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Abstract  
The need to use old outbuildings in its original use has decreased. The old houses, however, has 

qualities that are worthy of protection which should be borne in mind before they are teared down. 

This report is an action study of the barn on Nygården, Vemdalens Kyrkby 4; 5th. The project building 

is a lug building from the mid-1800s, currently used as garage and storage. The owners of the estate 

intend to tear down the barn to make space for a new guest house. The report treats the possibility 

to maintain the barn and rebuild it into a modern residence, within the framework of building 

preservation. The report examines benefits with rebuilding the barn instead of tearing it down and 

new produce. 

Different research methods are used. A visual inspection of the building is done in cooperation with a 

lug carpenter who gives his opinion on structural conditions. Based on the inspection, an interview 

with another carpenter and literature studies a proposal on measures, within the framework of 

building preservation, is presented. Profitability in terms of economy, ecology and quality is 

discussed and compared with demolition and new production. 

The conclusion is that the project building is suitable for renovation due to good quality, good 

condition and it has a construction suitable for change. The measures of change are relatively simple 

but time consuming. Qualitative, economic and ecological benefits to be find is among other thermal 

inertia, material consuming savings and reduction of waste.  
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Sammanfattning  
Behoven av att nyttja gamla ekonomibyggnader i sitt ursprungliga användningsområde har minskat. 

De gamla husen har dock kvalitéer som är värda att bevara vilket bör betänkas innan de plockas ner 

eller eldas upp. 

Denna rapport är en aktionsstudie av ladugårdsbyggnaden på Nygården, Vemdalens Kyrkby 4;5. 

Projektbyggnaden är en liggtimmerbyggnad från mitten av 1800-talet som för närvarande används 

som garage och förråd. Ägarna till gården har för avsikt att riva projektbyggnaden och istället 

uppföra en gäststuga på samma platts. I rapporten avhandlas möjligheten att istället med god 

byggnadsvård renovera liggtimmerstommen och anpassa ladugården till en modern bostad. I 

rapporten granskas vilka fördelar det kan innebära att bygga om ladugården istället för att riva den 

och bygga nytt. 

För att svara på frågor har olika undersökningsmetoder använts. En okulär besiktning av byggnaden 

ha genomförts där sakkunnig timmerman gav sin åsikt om stommens kondition och brister. Utifrån 

besiktning, intervju med ytterligare timmerman och med hjälp av litteraturstudier presenteras ett 

förslag om åtgärder inom ramen för god byggnadsvård. Diskussion förs angående ombyggnadens 

lönsamhet med avseende på ekonomi, ekologi och kvalité och jämförs med rivning och nybyggnad.  

Slutsatsen är att projektbyggnaden lämpar sig för ombyggnad då den är av god kvalité och kondition 

samt uppförd med en byggnadsteknik som är lämpad för förändring. Utförandet av förändringar och 

av åtgärder mot brister är relativt enkelt men tidskrävande. Kvalitativa, ekonomiska och ekologiska 

fördelar som värmetröghet, historia, materialbesparingar samt minskad mängd avfall står att finna.  
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 hp och är utfört vid och i samarbete med avdelningen för 
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utbildningen Byggingenjör hållbart byggande, 180 hp.  
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kompetens och erfarenhet och på så sätt deltagit i detta examensarbete. 

/ Anders Brandén, Östersund maj 2016 
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Ordlista 
Drag: Se "Långdrag". 

Drev: Material för att täta, dreva, fogen mellan stockarna.  

Dymling: Träpinne i regel placerad i ett hål som vertikal styrning mellan två eller flera timmervarv. 

Foder: Brädinklädning eller listverk som täcker springan mellan karm och vägg i fönster och 

dörröppningar 

Gåt: Vertikalt virke som styr de fria stockändarna i öppningar för dörrar och fönster. 

Hammarband: Se remstycke. 

Kroppås: Takkonstruktions översta bärande ås i nocken 

Laxat: Knutat med knut som saknar utskjutande skalle. 

Långdrag: Urholkning, vanligen på stockens undersida, fylld med mossa eller annat 

isoleringsmaterial. Även kallad drag. 

Syll: Husets nedersta stockvarv. 

Remstycket: Timmerväggens översta stock, även kallad hammarband. 

Portlider: ingång till kringbyggd gård som kan förslutas med portar. 
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Introduktion 
Behoven av att nyttja gamla ekonomibyggnader i sitt ursprungliga användningsområde har minskat 

då husbestånden går över mer till fritidsboende eller boende utan koppling till jordbruk. De gamla 

husen ska därmed nyttjas på annat sätt och risken är att man bara ser till de kortsiktiga behoven i 

anpassningen av husen. De överdimensionerade uthusen rivs och gamla stommar som tiden tärt på 

eldas upp (Håkansson, 1993, 47). 

”Betänk dig en stund innan du drar omkull de gamla uthusen och moderniserar boningshusen” 

menar Sven- Gunnar Håkansson i sin handbok Från stock till stuga 1993 (47). 

Återbruk har genom alla tider varit en naturlig del i samhället. Endast de senaste årtiondena, med ett 

växande välstånd, har det plötsligt blivit ”finare” att ersätta fullt användbara ting med nytt (Algehed, 

2012, 6-7). Respekt för arv och karaktär är något som i dagens ”slit och släng” samhälle många 

gånger förkastas till förmån för förnyelse. En sådan mentalitet bidrar till att utarma många av de 

kvalitéer som gamla hus besitter. Det är byggnadstekniker som över tusen år förfinats och snickerier 

av hög kvalitét som idag är svår att uppnå (Hidemark et al. 2006, 13) men Håkansson menar att även 

skador som ser helt oreparerbara ut ofta kan åtgärdas relativt enkelt. Kunskapen kring dessa 

byggmetoder minskar dock, mycket på grund av den industrialisering som i och med ”slit och släng” 

samhället skett inom byggbranschen (Unnerbäck, 2012, 13).  

Få byggnadstyper har sådan förankring i folkmedvetandet som timmerhus, de är en del av vårt 

kulturarv och förtjänar att behandlas med omsorg. Dessa hus för med sig ett arv om personerna som 

brukat byggnaden, samhället vid tiden, tekniskt kunnande, hantverksskicklighet och en känsla av 

historiens vingslag. Denna rapport syftar till att ta fram ett förslag på ombyggnad av just ett sådant 

hus från ekonomibyggnad till bostad med ett utförande inom ramen för god byggnadsvård.  

Med god byggnadsvård menas en kombination av restaurering och renovering där bekvämt och 

modernt boende kombineras med respekt för byggnadens arv och karaktär (Gudmundsson, 2010). 

Idén till denna studie kommer från en gamla ladugård i Vemdalen där författaren växt upp. Gården 

där projektbyggnaden finns är en gammal bondgård som förutom projektbyggnaden också hyser en, 

senare uppför ladugård samt ett bostadshus. Projektbyggnaden är en liggtimmerbyggnad från mitten 

av 1800-talet som för närvarande används som garage och förråd men som under åren haft olika 

användningsområden. Ägarna till gården har för avsikt att riva projektbyggnaden och istället uppföra 

en gäststuga på samma platts. Att riva den gamla byggnaden är en drastisk åtgärd som gör stor 

påverkan på den omgivande miljön och gårdens historia.  
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Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att undersöka möjligheten att inom ramen för god byggnadsvård bygga 

om en gammal ekonomibyggnad till en modern bostad. Är det möjligt att genomföra en sådan 

ombyggnad utan att de kvalitativa egenskaperna och husets karaktär försvinner? 

Målet är att ta fram ett förslag för hur en sådan ombyggnad kan genomföras för att ge inspiration till 

projektbyggnaden och liknande projekt. Studien syftar också till att undersöka vilka fördelar en 

ombyggnad av ett gammalt hus har jämfört med en nybyggnad. Ett förslag presenteras på 

nödvändiga åtgärder vid renovering utifrån att byggnaden ska kunna användas som bostad. Stor vikt 

läggs vid att bevara byggnadens kvalitativa och kulturhistoriska värden. 

Forskningsfråga 
Rapporten delas in i två huvudfrågor: 

Restaurering och renovering: Vilka åtgärdsbehov finns och hur kan åtgärder 

genomföras med god byggnadsvård för att byggnaden ska kunna användas som 

bostad? 

Jämförelse mot nybyggnad: Vilka ekonomiska, kvalitativa och ekologiska fördelar finns 

med att bygga om kontra att riva och bygga nytt? 

Avgränsningar 
Ladugården på Nygården, Sockenbyn Vemdalen 4:5 används som projektbyggnad. Timmerbyggnaden 

i Vemdalen har valts för att den är i behov av viss renovering för fortsatt användning och för att den 

är lättillgänglig för författaren. Installationer behandlas inte i detta arbete. Ingen djupare hänsyn tas 

heller till de tekniska egenskapskrav som ställs enligt plan- och bygglagen. 

Ekologiska fördelar granskas i form av återbruk och koldioxidlagring. Ekonomiska fördelar granskas i 

form av material- och arbetskostnader samt långsiktiga fördelar med att tillämpa byggnadsvård. 

Utförandet av ombyggnaden antas genomföras i egen regi, vilket medför att kostnader för utförande 

ej medräknas i ekonomisk jämförelse. Kvalitativa fördelar granskas i form av materialkvalité, livslängd 

och husägares upplevelse av kvalité i gamla timmerhus. 

För en fullständig analys av jämförelse mot rivning och nybyggnad vore ett referensobjekt för 

nybyggnad värdefullt. Då rapporten i detta avseende främst syftar till att kartlägga fördelarna med 

ombyggnation har författaren i litteraturstudier, enkät och rapport istället valt att förlita sig på 

allmänna kunskaper om nybyggnad. 
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Forskningsstrategi och metoder 

Angreppsätt 
Denna studie är inriktad på att kartlägga vilka åtgärder som kan genomföras för att med god 

byggnadsvård renovera ladugården på Nygården, Vemdalen Sockenbyn 4;5 till modern bostad. Den 

avser även att kartlägga fördelar med att renovera byggnaden istället för att riva den och bygga nytt.  

Studien är en aktionsstudie av flexibel natur (Höst Et.al, 2006, 31) genomförd enligt ingenjörsmässig 

metodik. Metodiken bygger på att arbetet skall planeras och genomföras på ett systematiskt och 

effektivt sätt med avseende att åstadkomma praktiskt användbara lösningar på relevanta 

delproblem, som i sin tur sätts samman till verkningsfull helhetslösning där både tekniska och 

ekonomiska begränsningar tagits i beaktning (Höst et al, 2006, 34). 

För att få en mer heltäckande bild av referensprojektet har flera undersökningsmetoder använts, 

detta kallas triangulering. Trotts att många av de källor som granskats och övrig information som 

samlats in saknar anknytning till akademiska instanser bidrar trianguleringen i stor grad till 

stärkandet av rapportens reliabilitet. Rapporten syftar till att kartlägga vilka fördelar som finns med 

ombyggnad kontra nybyggnad, detta bör läsaren vara medveten om då rapporten annars kan 

upplevas vara vinklad till bevarandets fördel och nybyggandets nackdel. 

Generaliserbarhet 
Studien beskriver på djupet ett specifikt fall. Det kan således vara svårt att vetenskapligt bevisa att 

generella slutsatser kan dras från denna studie beroende på att alla byggprojekt har olika 

förutsättningar. Man får istället luta sig på begrepp så som tillämpbarhet och överförbarhet för att 

denna studie skall vara intressant i ett större perspektiv (Mikaelsson, 1989, IV, 3). Då 

projektbyggnaden är av en byggnadstyp av gängse byggtradition finns dock stora möjligheter till 

tillämpbarhet i ett större perspektiv. 

Aktionsstudie 
En aktionsstudie delas in i tre delar.  

I. Aktionsstudien börjar med observation av objektet som ska studeras för att tydliggöra det 

problem som ska lösas. För att göra detta kan kartläggnings- eller fallstudiemetodiken 

användas (Höst Et al, 2006, 39-40). I detta arbete genomfördes en okulär besiktning av 

referensbyggnaden där Timmermannen Bo Halvarsson medverkade, samt en historisk 

sökning. 

 

II. Aktionsstudiens andra del är att åtgärda de brister som belyses under observationen. I 

examensarbeten kan resultatet vara en prototyp eller ett förslag på lösning (Höst Et al, 2006, 

39-40). Detta presenteras i form av ny planlösning och åtgärdsförslag för renovering av 

projektbyggnaden. Underlaget till denna del bygger främst på intervjuer och litteraturstudier. 

