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Sammanfattning 
Entrén till en före detta bagarstuga är otät och står inte emot väder och vind. 
Syllstocken under dörrkarmen har en pågående fuktskada på grund av att 
vattenavrinningen inte fungerar som den ska. Fuktskadans omfattning har 
undersökts på platsen och åtgärd i form av halvsulning föreslås samt att ny 
karm med droppnäsa ska installeras. 
 
I rapporten beskrivs hur en ny utåtgående pardörr tillverkas utifrån en förlaga. 
Tre pardörrar har valts ut som förlagor och jämförs stil-, konstruktion- och 
funktionsmässigt. En av dörrarna valdes bort på grund av sämre konstruktion. 
På den dörr som valdes som huvudsaklig förlaga stämde höjdmåtten med den 
nya dörren och fyllningarnas indelning behövde inte ändras. Oavsett vilken 
förlaga som valdes fick bredden justeras. 
 
Tillverkningen av dörrbladen genomfördes huvudsakligen med 
snickerimaskiner. För vissa moment användes handverktyg. Den största 
svårigheten i tillverkningen var att få bra passform vid profilernas möten i 
ramverket. Dörren ytbehandlas med linoljefärg i en kromgrön kulör. Kulören 
har valts för att stämma in med övriga dörrar på fastigheten. 
 
Med nya utåtgående dörrblad med stänglist och överljus gör entrén mer 
vädertät och farstun får ett dagsljusinsläpp. På detta sätt kan de gamla 
inåtgående dörrbladen sitta kvar och därmed bevaras utan att ändras. Vill man 
återfå det ursprungliga utseendet är det förhållandevis enkelt att montera ner 
de nya dörrbladen.  
 
Ur ett mer strikt byggnadsvårdstänk hade byggnadens ålder haft större 
betydelse med avseende på val av förlaga. Eftersom jag inte fick fram 
uppgifter om detta har dörrens konstruktion och funktion fått större betydelse.  
 

Nyckelord/Keywords 
Pardörr, byggnadsvård, 1850-tal, kromoxidgrön, ytterdörr, ramverksdörr. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Ett intresse för äldre byggnader och dess historia fick mig att fördjupa mina 
kunskaper inom byggnadsvård. Ett av arbetsområdena som tilltalar mig är 
snickerier utvändigt och invändigt i en byggnad. I detta arbete ska en pardörr 
till en äldre hus, på fastighet Ala 1:14 i Timrå kommun, tillverkas efter förlaga.  
 
Huset där dörren så småningom ska installeras är från början en uthuslänga i 
ett plan som inrymt bagarstuga med tillhörande vedbod samt redskapsbodar. 
Bakugnen är borta och endast den öppna delen av spisen finns kvar och 
fungerar som öppenspis idag. Ett kök är utbyggt på 50-talet och i övrigt har 
huset moderniserats på 60-talet. Ytterdörren har behållits men tyvärr har inte 
avrinningen fungerat bra utan gett upphov till en fuktskada på syllstocken 
under entrén. Den kunskap som fanns sedan tidigare om byggnadens ålder är 
att nuvarande bostadshuset är byggt tidigt 1900-tal men har enligt släktingar 
eventuellt ersatt ett tidigare torp på platsen. Logen kan vara äldre medan 
ladugården är byggd 1935 liksom en nyare matkällare. Det finns även en äldre 
raserad matkällare på platsen. Uppskattningen är att bagarstugan är äldre än 
bostadshuset. 

1.2 Problemformulering 
Den nuvarande pardörren till stugan är otät för väder och vind. Farstun är en 
oisolerad del av huset och har inget ljusinsläpp. För att kunna nyttja stugan 
tidigare på våren och längre in på hösten behövs åtgärder för att få farstun mer 
väderbeständig.  
 
Snö som driver in och vatten som rinner av dörr och tröskel tränger in mellan 
karm och syllstock vilket gett upphov till en fuktskada.  
 
Husets äldre karaktär exteriört ska bevaras även om byggnadsdelar behöver 
bytas eller läggas till. 

1.3 Syfte 
Syftet med rapporten är att redogöra för den undersökning som genomförts 
inför och i tillverkningen av en pardörr till en bestämd plats. Uppsatsen ska 
bidra till hantverkets utveckling i framtiden genom att beskriva de 
avvägningar som gjorts under processen och de moment som genomförts. 
Syftet är också att visa vikten av att ha ett bra underlag så som förlaga och 
ritningar inför tillverkningen.  
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Frågeställningar: 
- Hur beskrivs ramverksdörrar och dess tillverkning i litteraturen och 

finns det måttsatta ritningar på äldre pardörrar?  
- Hur kan en förlaga anpassas till en befintlig plats utan att karaktären 

förändras? 
- Kan alla moment i tillverkningen av en ramverksdörr utföras med 

snickerimaskiner? 
- Vilken åtgärd behövs för att reparera den fuktskadade syllstocken och 

hur förhindras fortsatt skada? 

1.4 Avgränsningar 
I arbetet kommer dörrblad efter förlaga att tillverkas och monteras in i karmen. 
Yttermått och tjocklek på den nytillverkade dörren kommer inte 
överensstämma med förlagan eftersom den nya dörren måste anpassas till en 
befintlig plats. 
 
Ny karm har tillverkats i ett tidigare skede. Karmen har sinkats ihop i mötena 
och tillverkats med plats för överljus. 
 
