas för om man 
ser dessa vid sockeln eller vertikalt på några ställen.

Värme
Den enklaste typen av ny värmeinstallation för be
fintliga hus är naturligtvis den direktverkande el- 
värmen. Detta p ga dess minimala utrymmesbehov. 
Sedan energibesparandet och beredskap för eventu
ella kriser blivit ledstjärnor har dock vattenburen 
värme blivit det gängse i hus som nyttjas perma
nent. (Det finns också en bestämmelse i byggnor
men om detta.) Det behov av utrymme som till
kommer i samband med detta är främst plats för 
värmecentralen. I anslutning till pannrummet vill 
man kanske också ha plats för ved eller flis, i andra 
fall installeras en värmepumpanläggning. I äldre hus 
med vissa väggar låsta och där kanske kulturhisto
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riska aspekter är med, kan frågan vara svårlöst. En 
utväg som ibland är framkomlig är att lägga värme
centralen i någon annan byggnad på tom ten och 
överföra det värmda vattnet med kulvert. Kostna
den för kulvertar är relativt måttliga, och de värme
förluster som en del känner oro för, är ganska mar
ginella.

Om man redan har ett varmvattensystem, blir 
det en intressant fråga hur länge det kan göra tjänst. 
Livslängden hos radiatorer och värmeledningar är 
relativt god — 40—50 år, beroende på skötseln; hos 
de tjocka gjutjärnsradiatorema ännu längre. För att 
bedöma konditionen hos äldre värmesystem erford
ras en fackmans erfarenhet.

Ventilation
För de mindre husen — enfamiljshus och liknande — 
är kraven på ventilation så pass enkla att anlägg
ningarna brukar bli ganska begränsade. Det handlar 
ofta om en spisfläkt i köket och i övrigt självdrag. 
Vid större hus däremot är ventilationen numera en 
stor sak både i fråga om kostnader och utrymmes- 
behov. Detta beror på att ventilation är mycket 
energikrävande, och värmeåtervinning från den u t
gående luften är obligatorisk. Dessa anläggningar 
måste konstrueras för vaije särskilt fall. Ivern att 
spara energi har på senare tid lett till att mögelpro
blem har uppstått i vissa fall. En viss luftomsätt
ning behövs alltså för både människor och hus.

Sanitet
I likhet med värmesystemen är äldre va-installatio- 
ner inte så lätta att bedöma i kondition och återstå
ende livslängd. Avloppsrör av gjutjärn är tåliga mot

rost, medan äldre vattenledningar kan vara både 
rostskadade och igenslammade av utfällningar. Det 
var praxis fram till 1950-talet att kallvattenledning
ar drogs med stålrör medan varmvatten drogs med 
kopparrör. Sedan drogs i allmänhet både kall- och 
varmvatten med kopparrör. Nu aktuella material är 
plast i avloppsrör och plastöverdragen koppar i vat
tenrör.

För vertikala stammar av vatten- och avloppsrör 
är det fördelaktigt om rören kan samlas till e tt led- 
ningsschakt någonstans.

Elinstallation
Ledningarna utförs nu allmänt så att tunna kablar 
dras i inbyggda rör. Det är ett välfungerande system 
vid nybyggnad. Vid ombyggnad och renovering kan 
det emellertid medföra otrevliga bilningar och in- 
huggningar i annars hela ytor och detaljer. I sådana 
fall bör rörsystemet inte användas, utan i stället 
utanpåliggande ledningsdragning. Det finns emeller
tid ett motstånd mot synliga ledningar, eftersom vi 
vant oss vid att de skall vara dolda. För att det hela 
skall bli prydligt krävs det dock avsevärt mer om
tanke i planeringen av hur den enskilda ledningen 
skall förläggas jämfört med inbyggda rör.

Om man redan har ett fungerande elsystem vill 
man naturligtvis fortsätta att nyttja det. Systemets 
skick blir frågan. Äldre elmaterial kan vara av varie
rande typ och beständighet, och är man osäker på 
konditionen är det tillrådligt att låta en fackman 
besiktiga elinstallationen. Elledningar från tiden fö
re 1955 är inkapslade med gummi. Sådana ledning
ar kan man inte gå in på och arbeta med, då de är 
sköra av åldrande. Om de får sitta orörda fyller de 
dock sin funktion och kan nyttjas.
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V A R .D . R.UM 
(S A L )

E x e m p e l 1. K a m m a re  kvar. K ö k  m in sk a t fö r  to a le t t  och  
tvä tt.