 

III. Det tredje steget i aktionsstudien är att utvärdera förändringarna genom observation, analys, 

reflektion och diskussion kring åtgärderna. Föreslagna förändringar utvärderas genom en 

jämförelse med avseende på ekonomi, ekologi och kvalité mellan den föreslagna 

ombyggnaden och rivning/nybyggnad. Ekonomi och ekologi utvärderas med hjälp av 

litteraturstudier. För att få ett underlag till att utvärdera de kvalitativa fördelarna tillfrågades 

husägare genom en enkät om vilka kvalitéer som varit viktiga ur deras perspektiv vid 

renovering av gamla timmerstommar. 
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Kvalitativ och kvantitativ metod 
Studien innehåller både kvantitativa och kvalitativa delar. Vid auktionsstudier är de data som samlas 

in i huvudsak kvalitativa (Höst Et.al, 2006, 30) men studien innehåller även kvantitativ data i form av 

tidigare studier och till viss del genom den enkät som genomförts. Enligt -höst et. al utgörs kvalitativ 

data av ord och beskrivningar, och är rik på detaljer och nyanser. Kvantitativ data utgörs av sådant 

som räknas eller klassificeras. Kvantitativ data kan bearbetas med statistisk analys, medan kvalitativ 

data kräver metoder som bygger mer på sortering och kategorisering.” (Höst Et.al, 2006, 30). 

Litteraturstudier 
Litteraturstudier har genomförts för att fördjupa författarens kunskap inom ämnet samt som verktyg 

för att besvara forskningsfrågorna. Litteraturen som granskats är i huvudsak handböcker inom 

byggnadsvård skrivna av sakkunniga. Akademiska skrifter och myndighetsrapporter har också 

studerats. 

Författarna till handböckerna är alltifrån timmermän med praktiskt utförande som huvudkunskap till 

doktorer inom byggteknik. I studien inkluderas hela spannet för att skapa en helhetsbild utav de 

kunskaper som finns inom ämnet. 

Intervju och observation 
För att få svar på de frågor som ej besvarats, varit motstridiga eller svåra att bedöma genom 

litteraturstudier har intervjuer genomförts. Timmermän har intervjuats med en öppen teknik. De 

intervjuade har fått information om projektet, projektbyggnadens bakgrund samt fått frågor om vilka 

byggnadsvårdsåtgärder de föreslår för specifika delar i projektbyggnaden. En intervju genomfördes 

på plats i samband med en okulär besiktning av projektbyggnaden.  

Intervjuerna är genomförda med timmermän vilka båda är respekterade i sitt yrkeskunnande och 

dessa bedöms av författaren ha stora kunskaper utöver enbart utförandet. Beaktas bör dock att 

deras åsikter kan vara vinklade utifrån prägling från den yrkesgrupp de tillhör. 

Enkät 
Då de förslag till förbättring som jobbats fram främst är framtagna i husägarens intresse är 

information om andra husägares syn på kvalité en viktig aspekt för att utvärdera förslagen. För att 

kartlägga vilka kvalitéer som är viktiga ur husägarens perspektiv vid renovering av gamla 

timmerstommar genomfördes en enkätundersökning. Enkäten riktade sig till ett, av varandra 

oberoende slumpmässigt urval husägare som renoverat gamla timmerhus till moderna bostäder. 

Kvantitativa frågor ställdes för att kunna kategorisera det objekt som renoverats och kvalitativa 

frågor med öppna svarsfält ställdes för att undersöka vilka kvaliteter som eftersträvades. 

Enkäten publicerades öppet på ett byggnadsvårdsforum samt på sociala medier. Den öppna 

publiceringen och det frivilliga deltagandet kan påverka urvalet. Det kan tänkas att husägare med ett 

brinnande intresse för gamla hus har större benägenhet att svara på enkäten. Enkäten har dock 

utformats med detta i åtanke för att minska denna risk.  
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Teori 

Allmänna krav vid ändring. 
I begreppet ändring ingår ombyggnad. En ombyggnad är en ändring som innebär att hela byggnaden 

eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. (Boverket 2016) 

I grunden så gäller samma krav för ombyggnad som för nybyggnad. Det är dock helt olika 

förutsättningar vid uppförandet av en ny byggnad jämfört med att ändra en befintlig byggnad. De 

krav som ställs vid uppförandet av nya byggnader uttrycks i generella regler. Vid ändring måste 

kraven anpassas utifrån ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och 

förvanskningsförbudet. Det finns dock alltid en miniminivå som inte får underskridas. (Boverket 

2016) 

1 § En byggnad ska  

1. vara lämplig för sitt ändamål,  

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och  

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om  

1. bärförmåga, stadga och beständighet,  

2. säkerhet i händelse av brand,  

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,  

4. säkerhet vid användning,  

5. skydd mot buller,  

6. energihushållning och värmeisolering,  

7. lämplighet för det avsedda ändamålet,  

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och  

9. hushållning med vatten och avfall. 

(Boverket 2016) 

Renovering utifrån god byggnadsvård 
De åtgärder som genomförs vid en ombyggnad, renovering eller restaurering kan genomföras på 

många olika sätt beroende på hur högt skattat byggnadens kulturhistoriska värde är. (Milhagen et al. 

1998). Att åtgärder genomförs är dock oundvikligt och en naturlig del i byggnadens liv. ”Att ett hus är 

ombyggt behöver inte sänka dess kulturvärde. Det är i sådana fall viktigt att klargöra 

byggnadsetapperna samt att underhålla och reparera varje byggnadsdel utifrån dess tekniska 

förutsättningar.”  (Söderberg och Kjällberg, 2005, 10-11) 

Att restaurera något innebär att underhålla och vårda ett hus där kulturhistoriska kvaliteter 

eftersträvas. Att skapa bekvämlighet och att höja standarden är vid restaurering alltså inte i fokus. En 

renovering däremot syftar till att skapa ett bekvämt boende som passar ett modernt liv genom att 

förnya och ersätta originaldelar. Byggnadsvård är en kombination av restaurering och renovering där 

bekvämt och modernt boende kombineras med respekt för byggnadens arv och karaktär. För att 

åstadkomma detta finns en grundtanke i att använda beprövade material, utföranden och 

traditionella tekniker (Gudmundsson, 2010).  

Riksantikvarieämbetet (2012) menar att god byggnadsvård i huvudsak bygger på fem pelare: 

Kunskap:   

Om byggnadsmiljön och dess kulturvärden och om de åtgärder som 

vidtas.  
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Varsamhet:   

Bevara det karaktäristiska, begränsa ingrepp och genomför större 

ingrepp reversibelt. 

Att förvalta:   

Ett varsamt förhållningsätt ska tillämpas vid brukande, vård och 

underhåll. 

Att förhålla sig till historien:  

Medvetenhet om tidigare åtgärder samt att förhålla sig till 

rekonstruktioner och nya tillägg i äldre miljöer.  

Material och teknik:  

Material-och teknikfrågor har stor betydelse i frågan om god 

byggnadsvård  

Varsamhet 
I plan- och bygglagen ställs krav på varsamhet vid ändring av byggnader. 

Syftet med varsamhetskravet är enligt Boverket att förändring av en byggnad ska utföras med hänsyn 

till de befintliga egenskaperna hos byggnaden som är värda att bevara. Det kan vara egenskaper som 

till exempel boendekvalitéer, arkitektur eller speciella byggnadstekniska utföranden. (Boverket, 

2016) 

8 kap. ”17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 

hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” (SFS 2011:900. Plan- och bygglag) 

Byggnadsteknisk teori 
Behoven av att nyttja gamla ekonomibyggnader i sitt ursprungliga användningsområde har minskat 

då husbestånden går över mer till fritidsboende eller boende utan koppling till jordbruk. De gamla 

husen ska därmed nyttjas på annat sätt. Timmerhusen lämpar sig bra för ombyggnad då de är lätta 

att reparera (Håkansson, 1993, 47) och dessutom konstruerade i princip som byggsatser. Få delar är 

fastspikade och huset är lätt att plocka isär och sätta ihop igen (Gudmundsson et al. 2001, 9). 

Väggstommen 

Timmerhusets väggar hålls samman dels i höjdled genom stockarnas tyngd dels i sidled genom att 

vissa stockar löper från knut till knut och binder samman. Timret har en oerhörd reservkapacitet och 

tål mycket stora skador på den mjuka ytveden så långe inte den hårda kärnan blir angripen. En delvis 

skadad stock kan renoveras enkelt med att lappa med en bit nytt virke. De långa stockarna som löper 

från knut till knut ger timmerhuset en elastisk verkan, tacksam för rörelser, som pareras i de många 

glidytorna mellan stockvarven. Viktigt är emellertid att de bindande stockarna, främst då längst ner 

(syllstocken) och längst upp (remstycket) inte förlorar sin funktion genom att till exempel sågas 

igenom för nya dörröppningar. Då mister hela huset sin stabilitet (Hidemark et al. 2006, 74). Det är 

vanligt att gamla timmerstommar byggts om i flera omgångar och gått miste om vissa av 

liggtimmerstommens egenskaper (Söderberg och Kjällberg, 2005, 10). 

Röta på syllvarvet är den vanligaste skadan på gamla timmerhus. Skador på syllvarvet måste åtgärdas 

då det har en avgörande funktion när det gäller att hålla samman stommen. Åtgärdas skadorna inte 

kan sättningar i stommen bli följden (Broström och Åkerman, 69). 
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Grunden 

Som grund lade man, förr i tiden, ut knutstenar på fast och hård mark. En sten under varje knut, i 

vissa fall täcktes grunden mellan knutstenarna för att minska drag (Söderberg och Kjellberg, 2005, 

38). Denna typ av grund bör ej vara för täta, viss luftgenomströmning bör finnas för att rötskador på 

bjälklaget inte ska uppkomma (Gudmundsson et al. 2002, 162-163). 

Rekommendationer från byggmästare angående renoveringar av gamla grunder är ofta att byta ut 

hela konstruktionen mot en modern betongsockel. En modernare konstruktion är långt ifrån alltid ett 

bättre alternativ. Den befintliga konstruktionen kan ofta behållas utan risk för husets goda bestånd 

med hjälp av enkelt underhåll. Detta kan dessutom ske till mycket måttliga kostnader och tidsåtgång 

till skillnad mot en total förnyelse av grunden som kräver mycket stor insatts. Allmänt bör nutida 

standardlösningar som inte har med den aktuella byggnaden att göra övervägas extra noga 

(Hidemark et al. 2006, 68-69). Skulle grunden vara så dåliga att huset längre inte står stabilt finns det 

dock anledning att överväga att gjuta en ny grund (Gudmundsson et al. 2002, 163). 

Murstock 

I 1800-talshusen var det vanliga att murstocken är murad i fältsten, och spisvarv och skorsten i tegel. 

Variationer förekom naturligtvis beroende på lokal berggrund och tillgång till tegel. Grunden 

kallmurades för att inte dra upp fukt och murstocken murades med lerbruk (Zackrisson, 2004). 

Under 1800-talet lämnades de murade skorstenarna oputsade (Hidemark et al. 2006, 126). 

Då timmerstomme och skorstensstock har kontakt med varandra får ej murstocken hindra 

timmerstommens vertikalrörelser, ej heller klippa av väggarnas sammanhållning i horisontalled. Det 

är vid renovering viktigt att kontrollera att väggar som löper förbi murverket inte hänger upp sig på 

murstocken. Detta är främst ett problem då murstocken är placerad intill inner- eller yttervägg 

(Söderberg och Kjellberg, 2005, 28). 

Bjälklag 

Enligt äldre utformning av bjälklagen var bjälkarna inte in timrade i stommen. Istället lades 

bottenbjälklaget direkt på marken, upphängt på stenar eller underliggande syllar (Millhagen, 1998, 

68) med en uppfyllnad som fungerade som isolering. Uppfyllanden kunde bestå av en blandning 

mellan sand grus aska och kalk (Söderberg och Kjellberg, 2005, 38) (Millhagen, 1998, 68). 

I de byggnader där bottenbjälklaget inte ligger inhugget i syllstockarna används plintar av sten eller 

betong att lägga bjälklaget på. Bjälkarna kan också hängas upp på syllstocken med hjälp av grova 

bockade bandjärn (Gustafsson och Björnstad, 1993, 112). 

Bjälklag som ligger direkt på mark fungerar dåligt i hus som skall vara uppvärmda och fungera som 

bostad. Ett nytt isolerat bjälklag med blindbotten och ventilerat underlag är att föredra (Söderberg 

och Kjellberg, 2005, 38) (Millhagen, 1998, 68). 

Det är mycket vanligt att bjälklagen hänger upp sig på murstocken detta trots att murstocken 

vanligtvis är byggd helt fristående från timmerstommen. Golvet sluttar således från murstocken mot 

ytterväggarna. Detta är helt ofarligt och bör ej elimineras genom åtgärder på timmerstommen eller 

grunden  (Hidemark et al. 2006, 80). 