Hur mycket av syllstocken som behöver bytas alternativt halvsulas kommer att 
undersökas. Däremot kommer inte genomförandet att åtgärda fuktskadan att 
ingå i detta arbete. 
 
Insättning av karm och dörr i byggnaden kommer inte att ingå eftersom 
syllstocken först behöver åtgärdas.  

1.5 Metod 
Litteratur har studerats för att skaffa kunskap om dörrars stilar och 
konstruktion i olika tidsepokrar. Även sökningar på internet har genomförts 
för att hitta information om ramverksdörrar. 
 
En av utgångpunkterna för att tillverka denna pardörr var att hitta underlag 
för att datera byggnaden där dörren ska placeras. För detta har historiska 
kartor på lantmäteriet studerats. 
 
För att hitta en lämplig förlaga valdes tre olika pardörrar som jämfördes stil-, 
konstruktions- och funktionsmässigt. Två dörrar har studerats och mätts upp 
på plats i verkstaden medan en mätts upp monterad på befintlig plats. 
Uppritning av förlagor genomfördes i ritprogrammet CAD. 
 
Kontakt med hembygdsförening och genomgång av deras bildarkiv har 
genomförts för att hitta ytterligare information om en av förlagorna. För en 
annan förlaga har intervju med före detta fastighetsägare genomförts för att få 
mer information om ursprunget. 
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Tillverkningen har huvudsakligen genomförts med snickerimaskiner.  
 
För att undersöka syllstockens skada har vissa rivningsarbeten i befintlig entré 
genomförts. Skadan dokumenteras genom fotografering. 

1.6 Befintlig kunskap 
Inför detta arbete har jag letat underlag i litteraturen för att utvidga mina 
kunskaper om dörrar i allmänhet och särskilt ytterdörrar. Det jag hittar är ofta 
övergripande beskrivningar om fyllningarnas indelning eller listverkets samt 
beslagens tidstypiska utseende för olika stilar. Det jag saknat är skalenliga 
uppritningar där konstruktion och dåtidens ideal för dimensioner och mått är 
angivna.  
 
I Millhagen Adelswärd och Mårtenssons bok Hantverket i gamla hus (1998) finns  
en bra översikt över dörrens utveckling med tillhörande uppskissade dörrblad 
som visar indelningen av fyllningar i tidsordning (Bild 1). Även fyllningarnas 
infogning i ramverket visas med schematiska skisser vilket ger en tydlighet till 
texten i boken (Bild 2). Här ges också en beskrivning av reparationer vilket är 
värdefull information om hur en ramverksdörr är konstruerad.  

Bild 1. Dörrars utformning 1600 – 1940 (Millhagen Adelswärd 

och Mårtensson, 1998) 

Bild 2. Sammanfogning ram och 

fyllning (Millhagen Adelswärd 

och Mårtensson, 1998) 
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Uppsatsen Ramverksdörr – en studie i bänksnickeri av Tomas Karlsson (2013) 
beskriver det hantverksmässiga förfarandet med handverktyg vid tillverkning 
av en ramverksdörr. Här finns många bra och utförliga illustrationer för att 
förklara måttsystem, konstruktion, påritning och tillverkning (Bild 3). Måttsatt 
ritning över dörren saknas dock. För att förstå den tekniska konstruktionen av 
ett dörrblad och tillvägagångssättet vid tillverkning kan denna rapport vara till 
stor nytta. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Bilden visar hur ramstycken är sammanfogade med kilar och pinnar/naror. (Karlsson, 2013) 

 
I Roséns Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering (1984) finns ej 
måttsatta typuppställningar av ytterdörrar (Bild 4) och utförliga skisser över 
listverk och beslag (Bild 5). Eftersom denna litteratur liksom den jag först 
beskrev mer riktar sig till att datera en dörr än att tillverka dörrblad kan man 
kanske inte förvänta sig att måttsatta ritningar ska finnas med i denna och 
liknande litteratur. 
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Bild 4. schematiskt tecknade dörrar olika stiltyper (Rosén, 

1984) 
Bild 5. Provkarta över nyckelskyltar 

(Rosén, 1984) 
 
En förutsättning för att lyckas med kopiering av en äldre förlaga är att ha ett 
bra underlag inför tillverkningen. Genom att mäta upp och ta fram ritningar 
över förlagorna med dels ursprungliga mått och dels med justerade mått kan 
proportioner och uttryck jämföras. En bra arbetsritning för den dörr som ska 
tillverkas sparar tid och arbetsprocessen har en förutsättning att bli mer 
överskådlig och genomtänkt. Därför har jag i detta arbete mätt upp tre förlagor 
och tagit fram ritningar för dessa samt arbetsritning för den pardörr som 
tillverkas, se ritningar i Bilaga 1. 
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2 Genomförande 
Under detta avsnitt beskrivs dörrars historik och dess kännetecken för olika 
tider genom litteraturstudier. Den nuvarande ytterdörren, den skadade 
syllstocken, de tre dörrarna som utgjort förlagor och tillverkningen av de nya 
dörrbladen beskrivs också här tillsammans med de val och frånsteg i 
förhållande till förlagorna som gjorts under arbetets gång.  