Något om planlösningsfrågor
För den som planerar en ombyggnad kommer ett 
par önskemål i förgrunden: dels att man skall få det 
som man vill ha det och dels att ombyggnaden skall 
bli måttlig och skonsam i åtgärder och kostnader. 
Ibland kommer dessa önskemål i konflikt med var
andra. Hur besvärlig den konflikten blir, beror i 
stor utsträckning på vilka föresatser och krav man 
ställer.

Så kan t  ex den fria planlösningen hos en mo
dern villa naturligtvis i regel inte tillämpas i ett hus 
där flera väggar och m ått redan är givna. Husets eg
na förutsättningar måste få styra, annars blir om
byggnaden både kostsam och ovarsam mot huset.

Självklara kvaliteter i en modern bostad är t ex 
ett bra kök, bad, tvättstuga o d. Dessa måste lösas 
in. Tillvägagångssättet, placering, m ått m m kan 
dock varieras. En tillfredsställande funktion kan 
uppnås trots avvikelser från nybyggnadsmodellen. 
Tidigare var kraven i normer och låneregler ganska

rigorösa och stela, men de har numera lättats upp 
en del för ombyggnadsfallen. Det ses t ex som rim
ligt, att en köksbänk får bli lite kortare än nybygg- 
nadsstandarden om man därmed kan spara in flytt
ning av en dörr.

De äldre husens planformer innebär i regel gans
ka stora rum som ligger i fil intill varandra. Skillna
den är ganska stor mot våra nutida planer, där rum
men så mycket som möjligt grupperas kring en 
neutral kommunikationsyta. Vid en ombyggnad 
kan man stå inför valet att ha ett rum som genom- 
gångsrum till ett annat eller att riva i väggar och 
flytta dörrar för att skapa neutral förbindelse. Vär
det av den sistnämnda måste då vägas mot kvalite
ter som de stora rummen och förenklade åtgärder 
med interiören.

Awägningsproblem uppstår i många fall. Kanske 
särskilt då en reguljär åttaknutsbyggnad utan ut
byggt trapphus skall iordningställas som perma
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nentbostad. Två av de moderniteter som man öns
kar i bottenvåningen, en toalett och en hyfsad trap
pa till övervåningen, är oftast svåra att få in utan 
att något annat väsentligt måste offras. Det kan 
t  ex bli kammaren innanför förstugan som man 
måste ta helt eller delvis till kommunikationsled el
ler våtrum. Några exempel på lösningar visas här.

Vad gäller trappans lutning inom ett enfamiljs
hus, kan man vara ganska flexibel. Befintliga trap
por undantas från nybyggnadsnormens krav på 
steghöjd och stegbredd (min 20 resp 25 cm).

Med de äldre husens bundna fönstersättning och 
fönstermått följer i många fall att ny köksinredning 
kommer framför ett fönster. Inte sällan är det disk
bänken som hamnar där, om köksinredningen skall 
vara så arbetsriktig som möjligt. Nackdelen med 
detta är faktiskt överkomlig, om än bänken ligger 
högre än fönsterbrädan. Med användning av utåtgå- 
ende fönster blir det ett ordentligt avstånd mellan

bänken och fönstrets yta. Krukväxter kan få plats 
där om man vill, och det hela kan bli både funktio
nellt och prydligt.

En ofta anförd synpunkt när det gäller vatten- 
och avloppsanslutna delar — badrum, diskbänk etc — 
är att de bör placeras intill varandra för att förenk
la installationen. Det är riktigt ur installationssyn- 
punkt, men man får se upp så att inte denna strä
van leder till besvärande ingrepp på annat sätt. Då 
kan vinsten förbytas i förluster, totalt sett.