Stomkompletteringar 

I en konstruktion som timmerstommen, där alla delar kan klara rörelser innebär resta 

konstruktionsdelar som dörrar fönster och murstockar riskmoment, punkter där stommen kan hänga 

upp sig. Det gamla timmerhuset har sjunkmån där frigång för dessa detaljer finns. Oftast är 
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konstruktionsdelar som fönster och dörrkarmar fästa i bindare som löper längs inhuggna spår i 

fönstergluggarna som kallas gåt (Söderberg och Kjellberg, 2005, 27).  

Tak 

En av de första kontroller som bör göras på gamla hus är att undersöka konditionen hos taket. Klarar 

åsar och takstolar de laster som snö och vind ger upphov till. Den främsta orsaken till att det inte 

klarar detta är rötskador som bildats på grund av inträngande vatten genom ett dåligt underhållet 

yttertak. En dålig ventilerad vind leder också till stora problem i form av mögel- och svampbildningar. 

Plåtbeslagen kring skorstenar är svaga länkar i takkonstruktionen och bör kontrolleras extra noga 

(Hidemark et al. 2006, 122). 

Äldre takkonstruktioner på liggtimmerhus utgörs av åsar som bär från gavel till gavel. Vanligtvis med 

en kroppås i nock och en eller flera sidoåsar för vartdera takfall (Söderberg och Kjällberg, 2005, 40). 

Ytbehandling 

Liggtimmerhusen hade från början ingen ytbehandling. Timret fick med tiden den grå färg som trä får 

då det utsätts för väder och vind. Sedan sekelskiftet har dock rödfärgen betraktats som en viktig del i 

vårt kulturhistoriska arv och ansetts värt att bevara. Den klassiska röda slamfärgen från falu 

koppargruva är dessutom tekniskt överlägset alla andra färger på ohyvlat eller väderbitet underlag 

(Hidemark et al. 2006, 144-148).  

Latex- eller plastfärger bör ej användas dels beroende på att färgen indirekt kan orsaka rötskador på 

träet (Söderberg och Kjällberg, 2005, 43). 

Fuktproblematik vid uppvärmning 

I skriften Liggtimmerhus, tillsyn och reparation utgiven av Byggnadsstyrelsen, 

fortifikationsförvaltningen och Riksantikvarieämbetet beskrivs hur problem kan uppstå då tidigare 

kallställda byggnader värms. Luftens förmåga att innehålla fukt ökar då den värms. Då luften i 

timmerhuset värms, tar den upp fukt från timret vilket är bra då det minskar risken för fuktskador. 

Nackdelen är dock att trä krymper då det torkar och kan vrida sig, otätheter mellan stockvarven kan 

uppstå. Den varma luften stiger också och tränger ut i taket. Detta skapar ett undertryck i de lägre 

delarna i rummet och kall uteluft tränger in, detta medför drag vid golvnivå samt risk för kondens av 

fukt på vinden. Om uppvärmning av timmerhus görs bör byggnaden vindtätas. Extra viktigt är att 

innertaket vindtätas (Söderberg och Kjällberg, 2005, 41). 

Ekonomi 
Jonsson och Ljung menar att byggnadsvård kan vara ett klokt ekonomiskt beslut för den enskilda 

individen. Det är dock en mängd olika aspekter som spelar in gällande ekonomisk lönsamhet i 

byggnadsvård. Det finns ett allmänt intresse för bevarade hus och många är villiga att betala mer för 

original. Personlig smak och kortsiktigt lönsamhetstänk påverkar dock ofta och många väljer att 

renovera bort karaktärsdragen med förvisso billiga men icke hållbara metoder (Johnsson och Ljung, 

2014). 

En kortsiktig ekonomisk nackdel kan beskrivas med det som kallas ”Baumols sjuka”, enkelt uttryckt 

handlar det om att dagens teknik och produktionsutveckling har gjort varor billigare men hantverk 

och tjänster som kräver mänskliga möten blivit dyrare (Rönnborg, 2012, 31). 

Det finns också områden där det utvecklats produkter med lägre driftskostnad vid användning  

(Goldstein, 2006, 34). Det kan då vara värt ur ett ekonomiskt livscykelperspektiv att byta ut den 

gamla produkten.  
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Ekologi 
För att ena världens miljöarbete uppförde Förenta nationerna 1987 en enad långsiktig miljöstrategi 

för en hållbar utveckling i Bruntlandrapporten.  Goldstein förklarar i sin rapport från 2006 

övergripande avseendet med ett av dessa mål, ”Det övergripande målet enligt strategin är att minska 

de negativa verkningar för miljön som uppstår vid utnyttjandet av naturresurser i en växande 

ekonomi. Rent praktiskt betyder detta att resursutnyttjandets verkningar för miljön minskas 

samtidigt som resursproduktiviteten förbättras överlag i hela EU:s ekonomi” (Goldstein, 2006, 14). 

För att minska dessa verkningar kan den mängd material som krävs för en viss funktion minskas, 

detta kallas för dematerialisering. Dematerialisering kan uppnås genom till exempel förlängd 

användning och återbruk (Gröndahl och Svanström, 2012, 264). Livslängden på produkter påverkar 

den totala miljöpåverkan, resursförbrukning och avfallsmängd (Goldstein, 2006, 28). 

Återbruk har genom alla tider varit en naturlig del i samhället. Endast de senaste årtiondena, med ett 

växande välstånd, har det plötsligt blivit ”finare” att ersätta fullt användbara ting med nytt. Denna 

mentalitet går ej ihop med att världens resurser är ändliga (Algehed, 2012, 6-7). 

Kvalité 
Ett gammalt hus med lång livstid får ett patinavärde som beror på dess naturliga förslitning och 

åldrande. Denna kvalité hittas sällan i nyproducerade hus på grund av dess allt som oftast mycket 

kortare livslängd (Hidemark et al. 2006, 13). 

Den långa byggtiden, hantverkarnas individuella ansvar för eget arbete och egen ekonomi och det 

stora yrkeskunnandet och yrkesstoltheten innan tidigt 1900-tal gjorde att de byggnader och de 

snickerier som uppfördes höll en väldigt hög kvalité (Hidemark et al. 2006, 13). Timret i de gamla 

byggnaderna, så som timret i gamla snickerier är valda med omsorg och av en kvalité som är svår att 

få tag på idag. Furu är ett mycket varaktigt byggnadsmaterial med god beständighet mot röta 

(Hidemark et al. 2006, 61, 73). Snickerier av hög kvalité har alltid återanvänts (Hidemark et al. 2006, 

73). En stor del av ett gammalt hus bygger dessutom på ett uppförande baserat på mycket gammal 

tradition och erfarenhet.  
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Resultat 

Observation och beskrivning av referensobjekt 

Historisk sökning 
Projektbyggnaden är en ekonomibyggnad uppförd någon gång mellan 1850 och 1870. Den är utförd i 

liggtimmer och används för närvarande som garage och förråd men har under årens gång haft olika 

användningsområden. En brädtillbyggnad har vid senare tillfälle tillförts norra delen av byggnaden. 

Genom samtal med fastighetsägaren Per Brandén, och tidigare pigan på gården Agnes Wester har 

det framkommit att rummet som benämns oljerummet tidigare har använts som stall för hästar och 

kor. Bakstugan har tidigare använts som bakstuga under vårarna och som sommarbostad. I det 

sydöstra hörnet har en gång också funnits en verktygsbod av plank som rivits.  

Genom studier av Jämtlands Läns Museums byggnadsinventering från 1975 har framkommit att 

denna byggnad också haft annan användning tidigare. I denna inventering framgår att byggnaden 

bedöms vara uppförd någon gång mellan år 1850 och år 1870. Byggnaden ska också ursprungligen ha 

haft två våningar men vara nedtimrad och ombyggd år 1918. Oljerummet skall ursprungligen varit 

bostad och garaget ursprungligen portlider. Byggnaden bedöms ej som kulturhistoriskt viktig i den 

ovan nämnda byggnadsinventeringen men om bedömning gjorts idag skulle den enligt nuvarande 1:e 

Byggnadsantikvarie på Jamtli sannolikt bedömas vara av kulturhistoriskt värde (Bilaga 4).  

              

 

  

Bild 3: 75s1055 20 Foto:Jamtli/Jamtlis fotosamlingar Bild 2: 75s1055 19 Foto: Jamtli/Jamtlis fotosamlingar 
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Okulär besiktning 

 

Bild 1: Bilden visar nuvarande planlösning för projektbyggnaden. Foto: Anders Brandén 

Den 10 april 2016 genomfördes en fallstudie av projektbyggnaden i form av okulär besiktning av 

referensobjektet där timmermannen Bo Halvarsson medverkade och frågades ut om sin åsikt 

angående husets stommes skick och vilka åtgärder som behövs för att stommen skall kunna 

användas som bostadshus. Deltog gjorde också husets ägare Per-Anders Brandén samt rapportens 

författare Anders Brandén. Vad som framkom sammanfattas nedan, transkribering av vad som sades 

under besiktning redovisas i Bilaga 1. 

Utvändigt 

Byggnadens stomme består av liggtimmer. En 

konstruktion som består av liggande 

timmerstockar med urskålade undersidor 

staplade på varandra. Stockarna är slätbilade på in 

och utsida och har en tjocklek på cirka fem tum 

(127 mm). Stockarna är sammanfogade i hörnen 

med uthuggna knutar, dymlingar hjälper till att 

binda samman timmervarven och stabiliserar 

skarvar i sidled. Mellan stockvarven är byggnaden 

tätad för drag med mossa. 

Enligt timmerman Bo Halvarsson är stommen 

överlag i god kondition. Bo hittade dock en 

syllstock på den västra sidan som han ansåg vara 

murken och som måste bytas ut eller tas bort. 

Stocken är markerad på Bild 6, Bild 4 visar 

stockens rötskador och Bild 5 visar att stocken ej 

är knutad i ena änden.   

Bild 4: Murken syllstock Foto: Anders Brandén 

Bild 5: Murken syllstock Foto: Anders Brandén Bild 6: Murken syllstock Foto: Anders Brandén 
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Halvarsson fann även en syllstock på oljerummets västra sida som ytveden murknat på och som bör 

halvsulas. Stocken är markerad på Bild 7. På Bild 8 syns syllstockens ytskador tydligt. På garagedelen 

är stockarna i ytterväggarna omilt skarvade men Halvarssons bedömning är att detta ej påverkar 

väggarnas bärighet då dymlingar håller ihop skarvarna.  

 

 

 

Den östra gaveln är intakt förutom att ett fönster täppts 

igen på nedervåningen, detta syns tydligt på Bild 9. Att 

återställa detta skall enligt Halvarssons bedömning vara en 

enkel åtgärd då de stockar som används till att täcka 

gluggen enbart sitter fast med hemsmidd spik.  

På den östra långsidan finns ytterligare två igentimrade 

fönstergluggar.  

Byggnaden står på en plintgrund av natursten placerade 

under knutarna. Den plint som är placerad under knuten 

mellan bakstugan och garaget på östra långsidan har 

sjunkit. Denna knut har vid tidigare tillfälle hissats av Per 

Brandén och pallats upp för att räta upp huset, detta 

någon gång under de senaste 20 åren. Knuten är markerad 

på Bild 10 och på bild 11 syns hur den tidigare hissade 

knuten pallats upp med brädlappar. 

 

 

  

Bild 7: Ytskadad Syllstock Foto: Anders Brandén 

Bild 9: Söder gavel Foto: Anders Brandén 

Bild 10: Öster långsida Foto: Anders Brandén Bild 11 Öster långsida Foto: Anders Brandén 

Bild 8: Ytskadad Syllstock Foto: Anders Brandén 
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Fönstren har någon gång bytts ut Bild 13 visar tydligt hur fönstergluggarna är utfyllda i underkant 

med skarvad stock. Av estetiska skäl, för att göra skarvningen mindre synlig kan stocken med fördel 

delvis falsas av utvändigt.  

 

 

Bild 12: Fönster Foto: Anders Brandén 

 

Byggnaden har ett sadeltak, bärande konstruktion är åsar med tvärgående sparrar. På sparrarna 

ligger glest, breda kilformade plank. Det går från insidan att urskilja ett spåntak, ovanpå spåntaket 

har senare lagts pannplåt. Pannplåten har rostat vilket gett ett icke tilltalande estetiskt uttryck. Taket 

är dock helt, utan rötskador och tätt. Istället för att byta ut plåten föreslår Bo Halvarsson ny 

plåtbeklädnad ovanpå den gamla pannplåten. Taket kan beklädas genom att regla upp ovanpå 

pannplåten för att få luftspalt mellan plåtarna och för att få något att fästa den nya plåten i. 