2.1 Litteraturstudie om dörrens historia och kännetecken för olika 
tider 
Under detta avsnitt redovisas en kortfattad sammanställning av den litteratur 
som studerats om hur dörrar sett ut i olika tidsepokrar.  
 
Två olika konstruktioner har använts för tillverkning av dörrar. Bräddörrar 
som har en enklare konstruktion med stående brädor sammansatta med 
tvärstycken, naror och eller utanpåliggande panel i motsatt riktning. På 
ytterdörrar för lite finare placering har den utanpåliggande panelen ofta fått en 
profilering som utsmyckning. Denna typ av ytterdörr ofta pardörr har 
förekommit på förnäma hus från 1600-talet och 1700-talets första hälft medan 
på enklare bostadshus har de funnits in till 1800-talets mitt. (Millhagen 
Adelswärd och Mårtensson, 1998).  
 
Ramverksdörren är konstruerad med ett ramverk som fyllts med träfyllningar. 
De äldsta ramverksdörrarna (1500 till 1700-talets förra del) har notspår i både 
fyllning och ramverk vilket gör att fyllningen ligger utanpå ramverket på ena 
sidan och innanför på den andra. De tidigare dörrarna kunde ha en lös list mot 
fyllningens insida som inramning medan lite yngre dörrars ramverk 
profilerades mot fyllningen. (Millhagen Adelswärd och Mårtensson, 1998) 
 
Det tidigaste utseendet för fyllningarna var ofta två till antalet, ibland en stor.  
En variant av dörrtypen med två fyllningar är den med fyra fyllningar, två 
rader av stående fyllningar. Fyrfyllningsdörren hör till de enklare att tillverka 
eftersom fyllningar respektive ramverk ryms inom en plankas bredd. 
Modellen har på grund av detta tillverkats under lång tid, ända in på 1800-
talet i enklare miljöer. En annan indelning som blev vanlig på 1700-talet var 
den med stor mittfyllning och små fyllningar under och över mittfyllningen. 
Mittfyllningen kunde även vara delad i två stående fyllningar. Med de franska 
influenserna blev det omodernt med utskjutande fyllningar. (Millhagen 
Adelswärd och Mårtensson, 1998) 
 
När rokokon slog igenom på 1700-talets mitt fick ramverksdörren en indelning 
med tre speglar i olika storlekar. Den största spegeln överst och den minsta 
under denna och nederst den mellanstora spegeln. Fram till mitten av 1800-
talet var denna typ vanlig och kallas fransk indelning.  
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Pardörrar eller döbattanger, enligt fransk benämning, började förekomma mot 
1700-talets slut (Millhagen Adelswärd och Mårtensson, 1998). I och med det 
franska modet gjordes speglarna med ett förhöjt mittparti som smalnade av ut 
mot ramverket på både in och utsida. I ramverket hyvlades ett notspår, liksom 
tidigare, i vilket fyllningen/spegeln sattes in. I vissa fall sattes en profilerad list 
in mellan spegel och ramverk en så kallad kälstöt (Björk, Kallstenius och 
Reppen 1988). Denna typ kallas helfransk fyllning medan när profilen är 
hyvlad direkt i ramverket benämns den som halvfransk fyllning enligt 
Millhagen Adelswärd och Mårtensson, 1998. I dokumentet sekelskiftets 
byggteknik (Björk, Kallstenius och Reppen 1988) beskriver Valfrid Karlsson 
denna typ som amerikansk fason och den halvfranska med listverk på vardera 
sidan om spegeln mot en så kallad stenfason (ramverk utan profil). I enklare 
miljöer var det vanligare att alla fyllningarna var av halvfransk typ (Millhagen 
Adelswärd och Mårtensson, 1998).  
 
Ytterdörrar av äldre typ kan ha två övre fyllningar som är utanpåliggande inåt 
och en nedre som är utanpåliggande åt båda håll. Vanligast är det med tre 
speglar. Pardörrar var vanligt under 1800-talet på bostadshus. Enligt S. Thurell 
(2008) var det en tendens att bostäder med fler än två rum hade pardörrar och 
att ytterdörrar alltid var inåtgående fram till 1900-talets början. 
 
Mot slutet av 1800-talet blev det vanligt med äldre typer av dörrfyllningarnas 
indelningar. Dessa kan skiljas från föregångarna genom innotningen av 
speglarna. Ofta har dessa dörrar en hög profil som består av lösa lister och inte 
med kälstöt som man kan luras att tro. Vid sekelskiftet 1900 blev det vanligt att 
ramverket profilerades hela vägen och att mötande tvärreglar fick en 
kontraprofil. Detta kan endast ses om man tittar i dörrens under eller överkant. 
(Millhagen Adelswärd och Mårtensson, 1998).  
 
Äldre dörrar är ofta tunnare och byggda för utanpåliggande kammarlås, 
stocklås eller smällelås. Instickslås blev vanligt på pardörrar i mitten av 1800-
talet medan det dröjde lite längre för enkeldörrar. I och med instickslåsen 
ökades dörrtjockleken. En annan förändring i slutet av 1800-talet var att 
tapparna började limmas istället för som tidigare naras ihop. Limningen gör 
det betydligt svårare att ta isär en dörr för att tillexempel laga en sprucken 
spegel. (Millhagen Adelswärd och Mårtensson, 1998). 
 