A tt planlösa en ombyggnad kräver a tt man kän
ner byggnaden — inte bara dess mått. Dess interiör
detaljer kan lätt påverkas och förstöras. Då mister 
huset värdefulla kvaliteter. Olika alternativ behöver 
ofta skisseras. Varsamma lösningar kan kräva mer 
omsorg vid planeringen och därmed högre projek
teringskostnader. De kan dock, om det vill sig väl, 
kompenseras flerfaldigt med lägre ombyggnadskost- 
nader och mera värdefulla hus.
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Något om nya hus i äldre miljöer

Ämnet »anpassning av nya byggnader till befintliga 
miljöer» inrymmer många aspekter. Det har inte va
rit möjligt att här behandla det mer uttömmande. 
Vi räknar med att en särskild skrift i ämnet skall 
kunna framställas längre fram. Här anges endast 
några kortfattade, allmänna riktlinjer. De gäller en
bart landsbygd.

•  Det äldre bebyggelsemönstret upplevs i regel 
som tilltalande och väl sammanväxt med omgiv
ningen. En god regel är att låta de nya husen under
ordna sig detta mönster. Undvik speciell och utma
nande placering och utformning.

•  Sök en placering i anslutning till skogsbryn eller 
annan terrängformation. Ställ inte u t huset på en 
öppen åker. I anslutning till annan, varierad bebyg
gelse kan det vara lämpligt att komplettera med 
nya hus.

•  Ordna om möjligt bostadshus, uthus och kanske 
vegetation som en gruppering — gärna så att en 
gårdsbildning uppstår.

•  Utforma nybyggnaden så att den får släktskap 
med befintliga hus i volym och proportioner, ma

terial och färgskala. Därmed menas inte att man 
skall gå så långt som till att plagiera.

•  Enkla planformer och sadeltak är utmärkande 
drag hos äldre bebyggelse på landsbygden. Det är 
säkra utgångspunkter. Fönster med stående eller 
kvadratiska format, och där vaije fönster sitter för 
sig, ger ett lugnt och prydligt intryck.

•  Fasader av träpanel har inte bara gammal tradi
tion och fint utseende, de är också tekniskt bra.
Av stående paneler är locklistpanelen lika använd
bar som den nu alltför ensidigt nyttjade lockpane
len. Om färgen skall vara röd är Falu rödfärg (slam- 
färgen) fortfarande oöverträffad. Var återhållsam 
med ljusa färger på t  ex ensamt belägna hus i skogs- 
omgivning.

•  Takets färg och yta är viktiga för utseendet. En 
matt, mönstrad yta är i regel fördelaktig. Takpan
nor är exempel på ett sådant material. Strävan till 
en mörk takyta har lett till användningen av helt 
svart plåt, vilket ger ett dystert intryck. Mörkare 
än ungefär blyertsgrått bör inte den sortens tak va
ra. Den tegelröda färgen bör inte glömmas bort, 
där omgivningen talar för den.
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Råd i korthet

Allmänt
Räkna med att de nya ytmaterial som påförs sanno 
likt kommer att behöva tas bort en dag. Då skall de 
inte skada underlaget. Misstro begreppet »under- 
hållsfritt».

Om du är osäker själv, ta  råd av någon som är 
kunnig i den fråga som är aktuell.

Exteriören
Stommen. Håll undan marken från träväggens ne- 
derkant. Håll ett öga på stänk från takdropp.

Fasadpanelen. Originalpanelen är den värdefullaste 
— och många gånger av god virkeskvalitet. Vid byte, 
behåll typ och dimensioner.

Färgen. Falu rödfärg och linoljefärg är »säkra kort». 
Så är det också med ursprunglig färgsättning.

Fönstren. De okopplade fönstren är användbara. 
Vid byte, behåll form och utseende. Täckmåla 
fönstren — vit insida och vanligen även utsida.

Yttertaket. Laga taket då felen syns. Efter några år 
ökar kostnaden mångdubbelt.
Färg- och mönsterverkan är viktiga.
Vid mörkt tak, välj mörkgrått — inte svart. 
Vindskivor och takfot är betydelsefulla detaljer.

Skorstenen. Gör ett krön, om skorstenen hör till 
ett gammalt hus.

Uthusen. Behåll dem för miljöns skull, även om de 
inte just för tillfället nyttjas. Om en tid kanske de 
behövs.