Halvarsson rekommenderar detta för att den gamla plåten är tjockare än ny plåt. Han menar att 

kondensbildning på undersidan inte sker i samma grad på den tjockare plåten som på den nya 

tunnare plåten.  

 

Bild 14: Rostig pannplåt Foto: Anders Brandén 

  

Bild 13: Fönster Foto: Anders Brandén  
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Invändigt 

Bakstugan 

Golvet i bakstugan består av plankgolv. På bild 17 syns hur golvet sjunkit 

upp till 7 centimeter i den västra delen. Sjunkningen kan antas bero på en 

murken syllstock som bjälklaget troligen är upphängt på. På grund av 

begränsade möjligheter att inspektera bjälklaget är det oklart om 

golvplankorna är fästa i isolerad trossbotten eller bara oisolerade 

golvbjälkar. Plankgolvet sluttar lätt från murstocken. Taket i bakstugan 

består av spontad träpanel. På Bild 15 och Bild 16 syns en springa tydligt 

mellan skorstensmur och tak vilket tyder på att murstocken satt sig eller 

taket rört sig. Murstocken är av putsat tegel och håller en järnspis i gott 

skick med tillhörande bakugn, murstocken är fristående från väggarna. 

Innerväggarna i bakstugan är täckta av papp. Det finns två fönster på den 

västra väggen, dörren in till bakstugan vetter mot norr. 

 

 

Garaget 

Garaget 

Golvet består av gamla cirka 30 centimeter breda plank, då golvet under senare år använts som 

garage är många av golvplankorna skadade av olja. Taket består av bjälkar i timmer med 

ovanliggande plankgolv, troligen av senare datering. I ytterväggarna är större öppningar som vetter 

mot väst och öst, varav den västra tjänar som garagedörr och den östra är igenslagen med plank. 

Stockvarven i ytterväggarna är skarvade omilt vilket medför otätheter, enligt Halvarson påverkar 

detta ej stommens bärighet. I innerväggen mellan Garaget och stallet finns två dörröppningar. I 

innerväggen mellan bakstugan och garaget syns en tidigare dörröppning som timrats igen. 

  

Bild 15: Bakstugan 
 Foto: Anders Brandén 

Bild 16: Bakstugan Foto: Anders Brandén Bild 17: Bakstugan Foto: Anders Brandén  
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Oljerummet 

Golvet i stallet består av betong. Taket består av bjälkar av timmer med ovanpåliggande isolerat 

innertak, visas på Bild 18. På västra ytterväggen finns två fönster. På södra väggen finns en igen 

timrad fönsterglugg. På norra väggen finns en igen timrad fönsterglugg samt en liten lucka i nivå med 

underkant fönster. På innerväggen mot garaget finns två dörrar.  

 

Bild 18: Tak oljerum Foto: Anders Brandén 

Vind 

Mellan rummen finns en varsin dörr i vardera mellanvägg. På södra gaveln finns ett fönster. På västra 

långsidan finns låga fönster, ett i vartdera rum. Det går att urskilja på stockvarven i väggarna att 

stockarna är skarvade ganska ofta vilket tyder på att stommen någon gång byggts om. Sparrarna från 

taket är lagda direkt på det översta stockvarvet, remstycket, vilket bildar en cirka 7 centimeter stor 

springa mellan tak och väggband. Det går också att urskilja spår i remstycket som ej används, vilket 

kan tyda på att stocken haft annan användning tidigare. 
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Förslag om åtgärder 

Utvändigt 
Då stommen enlig Timmerman Bo Halvarsson är av god kondition behövs inga större åtgärder för att 

säkra stommens bärighet dock finns ett fåtal brister som bör åtgärdas. Åtgärder görs också för att 

anpassa stommen till bostad. Delar som åtgärdas är: 

 Uppfräschning av brädtillbyggnad 

 Murken syllstock 

 Ytskadad syllstock 

 Knutsten som satt sig 

 Igensatta fönstergluggar 

 Öppningar i vägg 

 Rostigt tak 

 Målning 

 Farstukvist- Flyttas och byggs upp på nytt 

I följande underrubriker förklaras och motiveras föreslagna åtgärder. 

Uppfräschning brädtillbyggnad 

Då den nedre delen av panelen på den tillbyggnad som finns på den norra sidan av timmerhuset är 

murken sätts en ny midja och panelen under midjan byts ut mot stående panel. Denna del används 

fortsatt som förråd. 

Murken syllstock 

Röta på syllvarvet är den vanligaste skadan på gamla timmerhus. Skador på syllvarvet måste åtgärdas 

då det har en avgörande funktion när det gäller att hålla samman stommen. Åtgärdas inte skadorna 

kan sättningar i stommen bli följden (Broström och Åkerman, 69). 

Den murkna syllstocken på bakstugans västra sida har dock ingen sådan funktion då den bara är 

knutad i ena änden, den tar således inga dragspänningar men har ändå påverkan på byggnaden då 

sättningar kan uppkomma i vertikal riktning. Det påverkar även golvet i bakstugan som kan antas 

vara upphängt på denna stock. Denna syllstock bör enligt timmerman Bo Halvarsson i sin helhet 

bytas ut. Anledningen till att den murknat är kontakt med kringliggande mark.  

Timmerhusen är konstruerade i princip som byggsatser. Få delar är fastspikade och huset är lätt att 

plocka isär och sätta ihop igen. Det är därför lätt att byta ut och bygga till delar (Gudmundsson et al. 

2001, 9). Bytet görs enklast enligt Halvarsson genom att hissa knuten med en 10 tons domkraft 

(Bilaga 1). Därefter ta ut den gamla stocken och använda den som mall för att göra en ny stock. 

Stocken utformas med en ny knut för att laxas in med övriga stommen. Marken intill stocken bör 

sänkas för att stocken ej ska skadas på nytt (Hidemark et al. 2006, 73). 

Ytskadad syllstock 

På oljerummets västra sida finns en syllstock som ytveden murknat på och som enligt Halvarson bör 

halvsulas. Vid halvsulning huggs den ytved som är murken ut och ersätts av nytt friskt trä. Den nya 

veden kan fästas med träplugg eller skruv. I detta fall sker det med skruv enligt Halvarssons 

rekommendation (Bilaga 1). 

Vissa handböcker rekommenderar i vissa fall impregnering i skarven mellan trät medan andra 

avråder från detta. Stig Nilssons rekommendation är att impregnering inte behövs om halvsulningen 

sker med bra virke (Bilaga 2). Därför genomförs denna halvsulning med bra virke och utan 

impregnering. 
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Knutsten som satt sig 

En vanlig skada är sättningar i grunden, det vill säga att stabiliteten i grundmurarna släpper 

(Gudmundsson et al. 2002, 162-163). Det finns framförallt två orsaker till sättningar. Rörelser i 

tjälkänsliga marklager, eftersom hörnstenarna inte är på tjälfritt djup samt förändringar i markens 

bärighet runt om byggnaden till exempel på grund av dräneringar runt byggnaden som sänkt 

grundvattennivån (Hidemark et al. 2006, 68). 

Sättningar i grunden avhjälps enkelt med att man lyfter huset med domkraft, pallar upp under 

syllstockarna och gör en utbottning av sten och skärv upp till omkring 30 cm under markytan 

(Gustafsson och Biörnstad, 1993, 27). Skador som beror på tjälskjutning avhjälps bäst med 

markisolering. Många sättningar är dock väldigt gamla och åtgärder på dessa bör undvikas då de kan 

skada den övriga byggnaden (Gudmundsson et al. 2002, 162-163). 

Då dessa sättningar är relativt nya görs en utbottning enligt Gustafsson och Biörnstad. I samband 

med utbottningen isoleras även kringliggande mark för att avhjälpa tjälskjutning. 

Igensatta fönstergluggar 

Det timmer som sitter i de tidigare fönstergluggarna rivs aktsamt ut. Även övriga fönster rivs ut och 

ersätts av högre fönster efter att den stock som skarvats in i nederkant också rivits ut. Detta för att få 

ett enhetligt utseende på byggnaden. 

Gåten i en dörr- eller fönsteröppning styr upp timmerväggen och fungerar som en ram som 

fönsterkarmen sedan kilas fast i (Gudmundsson, 2001, 101). Skulle gåt saknas förstärks dock 

öppningarna med ett stående plank på sidorna. Enligt Stig Nilsson är denna lösning fullgod. 

Fönsterkarmarna kilas fast, då denna lösning är att föredra då rörelser i stommen är att räkna med. 

Fönsterkarmarna drevas med lindrev (Bilaga 2). 

Öppningar i stomme vid garage 

Det är två stora öppningar i timerstommen i den del som idag används som garage. Historisk sökning 

har visat att detta tidigare kan ha tjänat som portlider, det vill säga varit en ingång till gården som 

kunnat förslutas med portar.   

Dessa öppningar byggs igen med en regelvägg som på den västra sidan skall innehålla en dörr och på 

den östra sidan skall innehålla fönster. Då detta byggs igen är det viktigt att lämna visst utrymme för 

timmerstommen att röra sig på. Den västra gluggen skall utformas så att den ger ett intryck av att en 

gång i tiden varit portlider. Detta för att återskapa ett historiskt uttryck och för att undvika att den 

nya regelväggen ger ett intryck av ett modernt arkitektoniskt ingrepp på den i övrigt gamla 

byggnaden. 

Rostigt tak 

Ett nytt ovanpåliggande tak uppförs enligt rekommendation från Halvarson (Bilaga 1). Att byta ut 

taket innebär att det skulle behöva rivas, då plåttaket rivs kommer troligen också det underliggande 

spåntaket påverkas. Genom att istället regla upp på det gamla plåttaket för att lägga ny pannplåt 

ovanpå undviks en del extra arbete. Samtidigt garanteras takets täthet. Denna åtgärd är dessutom 

reversibel och stämmer bra överens med de krav som ställs i Plan- och bygglagen om varsamhet. 

Målning 

Färgen på väggar och foder behöver förbättras. På väggarna är idag röd slamfärg. I detta fall används 

Falu rödfärg på väggarna. På foder, dörrar och fönster används vit linoljefärg.  

De byggnader som har gammaldags ytbehandling skall fortsätta ytbehandlas på samma vis. De gamla 

färgerna är fullt användbara och lång erfarenhet finns över hur de traditionella medlen skyddar och 
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samverkar med underlaget. Ytbehandlingen bör anpassas till vad som är karakteristiskt för 

byggnaden för att behålla byggnadens kulturhistoriska värde. Linoljefärger kan med fördel användas 

till foder, fönster och dörrar (Söderberg och Kjällberg, 2005, 43). 

Sedan sekelskiftet har rödfärgen betraktats som en viktig del i vårt kulturhistoriska arv och ansetts 

värt att bevara. Den klassiska röda slamfärgen från falu koppargruva är dessutom tekniskt överlägset 

andra färger på ohyvlat eller väderbitet underlag (Hidemark et al. 2006, 144-148). 

Tidigare rödfärgade väggar bör borstas av med piassavakvast, stålborste eller hård rotborste för att 

få bort lös färg, lavar med mera. Den nya färgen sprutas eller stryks sedan på (Hidemark et al. 2006, 

148). 

Farstukvist 

Den karakteristiska farstukvisten sparas vid rivning för att om möjligt återanvändas till en ny 

farstukvist som bättrings målas med vit linoljefärg. Kan ej farstukvisten återanvändas på grund av 

rötskador så sparas den för att användas som mall för en ny farstukvist. 

Invändigt 
Vissa åtgärder måste även vidtas invändigt för att kunna anpassa ladugården till bostad. Delar som 

åtgärdas är: 

 Golv och bjälklag 

 Innertak 

 Tilläggsisolering vindsbjälklag 

 Tilläggsisolering ytterväggar 

 Innerväggar och innerdörrar 

Golv och bjälklag 

Bostadshus har ofta tidigare byggds om och kompletterats med modernare bjälklag. Bjälklaget kan 

vid dessa ombyggnader lagts upp på grundmurens innerkant eller vara inlaxat mellan första och 

andra stockvarvet (Söderberg och Kjellberg, 2005, 39). Golvet i bakstugan kan antas vara inlaxat eller 

upphängt på syllstocken då golvet sjunkit tillsammans med syllstocken. På grund av svårigheter att 

komma åt att inspektera bjälklaget är konstruktionen okänd. För att kunna inspektera detta lossas 

golvplankor efter västra ytterväggen. Dessa måste troligen lossas ändå då syllstocken byts ut. Om 

golvplankorna döljer ett modernare bjälklag med trossbotten kompletteras befintlig isolering med 

sågspån från kanterna med hjälp av att lossa de plankor som sitter närmast ytterväggarna. 