Ramverksdörrens konstruktion är förhållandevis formstabil. Träets rörelser på 
grund av fukt är störst i radiell och tangentiell riktning, men dubbelt så stor i 
tangentiell tiktning, se bild 6 (Dahlgren, Wistrand och Wiström, 2013). Genom 
att ramverkets form huvudsakligen bestäms i längdved sker minst 
förändringar på grund av fukt där. Genom att notspåret har ett större mått än 
spegelns ytterkanter tillåts speglarna röra sig i och med ändrad fuktighet. Det 
är viktigt fyllningarna inte sitter fast för att undvika att de spricker. (Karlsson, 
2013) 
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Bild 6. Virkets Huvudriktningar och snittytor. Dahlgren, Wistrand och Wiström, (2013) 

 

2.2 Historik kring byggnadens ålder  
Historiska kartor på lantmäteriets webbsida har studerats för att hitta 
uppgifter om byggår för bagarstugan. På skifteskarta från 1884 finns 
nuvarande fastighet markerad som en enhet (Ac). På kartan finns en större 
byggnad utritad (Bild 7). Denna byggnad ligger i samma längdriktning som 
nuvarande ladugård. På ekonomiska kartan finns alla byggnader utritade 
(bagarstugan markerad med röd pil), se bild 8. I övrigt har det inte gått att få 
fram några uppgifter om byggnader på fastigheten från lantmäteriets kartor. 
En annan källa för information kan eventuellt vara bouppteckningar eller 
fastighetshandlingar. Mycket tid krävas för att hitta uppgifter hos landsarkivet 
i Härnösand. Detta har inte kunnat prioriterats i detta arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. Skifteskarta från 1884 (Lantmäteriet, 

2018). 

Bild 8. Ekonomiska kartan från 1964 (Lantmäteriet, 

2018). Den röda pilen visar bagarstugans placering. 
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2.3 Beskrivning befintlig pardörr 
Den nuvarande ytterdörren (Bild 9) till 
bagarstugan är en inåtgående pardörr 
med stående plank på insidan som är 
sammanfogade med tre naror mellan 
varje plank förutom de tvärgående 
ingradade listerna (Bild 10). Utsidan är 
klädd diagonalt med spontad panel (100 
mm) som har en profil i form av en pärla i 
ena kanten. Ingen stänglist som täcker 
mellanrummet mellan dörrbladen finns. 
Dörren är upphängd med enkla 
bandgångjärn. Låset är ett äldre lås som 
öppnas med nyckel från utsidan (Bild 11). 
Enligt (Rosén, 1984) tillverkades denna 
låsytp redan under medeltiden men var 
vanliga ända in på 1800-talet. 
 
 
 

                                                                                              Bild 9. Befintlig pardörr i bagarstugan 

 
Om man tittar på den befintliga pardörren är panelsättningen och 
konstruktionen av äldre karaktär, uppskattningsvis mitten av 1800-talet. Med 
tanke på att utsidans panel inte är bredare än ca 10 cm kan dörren vara 
tillverkad under senare halvan av 1800-talet. Fördjupning för att datera låsets 
ålder har inte gjorts. 

 

Bild 10. Befintlig pardörr, detalj dörrens 

insida. 

Bild 11. Befintlig pardörr, lås på dörrens insida. 
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2.4 Undersökning skadad syllstock 
Anledningen till att bygga en ny pardörr är som tidigare beskrivits att 
vädersäkra entrén så att fukt genom regn och snös inte tränger in mellan karm 
och underliggande stock (Bild 12). För att komma åt att se och undersöka 
skadan ordentligt togs några brädor bort från trappen. Skadan var som störst i 
horisontell riktning mitt under dörren för att avta ut mot fodren. I höjd 
minskar skadan ju längre ner i stocken man kommer likaså utifrån och in. 
Detta tyder på att fukten har följt tröskelns undersida utifrån och in. 

Bild 12. Skadad stock under tröskel till pardörr. 
 

Skadade delar av syllen kommer avlägsnas. 
Förhoppningsvis behöver inte stocken kapas 
genomgående utan kan till viss del bevaras 
och en lagning genom halvsulning göras. 
Skarvningen i ändarna görs tight och 
eventuellt i vinkel så att vatten inte kan ledas 
in. Om stocken behöver kapas genomgående 
görs skarvningen med så kallad blixtskarv för 
att hålla ihop den ursprungliga stocken med 
den nya delen.  
 
 
 
 

Bild 13. Det gick lätt att sticka in kniven i det skadade träet. 

2.5 Förlagor för tillverkning av pardörr 
Tre olika pardörrar har studerats som förlagor inför tillverkningen. Det som 
varit styrande parametrarna i valet har varit att dörrbladen ska kunna 
anpassas till givna mått i höjd, bredd och tjocklek samt ha en bra konstruktion 
för att tåla väder och vind. En annan parameter har varit att kunna tillverka så 
mycket som möjligt med hjälp av snickerimaskiner.   
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Pardörr Bredsjöstugan 

Denna förlaga är en ytterdörr som tillhör Bredsjöstugan på Norraberget i 
Sundsvall, (Bild 14). Huset är från 1700-talet och har fån början stått i byn 
Bredsjön i Ljustorp, Timrå kommun. Dörren tillhör ursprungligen inte huset 
utan suttit i ett annat hus i närheten. (Ulfsdotter, 2018). En teori är att 
dörrbladen ursprungligen kan ha tillverkats för att sitta åt andra hållet men 
inga tecken tyder på att de varit monterade med den räfflade fyllningen nedåt. 
 