Interiören
Planens disposition. Respektera huset med sina 
nackdelar och förtjänster. Behåll bärande väggar. 
Var flexibel i moderniseringsåtgärdema.

Ytmaterialen. En gammal och använd del kan inte 
förväntas vara i skick som ny. Var återhållsam med 
att kassera — det är originaldetaljerna som är intres
santa. Husets charm är en värdefull kvalitet som 
lätt kan förfaras.

Golven. Torka golvplanken en månad i full rums- 
värme före iläggning. Täckmåla t  ex köksgolvet om 
materialet har skavanker.

Innertaken. Måla taken vita. Att ett tak har hängt 
sig lite är inte konstigt i ett gammalt hus.

Väggarna. Rikta inte och sala ut väggar i allmänhet 
(undantag ytor bakom fast skåpinredning). Tapeter 
är en gångbar behandling i många sammanhang.

Listverken. Var rädd om originallisterna — de går i 
regel att ta  lös hela. Beakta dimensionerna vid ny
anskaffning.

Inner dörrarna. Måla inte över fin originalmålning — 
bättra skavankerna.
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O rdförklaringar
B ila  — större yxa med vilken man plantäljer en stock
B ro k v is t  — inbyggnad kring entrebron med räcken, 

tak o s v. Se även F ö rstu k vis t.

B yg g n o rm  — Svensk byggnorm. Föreskrifter för byg
gande i Sverige.

D ik ta , dreva  — täta mellan t ex fönsterkarm och vägg
D rag  — tillpassad täljning längs stockarna i en tim m er

vägg. (D rag  betecknar även verktyget.)
D u b b e lk o rsb yg g n a d  — byggnad m ed sex rumsenheter. 

Innerväggarna delar upp planen i två korsformer.
D y m lin g  — pinne eller stav som håller samman två vir- 

kesdelar. Detsamma som Nare.

E k sp ik  — stor, smidd spik
E n kelstu ga  — byggnad innehållande förstuga, kök och  

kammare. Detsamma som S e x k n u tsb yg g n a d .

F o d er  — täckbräder kring dörrar och  fönster
F ro n tesp is  — gavelparti som ligger ovanför takfoten  

och ofta är en fortsättning av fasadens mittparti
F ö rs tu k v is t  — detsamma som B ro k v is t. I Västerbotten  

kan förstukvist betyda en utbyggd förstuga med  
trappa till övervåningen.

G å t — avstyvande, stående virke i öppningarna i tim 
merväggar

K a rve l — detsamma som  R a ft. Virke som  ligger tvärs 
över åsarna i åstakkonstruktionen.

K ila d  s te n  — stenblock som  är uttagna med kilnings- 
teknik

K lassic ism  — stil som efterliknar den grekisk-romerska 
antikens arkitektur

K lip p t  sp ik  — spik med konisk form  och rundat huvud
K n u t — se kapitlet Väggstomme
K n u tlå d a  — knut inklädd med bräder
K o lo n n  — fristående pelare med bas, skaft och kapitäl
K o rsb yg g n a d  — byggnad där innerväggarna delar upp 

planen korsformigt. D et blir ett rum i varje hörn.
K o rsrö s ta d  b yg g n a d  — byggnad med utbyggd förstuga 

samt frontespis på baksidan, vilket ger fyra gavel
rösten och korsade taknockar

k-värde  — det siffermässiga m åttet på värmeisoleringen 
i en konstruktion

K ä rn ved  — den inre veden — kärnan — i en trädstam
L äk t  — ett sågat virke med smäcker dim ension
M ineralu ll — värmeisoleringsmaterial av fibrer, vartill 

bl a sten och glas utgör råvara. E tt par vanliga fabri
kat är Gullfiber och R ockw ool.

M u llbän k  — tätning av jord eller boss på insidan av 
grundmuren

Nare — se D y m lin g

N o ck  — det längsgående krönet på ett sadeltak
P arstuga — byggnad innehållande ett stort rum på var

dera gaveln — kök och sal — samt förstuga och  
kammare i m itten. Detsamma som Å tta k n u tsb y g g -  
nad.

P ilastei—  halvpelare, utstickande från vägglivet, med  
bas och kapitäl. Se även K o lo n n .