Det är den stillastående luften i ett material som isolerar. Det vanligaste felet på gamla 

bjälklagsisoleringar är att sågspånet sjunkit ihop, detta medför en luftficka alldeles under golvet där 

luften ej står still. Det gamla sågspånet kan ligga kvar men bör fyllas på med ytterligare isolering. 

Detta kan göras genom att bryta upp hela golvet och fylla på allt eller genom att lossa golvet vid 

ytterväggen och fylla på cirka en meter in i bjälklaget för att förhindra inflödet av luft. Rena 

naturmaterial bör användas som isolering (Gudmundsson, 2001, 19-21). 

Döljer golvplankorna ett oisolerat bjälklag rivs hela golvet för att sätta dit ett nytt isolerat bjälklag 

med blindbotten. Om möjligt används de gamla åsarna. Eventuella nya åsar samt gamla åsar vid ny 

syllstock hängs upp med hjälp av grova bockade bandjärn (Gustafsson och Björnstad, 1993, 112). Ett 

nytt isolerat bjälklag med blindbotten och ventilerat underlag är att föredra (Söderberg och Kjellberg, 

2005, 38) (Millhagen, 1998, 68). De skurade golvplankorna sparas för att kunna användas på det nya 

bjälklaget. 
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Till trossbotten bör inte moderna skivmaterial användas då dessa ej är formbeständiga och 

materialbeständiga i klass med den övriga byggnaden. Entums råspont kan med fördel istället 

användas. För att göra blindbotten dragfri är det klokt att täta med lerbruk, att tömma ner kalk längs 

kanterna håller råttor borta. Installationskanaler kan med fördel gömmas i trossbotten, ritningar på 

kanaldragning bör upprättas för att kunna granskas vid framtida behov. Då golvet lagts bör det 

omedelbart täckas över med till exempel masonit för att rädda det från skador under byggtiden 

(Gudmundsson, 1996, 104-105).  

En särskild typ av bjälklag finns i vissa förrådshus. Golven består där av halva stockar med flatsidan 

uppåt och flatbilade ändar instuckna mellan första och andra varvet (Söderberg och Kjellberg, 2005, 

39). Ett sådant bjälklag finns i garaget, bjälklaget är till viss del skyddat av ovanpå spikade plank vilket 

gjort det svårt att fastställa konditionen på bjälklaget. Om det är möjligt att bevara bjälklaget ska de 

hyvlas, oljas och återanvändas som golv ovanpå ett nytt isolerat bjälklag. Dessa är dock troligtvis 

skadade av olja och bensin, i detta fall läggs ett nytt oljat furugolv.  

Ett nytt isolerat bjälklag med furugolv byggs också i oljerummet. Enligt timmerman Stig Nilsson bör 

det befintliga bjälklaget bytas ut då träbjälklaget som finns under den betong som utgör golvet i 

oljerummet troligtvis inte är i god kondition (Bilaga 2). 

Innertak 

Innertaken i oljerum och bakstuga behålles. I bakstugan bättrings målas det med vit limfärg. En list 

används för att dölja springan mellan tak och puts på skorstenen. Taket i oljerummet rengörs. I 

garaget rivs befintligt brädtak och nytt läggs ovanpå bjälkarna så att bjälkarna blir synliga från 

rummet, likt oljerummets innertak. Det hål som är i bjälklaget som leder upp till vinden via en brant 

trappa byggs igen och kompletteras med en lucka för inspektion av kallvind, trappan upp rives. 

Tilläggsisolering vindsbjälklag 

Om uppvärmning av tidigare kallställda timmerhus görs finns risk att träet krymper vilket leder till 

otätheter i byggnaden. Den varma luften stiger och tränger ut i taket. Detta skapar ett undertryck i 

de lägre delarna i rummet och kall uteluft tränger in, detta medför drag vid golvnivå samt risk för 

kondens av fukt på vinden. Om uppvärmning av timmerhus görs bör byggnaden vindtätas. Extra 

viktigt är att innertaket vindtätas (Söderberg och Kjällberg, 2005, 41). 

Vid isolering av vindsbjälklag är det en fördel om den gamla isoleringen kan ligga kvar, den fungerar 

värmemagasinerande. Den bör dock kompletteras med nytt spån eller annat organiskt material eller 

med mineralullsrulle med vindpapp på ovansidan. För att vindtäta vindsbjälklaget ytterligare kan den 

gamla isoleringen skottas bort tillfälligt varpå vindpapp läggs under och spånet skottas tillbaka 

(Gudmundsson, 2001, 23). 

Vindsbjälklaget tilläggsisoleras. Det sågspån som finns som befintlig isolering ovan oljerum och 

bakstuga skottas tillfälligt undan för att lägga vindpapp och därefter lägga tillbaka sågspånet. Ovanpå 

spånet läggs en mineralullsrulle med vindpapp på ovansidan. Alternativet till mineralullsrullen är 

lösull i form av cellulosafiber eller sågspån. Då vinden är väldigt väl ventilerad har dock 

mineralullsrullen en stor fördel för att förhindra kalldrag och luftrörelse i isoleringen.  

Tilläggsisolering ytterväggar 

Tilläggsisolering kan göras antingen på ut- eller insidan av ytterväggen. Isolering på utsidan medför 

varmare och torrare timmer, isolering på insidan medför i sin tur kallare och fuktigare timmer. En 

lägre fukthalt är betydelsefullt för att reducera risken för fuktskador och om enbart denna aspekt 

beaktas är isolering på utsidan alltså att föredra. Det är dock det estetiska som oftast avgör var 

tilläggsisoleringen slutligen sätts. Att utvändigt tilläggsisolera ett hus med exteriört synligt timmer 
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medför en mycket stor förändring av byggnadens yttre. Är timmerväggen i god kondition bör 

övervägande göras om den överhuvudtaget behöver isoleras (Söderberg och Kjällberg, 2005, 41). 

Diffusionstät isolering samt övriga diffusionstäta material bör undvikas i timmerhus. Det kan dock 

vara motiverat i våtutrymmen (Söderberg och Kjällberg, 2005, 41). 

Gudmundsson menar att ”En gedigen timmervägg behöver inte tilläggs isoleras” (Gudmundsson, 

2001, 14). Enbart cirka tio procent av värmeförlusterna sker genom väggarna. Att se över kallras från 

fönster, isolering i tak och golv, värmeförluster från värmekällan och ventilationen är väsentligt 

mycket mindre ingrepp och ger bättre resultat energimässigt. Förutom förmågan att magasinera 

värmen, som inte moderna lättare väggkonstruktioner har, har timmerstommen också fördelen att 

den är lätt att reparera och komplettera. Det är alltså relativt enkelt att täta drag och åtgärda kallras 

med mera, vilket inte är lika enkelt i moderna konstruktioner (Gudmundsson, 2001, 14). 

Granskas istället studier som TÄTHET I TIMMERHUS framkommer att de oisolerade husen som 

granskats har en relativt hög energiförbrukning (Lindberg, 2009). Lika så rekommenderar timmerman 

Stig Larsson tilläggsisolering med hänvisning till annars höga energikostnader (Bilaga 2). 

Det vanliga vid tilläggsisolering är att mineralull används. Det finns dock organiska material som 

förutom att de är organiska också har fördelen att de är fuktbuffrande. ”Det som talar till de 

fuktbuffrande materialens fördel i byggnadsvårdssammanhang är om det tidigare har använts i den 

valda konstruktionen och fungerat bra finns det ingen anledning att ändra ett fungerande koncept. 

Det som också är positivt är att de är förnyelsebara inom överskådlig framtid. I övrigt verkar 

mineralull och cellplast fungera likvärdigt och med andra kvalitéer som större brandtålighet och lägre 

pris i genomsnitt. Vilka material som ska anses bäst ur något sammanhang beror på vilken parameter 

som värderas högst.”(Hultberg och Larsson, 2009). 

Tilläggsisolering föreslås till detta projekt att göras i garaget och i bakstugan. Efter rekommendation 

från Larsson med tjockleken 10 centimeter (Bilaga 2), träfiberskivor används som isoleringsmaterial. 

Väggarna i garaget är väldigt otäta och stora delar av ytterväggarna skall byggas igen med 

regelväggar, därför tilläggs isoleras även garagets ytterväggar. Väggarna i bakstugan tilläggs isoleras 

för att sänka energikostnaderna, dessa väggar döljs redan i nuläget av papp vilket endast medför en 

mindre förändring på interiören då tilläggsisolering sker. Tilläggsisoleringen utförs med vindpapp 

vilket bidrar till att minimera kalldrag i huset, diffusionstät byggplast används ej vid 

tilläggsisoleringen. Oljerummet isoleras ej för att behålla det rustika uttryck som de gamla 

timmerväggarna ger och på så vis bevara en del av husets historia. Tanken är att denna del skall 

innehålla rum där temperaturen kan hållas lägre så som kontor och sovrum. Tack vare den massiva 

värmelagrande timmerväggen uppnås också en behaglig innetemperatur i sovrummet. 

Innerväggar och innerdörrar 

De befintliga innerväggarna behålles i princip i befintligt skick så att timret hålles synligt. För att 

skapa möjlighet att ta sig emellan rummen tas en igentimrad dörrglugg upp mellan garage och 

bakstuga och en dörr sätts igen på ena sidan bakom badrummets ytskikt mellan garage och oljerum. 
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Alternativ planlösning 
Bild 19 visar en alternativ planlösning där vatten och avloppsinstallationer begränsats till det tidigare 

garaget för att reducera ingreppen på stommen i så stor grad som möjligt. 

 

Bild:19: Planlösning. Anders Brandén.

Jämförelse mot nybyggnad 

Ekonomi 
En stor del av de nyproducerade husen har relativt kort livstid. De har dock ett kortsiktigt ekonomiskt 

värde som beror på billigt utförande och kort utförandetid. Detta ekonomiska värde förgås över tid 

på grund av den kortare livslängden på byggnaden. Ett gammalt hus med lång livstid får istället ett 

patinavärde som beror på dess naturliga förslitning och åldrande (Hidemark et al. 2006, 13). Jonsson 

och Ljung menar att byggnadsvård kan vara ett klokt ekonomiskt långsiktigt beslut då det finns ett 

allmänt intresse för bevarade hus och många är villiga att betala mer för original (Johnsson och Ljung, 

2014). Husets och fastighetens värde kan alltså tänkas stiga då det efter renovering blir en unik 

byggnad som bevarar mycket av husets och fastighetens historia. Det är dock en mängd olika 

aspekter som spelar in gällande ekonomisk lönsamhet i byggnadsvård (Johnsson och Ljung, 2014). 

Kortsiktigt är arbetskostnad en stor nackdel vid ombyggnad, då ombyggnad av denna omfattning kan 

beräknas ta längre tid än nybyggnad. Det har dock i detta projekt mindre betydelse då arbete 

beräknas genomföras i egen regi. Minskade materialkostnader och att slippa undan 

rivningsmomentet bidrar till kortsiktig lönsamhet. 

På längre sikt bör också driftkostnader beaktas. Isoleringsförmågan i timmerhuset är en sådan faktor. 

Detta kan dock åtgärdas med hjälp av tilläggsisolering men måste vägas mot bevarandet av andra 

kvalitéer som kan gå förlorade vid för stora ingrepp vid ombyggnad. 

Ekologi 
Ur ett ekologiskt perspektiv finns stora fördelar med att bevara projektbyggnaden. Den största 

fördelen är att ladugårdens livslängd förlängs. Livslängden på produkter påverkar den totala 
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miljöpåverkan, resursförbrukning och avfallsmängd (Goldstein, 2006, 28). Timmerstommen kan 

dessutom fungera som ett substitut för moderna byggvaror producerade på ett mindre hållbart sätt 

jämfört med den troligtvis för hand uppförda timmerstommen. Som exempel har trä goda 

värmeisolerande egenskaper vilket kan minska användningen av isolering. Att fortsatt använda den 

massiva timmerstommen betyder också att en stor mängd koldioxid fortsatt lagras i stommen 

(Svenskt Trä, Bygg klimatsmart). 

Produkten trä lämpar sig dessutom bra att förändra och laga (Svenskt Trä, Bygg klimatsmart), just 

detta är en viktig faktor för återbruk och lång livslängd (Algehed, 2012, 9). 

Kvalité 

Undersökning: Kvalitativa fördelar ur husägares perspektiv 

För att få ett underlag till att utvärdera kvalitativa fördelar tillfrågades husägare om vilka kvalitéer 

som varit viktiga ur deras perspektiv vid renovering av gamla timmerstommar. 