Bild 15. Detalj på de två övre speglarna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14. Pardörr Bredsjöstugan. 

 
Dimensionen på ramverkets tjocklek är på bredaste stället 35 mm vilket är 
ramverksprofilen. Istället för att hyvla ner en profil i ramen eller lägga till ett 
listverk har ramens yttre platta del hyvlats ner och ett parti närmast fyllningen 
har sparats. Ramverkets platta del har dimensionen 28 mm. De tvärgående 
ramstyckena ligger infasade/gerade med profilens bredd i de stående 
ramdelarna på dörrens utsida medan på insidan möter de liggande de lodräta 
ramstyckenas liv. Profilen i ramverket är 32 mm bred och består av hålkäl, 
platt, pärla, platt, hålkäl och platt. Alla tre speglar är infästa i notspår i 
ramverket. Den övre spegeln som är näst högst och har en dekor av, 12 stycken 
på ena respektive 13 stycken på andra dörrhalvan, framhyvlade halvstavar 
som täcker den upphöjda delen av fyllningen, se bild 15. Mittenspegeln och 
nedersta högsta spegeln har upphöjt mittparti som avslutas i två/tre steg mot 
spegelns mitt. Baksidan på speglarna är utanpåliggande och helt släta. 
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Emmas dörr 

Förlaga nummer två (Bild 16) har okänt ursprung men är troligtvis tillverkad 
tidigt 1800-tal.  
 

Bild 17. Detalj av nedre spegel. 

 
 
 
 
 

Bild 16. Emmas dörr. 

 

Dörrbladens dimension på ramverket är 32 mm tjockt och profilen runt speglar 
är nedhyvlad i ramverket. De tvärgående ramstyckena ligger infasade/gerade 
med profilens bredd i de stående ramdelarna på dörrens utsida medan på 
insidan möter de liggande de lodräta ramverksstyckenas liv. Undantag för 
nedersta ramstycket där fram och baksida är lika och utan gerningar. 
Tapparna är genomgående i alla åtta möten.  
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Ramverkets nedhyvlade profil, 25 mm bred, består av ett hålkärl med kant 
som följs av en oval rund och avslutas med en pärla som övergår i kanten mot 
fyllningen. Enligt Rosén, (1984) har gustavianska pardörrar av denna typ 
helfransk fyllning runt de stora speglarna och halvfranskt listverk runt de 
mindre mittersta speglarna. I detta fall är båda fyllningarna av halvfransk typ. 
Indelningen på de tre fyllningarna är en övre hög och en i mitten låg spegel 
innotade i ramverket med ett upphöjt mittparti i två steg med fasad fals ut mot 
ramverket. Baksidan på fyllningarna är helt släta. Nedersta fyllningen sitter 
not i not och är utanpåliggande på utsidan av dörren, se bild 17. Ett 
rombformat mönster med bladformationer har skurits över hela ytan. Över och 
under fyllningen sitter en utskjutande list/dropplist som inramning och för att 
skydda mot nederbörd. Den nedre listen saknas och har inte kunnat studeras. 
 
Pardörr från Starred 

Denna ytterdörr sitter i en bagarstuga på fastighet Starred 1:37, Härnösands 
kommun (Bild 18). Dörrens ursprung är okänt. Förre fastighetsägaren som 
vuxit upp på gården har kontaktats men inga uppgifter om ålder framkom. 
Dörrarna har suttit i huset så länge han mindes. Under sommarmånaderna 
flyttade familjen ut till ”lillstugan”. 

Bild 19 - 20. Detaljer av dörr, 

låsvred och nedre spegel. 

 
 

Bild 18. Pardörr från Starred. 
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Denna dörr har ett kraftigare ramverk på 40 mm. Konstruktionen för ram och 
speglar är lika som för Emmas dörr, det vill säga halvfransk typ för de två övre 
speglarna. De två övre speglarna har en upphöjd mittdel och är avsmalnande 
ut mot ramverket likaså speglarnas insida. Speglarnas fasning mot mitten har 
ett steg på övre spegeln och två på mittenspegeln som även har en romb 
framhyvlad i överytan. På grund av slitaget är den halvfranska profilen svår 
att bestämma. Bredd och indelning med hålkärl, rund och pärla är i det 
närmaste lika som på Emmas dörr. Ramverket har ingen profil på dörrens 
insida. Nedersta spegeln, vilken har samma konstruktion som Emmas, har en 
dekor bestående av två spår/hålkäl 30 respektive 60 mm från kanten längs 
båda sidor. Över och under denna fyllning finns utskjutande list/dropplist. 
Man kan säga att listerna utgör krön och sockel till en piedestal (nedersta 
fyllningen) där de övre speglarna utgör själva kolonnen.   
 
Val av förlaga 

Eftersom bagarstugan varit svår att datera har mindre hänsyn till detta tagits.  
 
Förlagorna dokumenterades och mättes upp varefter de ritades upp i cad, se 
bild 21. Genom att rita om dörrarna till de nya mått som den nya dörren skulle 
få kunde jämförelser göras för att se hur dörrbladens proportioner påverkades. 

Bild 21. Uppritning av förlagor i sina ursprungliga mått; Bredsjöstugans dörr, Emmas dörr och dörren 

från Starred. 