P u ts  — ytbeklädnad av bruk. Detsamma som rappning.
R a f t  — se K arvel

sa d e lta k  va lm ta k  b ru te t  tak sä terita k
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R enässans = pånyttfödelse. Klassicistisk byggnadsstil 
under främst 1500-talet. Se även K lassic ism .

R eve te r in g  — puts på trävägg
R o te  — det lager virke — vanligen en panel — som bär 

taktäckningsmaterialet. Detsamma som  yttertak
panel.

Sa d e lta k  — se teckning nedan
Sch esm eta k  — innertak av bräder som ligger i spår i 

bjälkarnas sidor. Taket indelas på så sätt i längsgå- 
ende fält.

S ex k n u tsb yg g n a d  — se E nkelstuga
Sparr  — fyrkantigt bilat eller sågat virke
S p o n t  — profilhyvling på virkets kanter för att binda 

samman två stycken, t ex i panel
T a k s to l  — bärande takkonstruktion i husets tvärrikt

ning
T em p era  — färgtyp. Äggoljetempera består av lika de

lar linolja, ägg och  vatten.
T red in gstak  — tak indelat i tre längsgående fält. Se 

även S ch esm e ta k .

T räfibersk iva  — beklädnadsskiva pressad av träfibrer. 
Kallas även board. Masonite är ett vanligt fabrikat, 
Treetex ett annat.

V alm tak  — se teckning nedan
V in dsk iva  — bräda som avslutar gavelsidan av takfallet
Y tv e d  — den yttre veden i en trädstam. Kallas också  

splint.
Å tta k n u tsb y g g n a d  — se P arstuga.

KAFlTÅL

s k a f t

BAS

do risk
ko lo n n
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M o ritzsk a  gården , Um eå. R ä d d a d  
m ed  h jä lp  a v  b ered sk a p sm ed el.

Samhället och byggnadsvården
Karin Eriksson
Byggnadsvården är inte bara den enskilde fastighets
ägarens angelägenhet. Generellt gäller att ett väl un
derhållet byggnadsbestånd också är e tt intresse för 
samhället. Genom planering, lagstiftning och olika 
former av ekonomiskt stöd söker samhället styra 
byggnadsverksamheten.

Byggnadslagstiftningen idag omfattar byggnads
lagen och byggnadsstadgan med därtill hörande de
taljanvisningar samlade i Svensk Byggnorm. En ra
dikal lagändring är emellertid under arbete — den 
1 januari 1986 kommer vi av allt att döma att ha 
en ny lagstiftning på byggandets område: den nya 
plan- och bygglagen (PBL).

I såväl nuvarande lag som i den kommande finns 
inskrivet särskilda hänsynsregler för kulturhisto
riskt eller konstnärligt värdefull bebyggelse. Att be
vara och väl vårda denna kategori av vårt byggnads
bestånd är ett allmänintresse för vilket samhället 
byggt upp en särskild organisation och lagstiftning. 
Riksantikvarieämbetet, museerna, länsstyrelsen/ 
länsantikvarien är statens organ för att bevaka den 
kulturella byggnadsvården. I kommunerna har 
framför allt byggnadsnämnden och kulturnämnden 
ansvar för denna uppgift. Också kommunerna har

möjligheter att samverka med museerna.
I Svensk Byggnorm är regelsystemet framför allt 

anpassat för nya byggnader, vilket många gånger 
har varit förödande vid ombyggnad av äldre hus. 
Numera gäller en särskild ombyggnadsnorm, som 
innebär att man får göra avsteg från nybyggnads- 
kraven om t ex värdefulla interiörer skulle gå till 
spillo.

Enligt hittills presenterade förslag till PBL kom
mer hänsyn till kulturhistoriska, konstnärliga och 
tekniska kvaliteter att ännu starkare hävdas för all 
ombyggnad och ändringsverksamhet. Varsam om
byggnad har redan blivit ett begrepp. E tt »varsamt 
omhändertagande av kvaliteterna i den befintliga 
boendemiljön» är också ett av de bostadssociala 
målen (prop 1983/84:40, om den nya bostadspo
litiken).