Studien genomfördes med hjälp av en enkät. Enkäten riktade sig till ett av varandra oberoende, 

slumpmässigt urval husägare som renoverat gamla timmerhus till moderna bostäder. Kvalitativa 

frågor med öppna svarsfält ställdes för att undersöka vilka kvalitéer som eftersträvades. 14 stycken 

svarade på enkäten, då svaren var öppna förekom i vissa fall flera svar på en fråga från samma 

person. Nedan redovisas en sammanfattning av de svar som gavs. Enkäten redovisas i sin helhet som 

bilaga, under rubriken Bilaga 3. 

 

Tabell 1: Sammanställning Enkätsvar 

Tabell 1 visar hur intresset för bevarande och byggnadsvård är minst lika stort som intresset att 

förnya och modernisera. Detta visar på att en medvetenhet om bevarande finns och att det är något 

som värderas högt av de människor som blivit tillfrågade. 
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Tabell 2: Sammanställning Enkätsvar 

Tabell 2 visar att husets form samt proportioner och detaljer som bevarar husets speciella karaktär 

värderas högt vid bevarandet av ursprungliga kvalitéer. 

 

Tabell 3: Sammanställning Enkätsvar 

I tabell 3 framgår att inomhusklimatet och mjuka värden så som själ och historia förefaller vara den 

största fördelen med ett gammalt timmerhus kontra ett nybyggt hus. Ett av svaren som gavs i 

enkäten sammanfattade några av de mest populära svaren på ett bra sätt. 

”Ett unikt hus som är byggt med eftertanke och kommer att finnas kvar långt efter oss. En känsla i 

huset som är svår att beskriva. Mycket bra inomhusklimat, temperaturväxlingar utjämnas av den 

massiva stommen och lerkliningen. Troligtvis mer ekologiskt och klimatvänligt än genomsnittligt 

nybyggt hus. Troligtvis högre värde i framtiden.” (Bilaga 3). 
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Tabell 4: Enkätsvar 

Som nackdelar nämns sådant som hög energiförbrukning, krånglig planlösning och svårigheter att vid 

renovering uppfylla moderna byggregler.  
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Vilka nackdelar har ditt hus jämfört med ett 
nybyggt hus?
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Diskussion 

Restaurering och renovering 
Då all ombyggnad är mycket komplexa projekt är det svårt att ta alla moment i beaktning. 

Svårigheter som till exempel tidsbegränsning och åtkomstbegränsningar till delar av byggnaden 

påverkar resultatet i denna studie. De åtgärder som föreslås är av sådan art att byggnadens 

utformning och utseende påverkas relativt mycket men detta förslag måste sättas i kontexten att 

projektbyggnaden annars ska rivas. De förändringar som föreslås får ses som en förutsättning för att 

byggnaden ska kunna bevaras och användas i framtiden. Att ett hus är ombyggt behöver inte sänka 

dess kulturvärde. Någon hänsyn till installationer och de tekniska egenskapskraven har ej tagits i 

utformandet av förslaget men med en mindre fördjupning inom dessa områden förmodas detta ej 

vara något hinder vid ett eventuellt fullföljande av förslaget, det skulle kunna fördröja utförandet 

något i jämförelse med nybyggnation. 

Då timmerbyggnader redan vid uppförandet utförs för att vara enkla att bygga om är det en 

konstruktion som med fördel kan förändras. Den aktuella projektbyggnaden är dessutom i fint skick 

och att riva den vore ur en mängd perspektiv förkastligt. Förändringar och reparationer kan 

dessutom utföras relativt enkelt. Förändringar måste dock ske med hänsyn till byggnadens tekniska 

kvalitéer och dess begränsningar och här är de fem pelare som Riksantikvarieämbetet tagit fram 

viktiga. De är viktiga för att de ger kunskap om byggnaden och hjälper till att skapa en personlig 

helhetsbild av vad som är av betydelse både av personliga skäl och i kulturhistoriskt syfte. 

Kunskapen behövs. Vid varje val som görs under en ombyggnad angående åtgärder, 

byggnadsmaterial och byggnadsmetod spelar en mängd olika faktorer in. Intresset att bevara, 

komfort, estetik, tid, livslängd, regler, miljöaspekten och den ekonomiska aspekten är frågor som har 

stor inverkan på hur ombyggnaden kommer gå till. Avvägningar och val måste göras för varje 

byggmoment och alla val är viktiga då vi bygger ett hem. 

Många av valen som görs handlar om vilka aspekter som väger tyngst i det specifika projektet. Hur 

gör man till exempel med isolering? Mineralull eller cellulosa, tilläggsisolering eller inte? Detta är en 

av de aspekter som under projektet varit svårt att svara på, på grund av att arkitekter, tidigare 

studier, snickare, moderna standarder och sakkunniga talar emot varandra. I detta fall blev det en 

kompromiss mellan ekonomi, estetik, materialval, beprövade metoder och bevarande vilket i många 

fall blir resultatet. En strävan efter att alla dessa intressen och aspekter tas till vara på i så stor grad 

som möjligt, samtidigt som funktionellt nyttjande och bevarande står i fokus kan tänkas vara en 

strävan efter ett utförande inom ramen för god byggnadsvård. 

Jämförelse mot nybyggnad 
I dagens samhälle är bilden av renovering allt som oftast att kasta ut allt gammalt för att ersätta det 

med nytt. En sådan renovering kan tänkas syfta mer till förnyelse och att upprätthålla en bild av vad 

samhället idag definierar som ett modernt hem, snarare än att syfta till förbättring av hemmet. I 

stället för att riva allt gammalt kan vinster göras genom att bevara det som fortfarande är av god 

kvalitet och fortfarande går att använda. 

liksom vid valen som görs i produktion under en ombyggnad spelar projektets och husägarens 

förutsättningar och mål mycket stor roll för hur ekonomi, ekologi och kvalitet påverkas i 

ombyggnaden. Finns intresset för att bevara eller är modernisering och bekvämlighet det enda 

målet? Har den kortsiktiga ekonomin störst betydelse eller är miljömedvetenhet den stora 

anledningen till att återbruka det gamla? Hur som helst anser författaren att ekonomiska, ekologiska 

och kvalitativa fördelar i stor utsträckning kan dras utav att bevara mycket av de gamla.  
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Det värdiga åldrandet av de bevarade byggmaterialen på grund av dess kvalité anses av författaren 

vara viktigt ur perspektiven ekonomi, ekologi och kvalité. Genom förlängd livslängd värnas om miljön, 

patina och originalitet bidrar till långsiktiga ekonomiska fördelar och bevarande av ett gediget 

hantverk bidrar till kvalité. 

Den enkät som genomfördes visar att intresset för att bevara är minst är lika stort som intresset att 

förnya och modernisera. Detta visar på att en medvetenhet om bevarande faktiskt finns och att det 

är något som värderas högt av de människor som blivit tillfrågade. Det är ingen omfattande enkät 

men det kan vara en fingervisning om att många av de människor som väljer att renovera ett 

gammalt timmerhus ser de kvalitativa fördelarna med ett gammalt hus och vill ta tillvara på dessa. De 

största fördelarna de tillfrågade ser med det gamla timmerhuset är dess historia och det som 

benämns som byggnadens själ. Bidragande till detta kan tänkas vara att stora delar av huset har en 

materiell kvalité som är svår att uppnå idag och därför kunnat slitas på i generationer och på så vis 

fått en patina som inte finns i nyare hus. Detta verka motivera de tillfrågade att ha överseende med 

de nackdelar ett gammalt hus har. 
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Slutsatser 

Restaurering och renovering 
Projektbyggnaden lämpar sig för ombyggnad då den är av god kvalité och kondition samt uppförd 

med en byggnadsteknik som är lämpad för förändring. Projektbyggnaden har också många kvalitéer 

som med fördel kan bevaras och tas tillvara på. Vissa brister som inverkar på stommens bärighet 

finns och bör åtgärdas. Dessa brister är sättningar i grund, murken syllstock, murken ytved på 

syllstock. Att åtgärda dessa brister är tidskrävande men relativt enkelt att utföra. Ytterligare åtgärder 

föreslås för att anpassa byggnaden till bostad.  

Exteriöra åtgärder är: Upptagande av tidigare igensatta fönstergluggar, igensättning av öppningar i 

ytterväggar med isolerad regelvägg, nytt yttertak, farstukvist, utvändig bättringsmålning, nytt 

yttertak och ny panel på nederdel planktillbyggnad.  

Interiöra åtgärder är: Nya bjälklag i form av isolerade bjälklag med blindbotten, de gamla golven 

återanvänds om möjligt som ytskikt på de nya bjälklagen. Nytt innertak i garaget, vindsbjälklaget 

tilläggs isoleras med mineralullsmatta samt vindtätas. Ytterväggarna tilläggs isoleras till viss del för 

att minska energikostnader.  

Alla förändringar bör ske med hänsyn till byggnadens tekniska kvalitéer och dess begränsningar. 

Jämförelse mot nybyggnad 
Genom att behålla projektbyggnaden kan ekonomiska fördelar dras på kort sikt på grund av 

minskade materialkostnader, att slippa undan rivningsmomentet och möjligheten att kunna utföra 

den stora delen av arbetet själv. En mer långsiktig fördel är att husets och fastighetens värde kan 

tänkas stiga då det efter ombyggnad blir en unik byggnad med historiskt värde som åldras naturligt. 

Ekologiska fördela med att bevara projektbyggnaden är minskad andel avfall, minskad utvinning av 

nya råvaror och minskad produktion av nya byggprodukter. Den massiva timmerstommen kommer 

att fungera som ett substitut för andra mindre miljövänliga byggprodukter. Timmerstommen bidrar 

även till fortsatt kolldioxidlagring.  

Till kvalitativa fördelar kan bland annat härledas byggnadens själ och historia, proportioner, 

tilltalande arkitektur och ett gott inomhusklimat  

Förslag till fortsatta studier 
Studier om långsiktiga ekonomiska konsekvenser av renoveringar gjorda med bevarande och 

byggnadsvård i fokus vore intressant. De eventuella långsiktiga ekonomiska fördelarna får ofta stå 

tillbaka för ett kortsiktigt ekonomiskt tankesätt som avgörande faktor i valet av byggnadsmaterial 

och produktionsmetod.  

En djupare kartläggning kring forskningsfrågan, Jämförelse mot nybyggnad: Vilka ekonomiska, 

kvalitativa och ekologiska fördelar finns i liknande fall, med att renovera kontra att riva och bygga 

nytt? Kartläggningen skulle genom enkäter och intervjuer kunna sammanställa fördelar och 

nackdelar ur husägarens perspektiv på kvalité, ekonomiskt perspektiv och ekologiskt perspektiv. 

Vilken påverkan på investeringspris och arbetsinsats har kraven från myndigheter vid ombyggnad 

inom ramen för god byggnadsvård av gamla hus? 
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Bilaga1: Okulär besiktning av referensobjektet ladugården Nygården, 

Vemdalens Kyrkby 4;5, genomförd 2016-04-10 
För att sätta ramarna för denna uppsatts genomfördes den 10 april 2016 en rundvandring i och kring 

referensobjektet där Timmermannen Bo Halvarsson frågades ut om sin åsikt angående husets 

stommes skick och vilka åtgärder som behövs för att stommen skall kunna användas som bostadshus. 

Deltog gjorde också husets ägare Per-Anders Brandén samt artikelns författare Anders Brandén. 

Detta är en transkribering av vad som sades vid rundvandringen. Dialektala uttryck och slanguttryck 

återges på standardsvenska för att underlätta för läsaren.  

Anders Brandén, författare: A 

Bo Halvarsson, timmerman: B 

Per-Anders Brandén, fastighetsägare: P 

 

A Ja då spelar vi in. Vill du tala om vad du heter, hur gammal du är, vad du gjort, varför 

jag frågade om du kunde komma hit, hur länge du har jobbat och så? 

B Jaa, man är ju 65 år så en fyrtio år i alla fall då. 

A Okej, 40 år med timring och sådär då? 

B Ja det kan man säga 

A Och Bo Halvarsson heter du. 

B  Bo, jajamän 

A Va bra, då är det med också. Vi kan väll gå och kika här. Tanken är ju då att jag ska göra 

ett förslag på hur man ska kunna bygga om det här till bostad. Så då tänkte jag fråga 

dig vad som behöver göras åt stommen för att det ska gå att få till det bra. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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B Det är en  stock nere i backen där va?

 

A Ja visst, där emellan. 

B Härifrån och runt den där delen är det… 

A Ja som jag fått reda på genom Jamtli finns en inventering. Här har det varit en 

portlider, kallas det va? Genomgående öppet sedan har det varit bostadshus på södra 

sidan och på norra vet jag inte vad det har varit. Och sedan har det varit två våningar 

en gång i tiden 

B Jaja 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A Ja, i början av 1900-talet hade dom timrat ner det en våning. Men åter till det andra… 

Behöver man byta ut såna här stockar mot nytt om man ska göra det riktigt eller? 