 
Av de tre dörrarna som beskrivits har Bredsjöstugans dörr valts bort i första 
hand på grund av att den nedre spegeln sitter infälld i notspår och blir därmed 
känsligare för regn och snö. Detta är ett av de ställen där skadorna var mer 
omfattande och behöver åtgärdas. De andra två förlagorna har här 
utanpåliggande speglar där vatten har svårare för att tränga in i ramverket. En 
annan orsak till att denna dörr inte valdes var tekniken att hyvla ner ramverket 
istället för profilen. Hur vanligt det var att dörrar tillverkades på detta sätt har 
inte gått att få fram genom den litteratur som studerats i detta arbete.  
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Av Emma dörr och dörren från Starred valdes den sistnämnda med avseende 
på att den i princip hade rätt höjd och speglarnas fördelning i höjd inte 
behövde ändras mer än några mm. Oavsett vilken dörr som valdes behövde 
brädden på dörrbladen justeras. Däremot användes ramverkets bredd, 122 
mm, från Emmas dörr då ett bredare ramverk skulle kunna se klumpigt ut på 
de annars så smala dörrbladen. Det visade sig även senare att max längd för att 
fräsa tapparna i tappmaskinen var 123 mm. Av de tre förlagorna görs 
bedömningen att Starredsdörren är den yngsta vilket uppskattningsvis ligger 
närmast i ålder det hus där den nya dörren ska installeras. Bedömningen görs 
på grund av bland annat den grövre dörrbladstjockleken och de övre 
speglarnas utformning med fasning mot ramverket på in och utsida.  
 
En ritning i CAD för tillverkningen av pardörren togs fram, se bilaga 1. Utifrån 
ritningen upprättades en kapnota. 

2.6 Tillverkning av dörrblad 
Av det virke som fanns att tillgå valdes okantat furu med tjockleken 62 mm 
och med så mycket kärnfura som möjligt. Även till speglarna valdes samma 
tjocklek för att få stående årsringar. På grund av mycket kvist och sprickor fick 
delar av virket sågas bort. Detta gjorde att tillexempel de fyra högre speglarna 
fick sammanfogas av tre delar istället för två som det först var tänkt. 
 
Efter att ämnena rikthyvlats fram med övermått fick delarna ligga några dagar 
för att konstatera om något hände/rörelser i materialet efter uppsågning. 
Delarna fick rikthyvlas igen vilket tydde på att spänningar fanns och att 
torkningsprocessen inte varit jämn genom hela materialet. Efter planhyvling 
till färdigt mått frästes notspår genom alla ramdelar. fräsningen gjordes med 
ställbart verktyg med förskär för att slippa urflisning. Genom att fräsverktyget 
inte kunde ställas bredare än 11 mm fick ämnet vändas och köras en gång till. 
Fördelen med det var att notspåret då hamnade exakt i mitten av ramverkets 
arbetsstycken.  
 
Markering för tappar gjordes på alla delar samtidigt för att få exakta mått. 
Tappars dimension på 1/3 är ett vanligt förhållande när två stycken 
sammanfogas genom tappning (Karlsson, 2013). Notspår och tapphål gjordes 
14 mm. Det gav att ramens dimension på båda sidor om tapphål och notspår 
blev 16 mm.   
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För att få ut tapphål användes mejselstämmaskinen. 
Varje tapphål fick stämmas ur åtta gånger för att få ut 
längd, djup och bredd. Detta på grund av att det 
grövsta stålet hade en dimension på 12 mm och en 
största urmejslingsbredd på 50 mm och djup på 70 mm. 
Med rätt tjocklek på verktyget hade antal körningar 
kunnat minskas till hälften och mycket tid hade 
sparats. 
 
 

Bild 22. Mejselstämmaskin för att stämma ur för tapphål. 

 
Tapparna frästes fram med tappmaskinen. Undre och övre kuttern ställdes in 
på olika avstånd eftersom ramstyckena på utsidan ska mötas genom ingerning 
av tvärstycket i sidostycket, med profilens bredd. På insidan möter tvärstycket 
sidostycket i dess yttre liv. Här är det viktigt att inställningen på tappmaskinen 
och urtag för ingerning i mötande stycke görs noggrant så att inga glipor 
uppstår på ut- eller insida av dörrbladet. 
 
Gerning för sammanfogning av ramstyckena på dörrbladens utsida gjordes för 
hand med stämjärn.  

Bild 23. Bildserien visar gerning och inpassning, av tvärgående ramstycken mot stående ramstycken, i 

tappmöten. 
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Profilen är kopierad med hjälp av profilkam från Emmas dörr och fräst fram 
med hjälp av bordsfräs. För att få fram så lik profil som möjligt har tre olika 
frässtål använts. Om ett och samma stål hade funnits hade färre antal 
fräsningar behövts och resultatet förmodligen blivit jämnare. 
 

Bild 24. Kopierad profil och de frässtål som använts.                           Bild 25. framhyvlad profil. 

 
På grund av sprickor/kvist, som kunde fås bort genom framhyvling av 
profilen, fick kärnan vändas in mot speglarna. En anledning till att ha 
kärnvirke i ytterkanterna kan vara att man vill ha det hårdare och tåligare 
delen av virket där mest slitage sker. Å andra sidan blir speglarnas omfattning 
mer motståndskraftig mot fukt som blir liggande vid ramverksprofilen mot 
speglarna. Någon motivering till hur virket bäst ska vändas i en ytterdörr har 
inte gått att läsa i den litteratur som använts i detta arbete. 
 