Regeringens nya bostadsförbättringsprogram 
— ROT-programmet — har startat med full fart. 
Varsamhetsmålet skall kunna tillgodoses gentemot 
andra bostadssociala mål, såsom tillgänglighet, ener
gibesparing och ökad sysselsättning för byggbransch
ens folk.

Museerna i länet gör sedan flera år kulturhisto
254



F jällägenheten  G iebna, S to ru m a n , fö re  o ch  e f te r  u p pru stn in gen  so m  g jo rd e s  m ed  b ered sk a p sm ed el.

riska bebyggelseinventeringar på kommunernas 
uppdrag. Inventeringarna, som ofta presenteras i 
form av tryckta rapporter med historisk översikt, 
utmynnar i bevarandeförslag. De byggnader som 
där finns upptagna har bedömts särskilt värdefulla 
från kulturhistorisk synpunkt, främst för att de är 
välbevarade och speglar äldre tiders byggande och 
liv.

För renovering och ombyggnad av s k kulturhis
toriskt värdefull bebyggelse har särskilt statligt stöd 
inrättats i form av lån och bidrag för fördyringar, 
s k antikvariska överkostnader. Gäller det bostads
hus, kan låneunderlaget vid statligt bostadslån för
djupas — för hus av byggnadsminnesklass finns 
dessutom ett särskilt tilläggslån. Tilläggslån kan 
också utgå till grundförstärkningar av kulturhisto
riskt värdefulla bostadshus.

Sedan 1981 finns ett statsbidrag att söka »till 
vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse». Det
ta bidrag ska sökas hos riksantikvarieämbetet, men 
skickas in till länsstyrelsen.

I samtliga fall då ekonomiskt stöd förväntas på 
grund av kulturvärdet hos en byggnad ska kontakt 
tas på ett tidigt stadium med museerna eller läns- 
antikvarien vid länsstyrelsen, så att man kan disku
tera åtgärderna i god tid innan arbetet sätts igång. 
Antikvarisk kontroll och slutbesiktning krävs innan 
bidragen eller lånen betalas ut.

I de kommuner som disponerar över s k regle- 
ringsmedel kan det löna sig för en ägare av ett u t

värderat kulturhus att söka bidrag för extrakostna
der ur denna fond. Regleringsmedel söks hos läns
styrelsen.

Om länsarbetsnämnden bedömer byggnadsvår
den intressant ur sysselsättningssynpunkt kan be
redskapsmedel utgå för byggnadsvård enligt samma 
förordning som det ovan nämnda statsbidraget 
(SFS 1981:447).

Byggnadsvården i Västerbotten har för övrigt un
der två år få tt s k tidigareläggningsmedel direkt från 
arbetsmarknadsverket.

Inlandskommunerna disponerar särskilda bered
skapsarbeten inom ramen för IKS (intensifierad 
kommunal sysselsättning). Med sådana medel har 
många fina restaureringar utförts de senare åren.

Vare sig beträffande lån eller bidrag kan i dagens 
ekonomiska situation några löften lämnas för stat
liga insatser i Västerbotten. Stor obalans råder mel
lan behovet av stöd och tillgängliga medel. Museer
nas och länsstyrelsens kapacitet när det gäller pla
nering, rådgivning och uppföljning av verksamheten 
är också tyvärr begränsad.

Avslutningsvis lämnas på nästa sida en samman
ställning av de kulturhistoriskt värdefulla byggna
der som under åren 1981—84 erhållit ekonomiskt 
statligt stöd. Det är glädjande att konstatera att så 
många värdefulla byggnader på detta sätt kunnat 
räddas till framtiden. Vår förhoppning är emeller
tid att ekonomin ytterligare skall förbättras.
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Kulturbyggnadsvård med statsbidrag 1981/82—1983/84