B Ja frågan är ju vet du… För det mesta så är ju bara halva stocken murken när de ser ut 

såhär.

 

 

A Så då tar man och gör en sån där halvsulning här? 

B Ja 

A Just det 

B Och det finns i den boken du fick låna av mig. [Håkansson, Sven- Gunnar. Från stock till 

stuga] 

A Okej 
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B Man tar ju ut till det blir friskt och ersätter med ett plank eller nån ting i den tjockleken 

som fyller ut, fäster med stora skruvar som försänks i trät så att det blir lika som innan. 

Jag skulle tro att den här är det ingen större skada på mer än i utkanten heller. 

A Nej precis, sånt är ju svårt för mig att avgöra. Det var som därför jag frågade om du 

kunde hänga med. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

B Men det som är där, det varvet i backen. Det beror på hur det ser ut inne, det är väll 

inte tomrum på insidan där va?

 

P  Nej 

B Nej, så en sån måste nog bytas hel den skulle jag tro. 

P Ja 

A Det är den nedersta på norra sidan det då? Den som ligger nere vid marken? 

B Det är ju en jäkla fördel om den är kvar den där stocken, så man kan få fram den något 

sånär, palla upp först då och om man får fram den så man ser hur den ser ut.  Sen kan 

man göra en ny som ser lika ut. 

P Ha den som mall ja. 

B Ja för annars är det ju bara att chansa 

A Mm 

P Mm 

B Eftersom den är längst ner så går det ju.  På formen ser man att den andra stocken, 

den sticker ju uppåt lite så man måste få till formen på den undre så den passar. 

A Den under ser ju inte ut att sitta ihop i knuten. 

B:  Ja den kanske har blivit utbytt förut. 
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B:  Ja här ligger ju golvet, nej golvet är ju inne. Det går ju att hissa med domkraft här. 

 

P  Ja vi har ju hissat upp det förut. Men det tog ju bara nått år innan det sjunkit igen. 

A:  Men hur gör man då man byter den nedre stocken? 

B  Ja om man ska byta den här så får man ju hissa i det här hörnet och det måste ju gå för 

det här ser ju ut att sitta löst. Jo, sätt en domkraft här, för resten är ju timmer. Måste 

få upp den här så den undre jäveln blir fri. 

A Men det tror du går att göra då, det är inge problem? 

B Ja timmer det tål ju mycket, så nog fan går det å lyfta. Sedan är det ju klart att om det 

är mycket grejer inne så blir det ju tungt. En fem-tonare räcker ju inte, det måste vara 

en kraftig domkraft. Men här kanske det ger mycket att gräva bort lite jord för att 

komma under. 

P:  Ja man får ju gräva, det är ju källare under här också. 

B  Det kanske till och med är så att man kan slopa den här stocken och få nått grund-

aktigt istället. 

 

A  Ta bort stocken och palla upp under knutarna? 

B:  Aa, ser ut som den är grövre mot norr. Men stommen ser sämst ut på den här sidan 

[västra sidan], bättre på baksidan va? Det brukar ju vara högre där va? 
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P:  Ja 

A  Men fönstren då, verkar ju varit högre förut. Påverkar skarvningen stommen något?

 

 

B  Nej, det man kan göra är ju att hugga bort och jämna av på fasaden så syns inte 

skarvningen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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[Sällskapet går runt mot södra gaveln.] 

A:  Gaveln verkar vara intakt va? 

P:  Det är ju det där fönstret som dom tagit bort.

 

B  Ser ut som den lutar lite va? 

P  Ja om man kollar så ser det ju ut så. 

B  Men om man kollar uppåt så ser det ju rakt ut.  Det kan mycket troligt ha varit såhär 

länge. 

P  Aa. 

A  Hur ska man göra om man vill ta upp och sätta i ett fönster där de lappat? 

B  Ja det är nog inga problem. 

A  Hur sitter lappningen tror du? 

B  Brukar vara stora hemsmidda spikar. Några dymlingar går ju inte in. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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[Sällskapet fortsätter runt mot östra långsidan] 

A:  Det har ju sjunkit nån stans också va? 

P:  Ja den där mittväggen, det har ju sjunkit där. Man ser ju på stockarna att de lutar neråt 

och golvet där inne har sjunkit medans murstocken har stått still.

  

B  Ja 

A  Är det nått man måste åtgärda det här? 

B  Det har ju stått så många år, så det är ju otroligt ändå… 

A  Hur gör man vid nybyggnad med grund? 

B  Jaa, gör man nytt nu så bygger man ju oftast med torpargrund, men gamla kåkar har 

jag satt på plint. Det är inte så dumt på nya hus heller i och med att det luftas ju under. 

B  Ja den stugan vid Vemen var ju så jävla dålig så den var jag ju tvungen att timra ner, 

det var jord på både första och andra varvet, sedan ställde jag den på plintar. 

A:  Ja vi har ju funderat på om vi skulle timra ner den för att göra det riktigt. 

B:  Ah, men inte den här stommen! 

A:  Du tror inte det? 

B:  Nej fan! Man kan ju säga att det är friskt allt ihop förutom på översidan [västra sidan]. 

Sedan om det måste justeras i höjd är väll en annan sak. Nej, att timra ner är ju ett 

jävla…. 

P  Ja, det blir ju ett jävla jobb de om man ska timra ner och sedan upp igen. 

B  ja så dålig är den ju inte. Bara en stock som måste bytas och en att lägga i på ytan. 

B  Nej jag tror inte man ska göra så mycket på en sån här. För den har ju satt sig rejält, 

sen kan man justera, om det är nån plint som rört sig lite. Annars är det en jäkla fin 

stomme. 

P  Den är ju lappad här och där och sånt, men ändå är det ju tätt ser det ut som, timret. 

B  Ja 

P Tänkt riva den norra delen, plankutbyggnaden.  

A:  Vi kan väll gå in och kika också 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

[Sällskapet fortsätter mot norra gaveln] 

B  Bara brädväggar den här delen. Ja det går ju bra att riva den som ej passar med det 

andra. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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[Sällskapet går in i den norra delen av timmerhuset.] 

B  Det är ju stabilt men det har ju sjunkit här.  

A  Har det murknat eller varför tror du det sjunkit? Golvet i hörnet har ju sjunkit där med.  

B  Är det spån i taket? 

P Ja 

B  Ja då är det ju tyngd. Om man tar bort den undre stocken så kommer ju det sjunkande 

golvet fram också, är nog en bra idé att börja där.  

 

A: Just det. 

B  Att börja göra om allt inne blir ett jäkla projekt men det blir säkert bra om ni får hålla 

på. 

P  Ja, det går ju säkert att få till nått men det tar ju djävulskt med jobb, det är ju enklare 

att bygga nytt, om man nu ska göra nått åt det. 

B  Jo, men det vore ju jävligt att lägga ned det också. Fördelen är ju att det är tomt inne 

då. 
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P:  Man måste väll rensa ur hur som helst. 

A:  Du och morsan hade väll gärna rivit men jag tycker ju det kan vara kvar och det vore ju 

spännande att kolla om det går att ta fram ett alternativ i alla fall. 

B  Ja men du kan ju börja där ute då så kommer du igång för det inomhus är det ju ingen 

brådska med. Det påverkas ju inte av vädret. Du får börja med att riva farstukvisten så 

kommer du åt knutarna. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

[Sällskapet går ut till den västra delen] 

A;  Det här då, där det är skarvat, påverkar det stommen nått att det håller och så? [syftar 

på skarvar i mittendelen] 

B:  Nej det ser ut att vara dymlingar i dem så det är nog ingen fara. Möjligen att den ovan 

porten kan sjunka lite men det gör väll inget. 

B:  Det var ju ett jävla jobb dom gjorde. Det är inte många timmerlador det är övervåning 

på.  

A  Ja, det stod ju i dokumenten från Jamtli att de timrat ner en våning 1910. 

B  Ja du menar att det varit ännu högre? 

A  Ja visst, och det till höger har varit bostad.  

P:  Det tvivlar jag på. Det har ju varit ett gammalt stall. De hade ju korna här innan farsan 

byggde det andra stallet. Och innan sa farsan att det gick som en vinkel mot öster. 

B:  Första jobbet jag hade gjorde jag med farsan din, en fabriksbyggnad från Hagfors som 

vi rev och tog hit. Stående timmer vet du, det där glömmer jag aldrig. Haha. 

B:  Vanlig klack knut är ju vanlig här i Härjedalen. Det här är ju klackknut. 

A:  Är det urhugget och lagt om lott bara? 

B  Ja, raka knutar och en klack inuti, väldigt enkel knut. 

A Hörödu! Taket, kan man ha kvar det? Vad ska man göra åt det? 

B  Pannplåt va? 

P  Ja men han är ju så jäkla stygg, rostig. 

A  Är det tätt? 

P  Ja det är det ju 

B  Ja den förstörs ju inte i alla fall. 

A  Vad är det under? 

P  Det var spåntak förut men det är bortrivet har jag för mig. 

B  Jag undrar om den nya är lika bra som den gamla. Verkar vara galvningen som är dålig 

på den här. [Syftar på pannplåten] 
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P  På andra pannplåt brukar man se att dom är blank och utan rost men den här verkar 

ha rostat. 

B  Det blir ju fint om man sätter på ny pannplåt. Kondens klarar man ju för det mesta 

med pannplåten också. Ska man ha den vanliga TRP:n så droppar det ju på en gång det 

blir kallt på natten. 

P  Jaså, det är skillnad så. 

B  Ja det blir kondens direkt, den är väll så tunn TRP:n så när det är kallt och solen ligger 

på blir det kondens. 

B Ja, hemma hade jag pannplåt som jag reglade upp ovanpå för då hade man ju ett 

kondensskydd av den undre plåten. Det som var jävligt var att hitta någonstans att 

fästa plåten. 

A  Men här under är det breda plank så det borde ju funka bra. 

P  Ja 

B  Javisst, det viktigaste är ju att sätta upp en riktig ställning så att man kan gå runt hela 

huset så det blir enkelt att jobba. 

A  Ska vi gå upp och kika på åsarna också? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

[Sällskapet går upp på vinden] 

B  Ser ut att vara fem tums timmer i hela kåken. 

P  Spånet ligger kvar ser jag, kroppåsar och längsgående åsar är det. 

B  ser ju jävligt fint ut det här.  

A  Hittar du några brister någon stans?  

B  Inte direkt. Vi kan ju kolla kring murstocken så det inte läker in.  

A  Verkar tätt. 

B  Jaa, visst är det de. 

[Det hastiga slutet på intervjun beror på teknikstrul men uppskattningsvis fortgick rundvandringen i 3 

minuter till och författaren anser att inget relevant för ämnet sades på dessa 3 minuter.] 

 

Referens: Halvarsson, Bo. Pensionär, fd Timmerman. Vemdalen. 2016. Intervju 12 april.  
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Bilaga 2: Intervju med timmermannen Stig Nilsson 2016-05-03 
Timmermän har intervjuats med en öppen teknik. De intervjuade har fått information om projektet, 

projektbyggnadens bakgrund samt fått frågor om vilka byggnadsvårdsåtgärder de föreslår för 

specifika delar i projektbyggnaden. En intervju genomfördes på platts i samband med en okulär 

besiktning av projektbyggnaden. 

Timmermannen Stig Nilsson deltog den 4 maj 2016. Intervjun genomfördes med öppen teknik av 

artikelns författare Anders Brandén. Detta är en transkribering av vad som sades vid intervjun. 

Dialektala uttryck och slanguttryck återges på standardsvenska för att underlätta för läsaren. 

Anders Brandén, författare: A 

Stig Nilsson, timmerman: B 

 

A:  Hej Stig! Du får gärna presentera dig själv! 

S: Stig Nilsson, kommer ifrån Fullsjön, nära ångemansgränsen. Jag Började som 

skogsarbetare vid 14 års ålder. Jag jobbade med min far i skogen på vintrarna och på 

byggen sommartid, fram tills lumpen. Därefter blev det bara på byggen och från 

mitten av åttiotalet så har jag jobbat mycket med kulturhus och kyrkobyggnader.  

Det började så att dåvarande länsantikvarie Jan Raile drog i gång ett projekt att 

renovera medeltidsbyggnader för att restaurera byggnader i syd Jämtland och 

Härjedalen. Så på det sättet kom jag in i den svängen. Så fick jag kontakt med Peter 

Sjömark, teknologiedoktor och lite granna guru inom timring idag. Jag kom också i 

kontakt med en timmerman från Gagnef som heter Alvar Trogen, som fyller nittio år i 

år, han blev min läromästare och mentor. Sedan har jag hållit på för det mesta med 

såna här antikvariska restaureringar. Klockstaplar och kyrkor och liknande hus. Väldigt 

lite med nytimring. 