Speglarna har tillverkats av limfog som är sammansatt av tre stående ämnen i 
översta och nedersta fyllningarna samt två liggande ämnen till mittfyllningen. 
Limfogarna slog sig en aning efter ett par dagar. Men eftersom limfogarna 
hade mycket övermått kunde de rikthyvlas igen innan planhyvling till färdigt 
mått. För falsen i de övre speglarna användes en falshyvel/kutter. Verktyget 
används över arbetsstycket istället för bakom. Den nedersta fyllningen är 
jämntjock över hela ytan och sitter infäst i ramen genom notspår i både 
fyllningen och ramen. 
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Romben på mittfyllningen ritsades och hyvlades fram förhand. Ett alternativ 
kunde ha varit att fräsa med överhandsfräs. Det hade antagligen varit effektivt 
om fler antal stycken skulle fräsas fram samtidigt. I det fallet behöver en 
mall/jigg byggas för att hålla rätt avstånd samt få en jämn yta. 
 
I och med att virket innehöll mycket kvist gick inte alla kvistar att undvika vid 
uttag av virket. Vid en större kvist stämdes det dåliga träet bort och en 
ilusning av en ny bit gjordes istället för att spackla och schellackera.  

 

Bild 28. Bildserien visar ilusning av ny bit vid kvist; utritat område som ska tas bort, urmejslat område 

och passbit med fasade kanter för bättre passform, limmad ny bit med övermått. 

 

Bild 26. Alla tre speglar; mittenspegeln överst 

ännu utan romb, i mitten den nedersta 

fyllningen med notspår och underst den 

största fyllningen som sitter högst upp i 

ramverket. 

Bild 27. handhyvling av romb. Markering 

med rits i kanten, för att veta hur djupt 

materialet skulle hyvlas bort. 
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Bild 29. Ilusning av ny bit vid 

kvist efter att övermått har 

hyvlats bort. 

Bild 30. Efter första målningen 

med linoljefärg syns inte 

lagningen. 

 
Hopsättningen av ramverket har genomförts med genomgående naror i alla 
tappmöten. Delarna tvingas ihop med hjälp av limknäcktar och hålls 
sammanpressade medan hål borras och tills narorna är på plats. Genom att 
nara ihop dörrbladen kan de lätt tas isär om till exempel en fyllning behöver 
lagas. Om en dörr limmas i tapparna är det betydligt svårare eller omöjligt att 
få isär dörren hel. Fyllningarna skjuts in i notspåret och ligger lösa för att 
kunna röra sig vid ändrad luftfuktighet. 

Bild 31. Bildserien visar hopsättning med naror; markering för borrhålen utgick från de gerade hörnen till 

tappens bredd i ytterkant, naror med litet övermått tillverkades av kärnfura, utskjutande längd på naror 

skärs jäms med ramverket. 

 

Stänglist på ramens utsida limmades och narades fast eftersom listen kommer 
utsättas för mycket påfrestningar. Naror monteras med fiberriktningen tvärs 
med fiberriktning på ramträet. En anledning till denna placeringen som 
diskuterats under utbildningen är hur träet sväller i sina olika riktningar. Träet 
sväller mer tvärs längdriktningen. och skulle då svälla in mot naran motsatt 
ramverkets längdriktning. Naran sväller mer längs årsringarna än radiellt. Det 
kommer då bli en klämeffekt mellan ramträet och naran. En annan anledning 
till placeringen kan vara att det är betydligt lättare att skära narorna jäms 
ramträet från ramverkets kant med den fiberriktningen. Detta erfors då några 
naror blev satta i fel fiberriktning. 
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Gångjärn har monterats genom att stämma ur för fästet i karm och dörrblad 
och förborra för spårskruv. Lyftgångjärn med konisk knopp valdes för att 
infästningen i karmen hade fyra skruvar istället för två som på den typ av 
gångjärn som satt på förlagan. Med tanke på dörrbladens tyngd ansåg jag att 
två skruvar var för lite och dubbla gångjärn var inte aktuellt. Gångjärn med 
konisk knopp blev vanliga efter 1800-talets mitt, enligt Gudmundsson (2010). 
 
På kvistar och fetare ytor ströks med schellack före målning. Dörrbladen målas 
med linoljefärg i en kromgrön nyans. Färgvalet beror på att den befintliga 
pardörren samt övriga dörrar och portar på gården är målade i denna kulör. 
Kromfärger började tillverkas i början på 1800-talet och fick stor användning. 
Kromgrönt har varit en vanlig kulör på dörrar under 1800-talet och stor del av 
1900-talet (Fridell Anter och Wannfors, 1997). 

 

Bild 33. Detalj i perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 32. Pardörr monterad i karm. Dörrbladen är grundmålade med linoljefärg. 
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3 Resultat 
Genom mina sökningar i litteratur och på webben har jag inte kunnat hitta 
några tillverkningsritningar för äldre dörrar. Det som ofta finns i böckerna är 
schematiska skisser, som visar de olika tidsepokerna. Dessa är värdefulla i 
samband med datering av en dörr. Uppmätning och framtagning av ritningar 
har genomförts för de förlagor som har studerats i detta arbete. 
 