Objekt (kommun) Finansieringsform Statsbidrag

Budgetår 1981 /82:
Hyngelsböle bro (Nordmaling) AMS 365.550
Olofsfors bruk, etapp 2 (Nordmaling) AMS 415 .000
Olofsfors bruk, etapp 2 (Nordmaling) Tidigareläggning 260 .000
Skolhus vid Samegården, Tärnaby (Storuman) AMS 275 .500
Benstamp, kvarn, Sorsele (Sorsele) AMS 140.000
Magasin, Ratan (Robertsfors) Tidigareläggning 183 .000
Sörböle, långloge (Skellefteå) Byggnadsvård sanslag 40 .000
Kyrkstaden, Skellefteå (Skellefteå) Byggnadsvårdsanslag 40 .000
Arbetarbostad 113 , Västerbacken, Holmsund (Um eå) Proj Byggnadsvårdsanslag 40 .000
Norgefarargården, Klimpfjäll (Vilhelmina) Tidigareläggning 276 .750
Vännäs läger — Fridhem (Vännäs) Tidigareläggning 126 .000
Vännäs läger — Fridhem (Vännäs) By ggnadsvårdsanslag 65.000

Summa 2.226 .800

Budgetår 1982/83:
Sjömärke, Storhällan (Nordmaling) AMS 85.000
Olofsfors bruk, etapp 3 (Nordmaling) AMS 4 8 2 .000
Tullgården, Ratan (Robertsfors) Tidigareläggning 167 .000
Sörböle, långloge (Skellefteå) Byggnadsvårdsanslag (tillägg) 37 .000
Kusmark 1 6 :3 , bagarstuga (Skellefteå) Byggnadsvårdsanslag 10 0 .000
Skellefteå kyrkstad, etapp 4 (Skellefteå) Byggnadsvårdsanslag 150 .000
Skellefteå kyrkstad, markarbete Tidigareläggning 570 .000
Finnfors kraftverksmuseum (Skellefteå) Tidigareläggning 550 .000
Brukskyrka m m, Hörnefors (Umeå) Tidigareläggning 572 .000
Moritzska gården, antikvarisk medverkan (Umeå) Byggnadsvårdsanslag 35.000
Ladlandskap, Kittelfjäll (Vilhelmina) Tidigareläggning 380 .000
Fatmom akke kyrkstad (Vilhelmina) Byggnadsvårdsanslag 75 .000
Vännäs läger — kom m unens hus (Vännäs) Tidigareläggning 105 .000

Summa 3 .308 .000

Budgetår 1983/84:
Hantverkshuset, underhåll (Umeå) Byggnadsvårdsanslag 20.000
Skellefteå kyrkstad, etapp 5 (Skellefteå) Byggnadsvårdsanslag 1 4 0 .000
överrödå, parstuga (Vindeln) Byggnadsvårdsanslag 5.080
Bagarstuga, Vännfors (Vännäs) Byggnadsvårdsanslag 1.000
Ekorren 4 (Skellefteå) Byggnadsvårdsanslag 150 .000
Finnfors kraftverksmuseum (Skellefteå) AMS 900.000
Olofsfors bruk, etapp 4 (Nordmaling) AMS 540 .000
Vännäs läger — kom m unens hus (Vännäs) Byggnadsvårdsanslag 75 .000
Vännäs läger — Fridhem (Vännäs) Byggnadsvårdsanslag 100 .000
»Lilla stugan», Ratan (Robertsfors) Byggnadsvårdsanslag 30 .000
Ladlandskap, Kittelfjäll (Vilhelmina) Tidigareläggning 9 .860

Summa 1.970 .940

A n m : T ill d e t ta  k o m m e r  k u ltu rb o sta d slå n en , IK S -o b je k ten , reg lerin gsm edel och  vissa b e re d sk a p so b je k t m ed  annan  
h u vu dm an .
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3 .1 1 -2 .1 2  SAM TIDSHIS TO RISK A UTSLA G
En satirisk utställning av Lars Hillersberg.

1 0 .11— 13.1 VÄSTERBOTTENSBILDER 
av Umeå Fotoklubb.

2 4 .1 1 -1 3 .1  DE ONÄMNBARA 
Om damunderkläder från snörliv till tangatrosa.

9 .1 2 -1 3 .1  BA RN  OCH KRIG 
Vad fredsfostran kan innebära.

15.12 — 3.2 KVINNOKAMP MOT APARTHEID  
En utställning om rasförtrycket i södra Afrika sett 
genom ett antal kvinnoöden.

SL^ETO M  ALMtfVA, WATCKGATE, l&AFFÄZEN, 
MAOfrMOJi UPrU% OCH FALL.
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