Jag har också gjort renoveringar, det var i ropet på slutet av 50 till 60 talet. På 60 och 

70 talet byggde vi stora lagårdar eller byggde om dem. 

Anders berättar om vad examensarbetet handlar om och varför Stig tillfrågats att vara med i studien. 

A: Har du hållit på nått med renovering? 

S: Ja det har ju följt med under hela mitt yrkesliv. Jag har gjort många renoveringar av 

gamla timmerhus, också varit med på ombyggnader av ekonomibyggnader till 

bostadshus. 

A: Varför valde dina kunder att renovera istället för att bygga nytt? 

S: Estetiska skäl, sedan är det ju väldigt behagligt klimat i dem också. Nackdelar kan ju 

vara planlösningen, inte så öppet som dagens levnadsstil. Problemet med en lång och 

smal byggnad kan ju vara att få till två rum på bredden. 

Bilder visas på byggnaden. 

S: Himla fin farstukvist. 

A: Den är väldigt förfallen. 



2 
 

S: Ja, men det går ju att bygga upp igen 

A: Hur bär man sig åt vid syllbyte och halvsulning 

S: Man måste ju lyfta. Ska man inte knuta så måste man inte lyfta så högt. Innergolvet 

kan man rätta till invändigt. Ska man lyfta grundstenar så blir det väldigt omständligt. 

Alternativet är att gräva upp och fylla med betong eller nått annars är det risk att det 

sjunker igen. Hade du planerat att sätta panel utvändigt? 

A: Nej, ska nog vara synligt timmer. 

S: Okej, då kan man lägga i en kil som bär istället för att palla med annat. Men var lite 

försiktig med upprätandet, ett gammalt hus har rätt att vara lite snett. Det går att räta 

golven lite invändigt men ett gammalt tak gör inget om det är snett. Det är lite 

charmigt.  

A: Murstocken ser ut att ha sjunkit om man kollar i bakstugan.  

S: Ja det ser ju ut att vara en fräsch murstock, men den där kan ju inte vara så in i vassen 

gammal, är det en tegelskorsten? 

A: Japp 

S: Det är ju frågan om grunden har satt sig. Du får kolla om golvet lutar till eller från 

murstocken. Lutar det från murstocken har stommen satt sig och golvet sjunkit, det är 

det vanliga. 

Se till om du ska lyfta någon stans att innertak och yttertak sitter fast i skorstenen 

annars är det risk att man drar isär den. Se till att ha en glipa runt om så att den löper 

fritt 

A: Golvet i oljerummet är av betong på trä . Vad tror du om det 

S: Det måste man ta ut, betong och trä brukar inte gå bra ihop. Är det mycket utrymme 

mellan golv och mark? 

Det bästa är i så fall att  lägga bjälklag med trossbotten, se till att ha bra ventilation 

under bara. 

A: Vad isolerar man med? 

S: Det är ju väldigt populärt med mer naturliga material nu men det är ju si och så med 

det där, inte bara svart och vitt. 

A: Vad gör man med innertaken, ska sågspånsisoleringen få ligga kvar där? 

S: Ja gör det, sågspånet är fuktbuffrande, kan reglera fuktigheten, finns ingen anledning 

att ta bort det. 

A: Vad tycker du om att tilläggsisolera väggar? 

S: Det är ju lite kontroversiellt, man får ju höra av sakkunnigheten att man får ju inte 

isolera på insidan men vi har tilläggs isolerat med mineralull ett dussintals hus och de 

har då inte blivit nått fel på dom.  
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A: Vad har du för uppfattning om isolering överhuvudtaget på väggar du som sysslat 

mycket med restaurering. Ska man låta bli eller inte? 

S: Nja, en timmerstomme är ju inget som håller emot om det blir riktig kallvinter men det 

är ju mer en plånboksfråga.  

A: Om du haft möjlighet skulle du då isolera?  

S Ja ska man bo där så går det ju inte att komma ifrån att man får en 

uppvärmningskostnad. Om man ska göra det så ska man lägga på ordentligt. 10 cm på 

insidan är det minsta man ska göra och då får man ju en hyfsad vägg, rent värme 

mässigt. 

A: Under bakstugan ligger en jordkällare. Har du hållit på med såna nånting? 

S: Jag har renoverat nån jordkällare som varit fristående. 

A: Vad har dessa renoveringar innefattat? 

S: På nån har det bara varit några stenar att peta tillbaka men på andra har jag gjutit nya 

valv i betong. Är den intakt den där då? 

A: Ja, man törs ju gå ner i den och den används till förvaring av lite sylt och saft och så.  

S: Den där tycker jag att du ska bevara. En sån är mycket värd att ha 

 

A: Vissa handböcker menar att vid halvsulning kan man impregnera virket medan andra 

menar att det är dåligt att göra. Vad har du för uppfattning om det. 

S: Typ Kuprinol eller sånt där? Jag anser att de har en lite för begränsad varaktighet för 

att göra nytta. Jag var dock ner till Rumänien på en workshop som europarådet 

ordnade, då två hantverkare och en arkitekt från 7 länder jobbade på en gammal 

kyrka. Dom gillade Kuprinol, men det var främst för att motverka angrepp från 

insekter. Har man ett virke av bra kvalité så är det onödigt sånt där tycker jag. Vill man 

så kan man tjära ytan mellan, ifall det skulle komma in fukt i skarven. 

A: Virke av bra kvalitet, hur ser det ut 

S: Tall, tätvuxet av kärnvuxet trä. Svårt att hitta nu men å andra sidan har de ju använt 

dimensionerna då de byggde. Har man bara en liten sprint att byta ut så blir det ju bra 

virke ändå 

A: Var hittar du det då? 

S: Ja antingen får man gå ut i skogen och hitta nått område där det finns gammal tall. 

Annars går man på nått sågverk, tyvärr har de ganska korta längder där tyvärr. Annars 

får man gå ut i skogen men de mesta skogarna är ju genomhuggna så det är svårt att 

hitta gamla träd. 

S: Har ni skog? 

A: Jo, det finns lite att ta av men det är ju skogsbruk överallt så. 
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A: Hur bär man sig åt vid fönster och dörrar? Det är bara fönsterkarmar, brukar vara gåt 

på timmerstommar va? Ska man göra en ny gåt för att få till det bra? 

S: De kan ha tätat med lite vad som helst, lin säckväv, gamla kläder, lera med mera i de 

där gamla fönstren. Det kan ju vara bra att ha nått som håller ihop så att stockarna 

inte börjar kalva, det är ju det som är risken vid öppningar. 

Man kan ju antingen spika på ett plank eller en tjockare bräda i alla fall, ordentligt som 

håller ihop. Om man vill göra en gåt så kanske man är tvungen att kapa lite gran på 

stocken så man kan såga upp ett nytt spår så att man kan slå in det här svärdet. Det är 

ju lite omständligare att göra så givetvis. 

Det är ju tydligen omgjort, ganska säkert har det  varit en gåt där från början, de 

kanske har breddat fönstret så gåten inte fick platts. 

A: Stommen är mossdrevad, om man ska dreva om, hur bär man sig åt då? 

S: Mossan kan du inte byta ut men man kan komplettera med lindrev. Mossa får man 

aldrig in, för det smular sönder då man trycker i det. 

A: Men lin kan man dreva med, tillsammans med mossan? 

S: Ja, linet kan man ju liksom peta in. Det är ju nästan bara linet som man kan jobba med. 

Det använde man ju också förr i den mån man hade, inte så vanligt här men om man 

kommer till hälsingland var det väldigt vanligt.  

A: Spelar det någon roll om det är lin i halva och mossa i halva väggen. 

S: Nej, det viktiga är att det är material som andas och är vindtäta. 

A: Till fönsterdrev används lin då också? 

S: Ja, det kan med fördel användas, finns lin som är väldigt bra att jobba med. 

Alternativet är ju vanlig mineralullsdrev men linet har definitivt fördelar. 

 

 

A: Vad tror du om hela projektet då? 

S: Ja det är mycket jobb men roligt sådant. Ska man räkna ekonomiskt så är det nog bra 

om man kan göra mycket själv. Den stora delen av vinsten är att man kan ju göra en 

hel del själv. 

Många moment är ju inte så svåra att utföra men ganska tidskrävande. Man behöver 

inte vara nått proffs men tid får man lägga ned. 

A: Ja mycket av charmen i de gamla husen är att de går att göra om och få till det bra. 

S Ja, men var försiktig då du börjar. Det går inte att bara gå lös. Man får ha stor respekt 

för hur konstruktionen är. Börjar man såga så att det bara blir några travar staplade på 

varandra så blir det ingen stabilitet, å det går inte. Men annars så är ju en timmervägg 

som en styv skiva egentligen. Från början är det ju en jättebra konstruktion bara man 

inte är där och sågar för mycket. 
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Om jag återgår till då vi var i rumänien så var de väldigt imponerade av vår 

skandinaviska teknik. Den skiljer sig en del från tekniken i övriga europa. Draget är den 

stora skillnaden, nere på kontinenten ligger stockarna bara på varandra utan drag. Det 

tar ju dock mycket längre tid, men stabiliteten på huset imponerade storligen på 

Rumänerna. Vi talade ju om då att klimatet i skandinavien gjorde att det måste vara så 

men de slängde ju ihop en vägg mycket fortare. Det är ju dock så att en bra 

timmervägg är ju väldigt stabil. 

A: På vissa ställen i stommen har man satt igen fönstren med timmer. Är det ett stort 

projekt att öppna upp dessa och sätta in fönster.  

S: Nej det är ju medräknat i konstruktionen att det ska vara fönster där så det är ju ingen 

fara. 

Det ser ju ut att vara en väldigt fin stomme i alla fall. 

A: Ja men ser man bara sneda väggar, sjunkna grundstenar och oplana tak och golv så 

kanske man som lekman inte tycker den ser så fin ut. 

 

S: Hur högt är det till taket på vinden. 

A: Mellan bjälklag och yttertak kanske en meter. 

S: Det kommer ju att gå bort mycket i takisolering om du vill inreda vinden. Man kan ju 

också höja taket för att få mer utrymme. 

A: Tanken är väll att isolera bjälklaget och bara ha en kallvind. 

S: Precis, ser ju ut som det har legat ett innertak på remstocken också. Det kan vara 

väldigt intressant att försöka läsa historien på ett gammalt hus genom såna där urtag 

och grejer men ofta är det rätt svårt att veta vad som har hänt. 

A: Det är en nästan tio centimeter glipa mellan tak och de tvärgående åsarna, verkar 

aldrig varit helt tätt. 

S: Okej, det såg ju ut så ja. Det verkar som att det är ett gammalt trätak som man 

återanvänt till att lägga spånen på. Du kan se på spåren i plankorna. 

A: Jaha, det är de här vattenspåren ja. 

S: Javist kolla det då du kommer dit. Det var väldigt vanligt att man använde de gamla 

taken då man la på spåntak. Det tidigaste jag sett här ikring med spån är från 1824, 

men det var en vägg, spånen kom först då man började kunna köpa maskintillverkad 

spik. Innan dess var det brädtak, det kom ju på 1700- talet hit och i vissa fall något 

tidigare. Innan hade man näver som tätskikt och torv ovanpå. Men när man fick 

tillgång till vattendrivna sågar kom brädtaken. 

 

A: Vad har du för åsikt över lag att bygga om så här, du som framförallt sysslar med 

byggnadsvård? Är det fel att göra om ekonomibyggnader till bostäder? 

S: Nej det tycker jag inte, jag tycker ju att de hör ju till gårdsbilden och de skapar ju en 

annan miljö jämfört om man bygger ett nytt hus. Jag säger som Göran Anderson, före 
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detta antikvarie på Jamtli och länsstyrelsen ”såna som oss, som har såna perversa 

böjelser för gamla hus” och det kan väll vara så att man är lite färjad men jag tycker att 

det r kul om man kan bevara de gamla husen. 

 

S: Du får ta å lära dig och timra 

A: Ja det vore ju kul. 

S: Jag gjorde ett projekt i Mocambique 

A: Jaha, fränt 

S: Ja det finansierades av ett stift som skulle lära några grabbar där nere att timra, ett 

§hus på 6x8 meter.  
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Bilaga 3: Enkät om husägares uppfattning om kvalité i äldre byggnad 

med timmerstomme 

 

  



2 
 

 

  



3 
 

 

  



4 
 

 

  



5 
 

 

  



6 
 

 

  



7 
 

 

 



1 
 

Bilaga 4: Byggnadsinventering, Jämtlands läns museum 1975 
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Publicerad efter godkännande från Olof Edin, 1:e byggnadsantikvarie, Jamtli. 