Att ta reda på husets ursprung har varit svårt. Historiska kartor och 
fastighetsregleringar via lantmäteriets hemsida har studerats. Men inga 
egentliga uppgifter om husets ursprung har gått att få fram. Eftersom mer 
tidsåtgång skulle krävas för att leta vidare i arkiven har denna uppsatta 
frågeställning prioriterats ned. Att dörren ska ha ett äldre uttryck har dock 
fortsatt varit prioriterat. 
 
Tre äldre pardörrar har använts som förlaga för att undersöka konstruktion 
och uttryck. Bredsjöstugans dörr valdes bort bland annat på grund av att 
funktionen på nedersta fyllningen, med notspår för fyllning med avfasade 
ytterkanter innotad i ramverket. Detta gör att vatten lättare samlas och blir 
liggande mot ram och fyllning. De andra dörrarna har utanpåliggande 
fyllningar längst ner. Därmed skyddas skarven mellan ramverk och fyllning 
från inträngande fukt. Dörren från Starred valdes ut som huvudförlaga medan 
mindre detaljer användes från Emmas dörr. Ändringar i förhållande till 
förlagan har genomförts, i huvudsak dörrbredden och att den är utåtgående, 
för att anpassas till den nya platsen. 
 
Tillverkningen har i huvudsak genomförts med snickerimaskiner. 
Handverktyg har använts där inget annat varit möjligt eller där tidsåtgången 
för inställning av maskiner varit mer tidskrävande i förhållande till den 
arbetsinsats som krävdes för att utföra momentet med handverktyg, till 
exempel vid hyvling av romb. Vid tillverkning av större volymer kunde 
inställningar av maskiner ha lönat sig i dessa fall. 
 
Vid undersökning av fuktskadan konstaterades att stocken troligen inte var 
genomrutten vilket kommer underlätta vid den kommande åtgärden så att 
delar av stocken kan lämnas kvar och lagas genom halvsulning. I och med att 
en ny karm med utskjutande tröskel med droppnäsa installeras avhjälps 
problemet med att fukt driver in mellan tröskel och syllstock. I karmen finns 
också plats för ett överljus som ger ljusinsläpp till den i övrigt mörka farstun. 
Detta gör entrén mer väderbeständig, förbättrar vattenavrinningen mellan 
karm och syllstock och får in ljus i farstun samtidigt som den befintliga 
pardörren får sitta kvar. Dörrbladen har målats i en kromgrön kulör som 
stämmer överens med övriga dörrar på fastigheten. 
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4 Diskussion 
Ur byggnadsvådssynpunkt och om huset tillexempel varit skyddad enligt kul-
turminneslagen hade aspekten om byggnadens ålder och ursprung varit vikti-
gare. Om så varit fallet hade tanken på att tillverka en ny dörr förmodligen 
inte uppkommit. Kanske hade en mindre ändring i form av stänglist på insi-
dan varit acceptabel. Den fuktskadade stocken är man tvungen att åtgärda 
oavsett, och kanske kunde en droppnäsa acceptera på befintlig tröskel för att 
förhindra fortsatt skada. 
 
Om man nu måste lägga till/byta ytterdörr är en dörr tillverkad efter gammal 
förlaga en bra kompromiss istället för att köpa en modern ny dörr som då 
skulle kunna förändra husets karaktär markant. Genom att så långt det är möj-
ligt kopiera och behålla de gamla proportionerna från en förlaga kan dörren få 
ett mer tidstypiskt uttryck. De gamla dörrbladen kommer här att sitta kvar på 
insidan och på så vis bevaras på ursprunglig plats. Annars är risken att den 
gamla dörren plockas ner och försvinner eller slängs om ingen användning för 
den finns.  
 
Under tillverkningen ändrade jag i tanken vissa mått. Men när jag väl var 
framme vid momentet återgick jag varje gång till det mått jag tänkt ut/mätt 
upp vid uppritningen/konstruktionen. När dörren väl var färdig och båda 
dörrbladen skulle sättas på plats, färdigt och klart, passade dörrbladen perfekt 
utan att jag hade provat innan. Detta visar att en bra och genomtänkt ritning 
underlättar arbetet. 
 
Att tillverka en dörr kräver förhållandevis enkla metoder. För mig har det tagit 
ca 5,5 veckor med maskiner för en pardörr vilket kan jämföras med en dag för 
en snickare att tillverka en enkeldörr på 1890-talet enligt Rothsteins Byggnads-
lära (Karlsson, 2013). Tillgång till snickerimaskiner underlättar arbetet även 
om det inte är omöjligt att tillverka en dörr med enbart handverktyg. Rikthy-
vel, justersåg och bandsåg känns som de viktigaste maskinerna. Tappar och 
tapphål är överkomliga att tillverka med handverktyg likaså profilerna med 
handhyvlar. Det viktiga är noggrannhet. För mig har möten för profiler varit 
svåra att få till. I min tillverkning kan misspassningen berott på att ämnena sla-
git sig något och att flera fräsningar med olika stål behövdes för att få fram en 
profil som var så lik förlagan som möjligt. Inpassningarna av möten i ramver-
ket utfördes innan profilen frästes. Om det gjorts i omvänd ordning hade mö-
tena kanske blivit bättre(?). Men det får undersökas i nästa dörrprojekt! 
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