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Inledning

Orsaken varför jag gjorde den här boken är inte för att jag vet mest, utan för
att de som vet mest inte har gjort en sådan här bok. Denna bilderbok är bara
ett urval av de vanligaste typerna av knuttimrade hus. Det finns många udda
hus och mellanformer samt undantag av okänd anledning. Trots det finner
man ofta snarlika hus i Norrland och angränsande landskap söderut.

Gårdens hus kan uppdelas i mangården omfattade de hus på gården där
folket bodde. Fägården var husen där boskapen hölls om vintern. Stall och
avträde kunde ställas mellan dessa husgrupper. Denna uppdelning av gårdens
hus var tydligast i landskapen norr om Mälaren och upp mot Dalarna där
man i annat fall samlade husen i en enda fyrkant. Ett flertal hustyper kan ses
som standard på de flesta gårdarna, medan andra bara fanns på särskilda
platser.

KNUTTIMRING

Denna teknik kan uppfattas som en enhetlig byggnadsstil för amatörer, alltså
sådana som jag, men de som vet bättre känner till att det finns närmare tre
hundra varianter vilka till viss det tillhör olika tidsperioder och geografiska
områden.

Rännknuten / enkelskårig knut / överhaksknut - bara ett enda urtag (hak) vid
stockändan, vari överliggande stock ska vila stabilt. På enklare bodar etc
användes den fram till 1800-talet.

Dubbelhaksknut / Rak dubbelskårig knut - med urtag (hak) på båda sidorna
om stocken, så att urtagen ska vila stabilt i varandra. Har funnits från

medeltid och fram till 1900-talets början. Den finns i två varianter; enkel-
och dubbelkattsknut.

Dalaknuten - med sexkantig skalle och ett särskilt stabilt urtag i knuten,
vilket förekommit från medeltid och fram till nutid.

Laxknuten / slätknuten - saknar utskjutande knutskallar så väggen blir helt
jämn. Den blev populär under slutet av 1800-talet.

Knutning med klovor (kluvna stockar) - att klyva stocken före timring
förekom på somliga hus såsom mjölkbodar och fähus. Det har förekommit
åtminstone sedan 1600-talet, men tycks ha upphört senast i början av 1800-
talet.

Dymling och gåt - Vanligen lades stockarna växelvis så varannan fick
rotänden åt ena hållet för att bibehålla ungefär samma höjd för varje varv.
Långa väggar kunde förskjutas ifall stockarna böjdes inåt eller utåt, varför
man ofta satte dymlingar (runda träpluggar) minst var tredje meter för att
hålla ihop dem. Detta behövde inte på mindre hus. Däremot behövde
stockändarna fästas ihop vid fönster och dörrar, eftersom det inte fanns
andra stockar att knyta fast mot just här. Genom att hugga in en djup lodrät
skåra i stockändarna, kunde man lägga in en gåt (lång list) just här som höll
alla berörda stockar på plats. Somliga är infällda i stockarna, medan andra är
som en bred planka och bildar en del av väggen vid sidan av dörren.

Återanvända stockar och stockar som lagats förekommer emellanåt. Vissa
hus ser ut som lapptäcken med hopskarvade stockar från äldre hus där
borttagna delar av stockarna uppenbarligen har angripits av röta eller annan
skada.
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DELAR OCH EGENSKAPER

Väggarnas benämning - husens utsidor benämns gavel / gavelvägg respektive
långsida / långsidesvägg. Då förutsätter man att takåsen är parallell med
långsidan. Interiört kan de kallas gavelvägg / dörrvägg samt höger respektive
vänster långsidesvägg, där man förutsätter att riktningarna gäller när man
står vid dörren med näsan vänd in i rummet. Den vägg som är mitt emot
dörrväggen kallas fondvägg.

Taktäckning bestod mestadels av brädor, spån eller halm. Dessa vilade på
längsgående stockar vilka benämns åsar. Den ås som lades högst uppe vid
nocken kallas ryggås. Om enstaka stockar är utbytta i väggarna, kan man
utgå från att samtliga tak är tämligen nya. Därför har man ibland även bytt
material.

Framtak var det överhäng som sköt ut från väggen. I vissa fall kunde taket
både ha ett överhäng som var en fortsättning på den egentliga taket samt ett
särskilt framtak som var fäst högt upp på väggen.

Loftet var övervåningen. Loftgången var den del av övervåningens golv som
fanns utanför ytterväggen. För säkerhets skull hade loftgångar alltid räcken
av något slag.

Lås eller hasp finns på alla dörrar, men äldre fönster gick inte att öppna. Ett
särskilt handtag finns inte på alla dörrar. Då fick man hålla hårt i nyckeln
istället. Glaslösa gluggar i väggarna gick ofta att stänga, men sällan ljuren
eller öppningen i taket på eldhusen. Somliga murade spisar hade spjäll, men
inte alla.

Målade, eller bruntonade av solljuset, var de två alternativen som gällde från
slutet av 1700-talet när Falu rödfärg började spridas. Ibland målades bara
kapningsytan på knutskallarna och andra mer känsliga och utsatta delar. Fler
färger kom sedan på 1800-talet.

Brädfodring på ytterväggen förekom ibland under 1800-talets slut och
därefter.

Stengrunden var antingen tät eller gles, eller bestod blott av fyra stora stenar
som hos stolpbodarna. Alla stengrunder liksom källarvalv var kallmurade,
det vill säga hopsatta utan murbruk.

Härden mitt på golvet kunde vara av enklaste slag, eller byggd till viss höjd
av stenar, men då kunde den även vara placerad vid ena hörnet av huset.
Den ersattes av spis med ugn och skorsten.

Ristningar - omfattar allt som går att göra på ett dekorativt sätt med en kniv.
Här framträder främst årtal, initialer, skyddskors, korta texter, men också
figurer på folk, hästar och hundar etc.

FOTOGRAFIERNA

Samtliga bilder har jag tagit runt om i Dalarna, såväl hembygdsgårdar som
ute i bygderna främst runt Siljan. Avsikten är att spegla allmogens bebyggelse
från medeltid till 1700-talets slut. Vad som inte finns med är kolarkojor,
förnäma prästgårdar etc. Även soldattorp saknas, eftersom det aldrig har
funnits i Dalarna. Vissa bilder är sammansatta av flera, vilket kan medföra att
raka linjer kröker sig. Några få bilder är retuscherade, men det gäller bara
ifall det funnits störande inslag av modernt slag som inte passat in.
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Eldhus och mjölkbod
 Eldhuset hade härd mitt på golvet eller en enklare ugn vid ena hörnet. Stampat jordgolv i båda husen.
 Mjölkboden byggdes med ingång mitt emot eldhusets dörr. Däremellan var svalen. Båda husen hade vanligen ingången på gaveln.
 Runt väggarna i eldhuset fanns lavor som användes både som bänkar, sängar och bord.
 Mjölkbodens lavor (bänkar) samt hyllor som hängde i rep från taket användes för mjölkprodukter.
 Öppningen för att släppa ut rök mitt i taket kallas ljure / ljor.
 Eldhuset hade två eller fler friliggande åsar i taket för att kunna hänga upp diverse saker.
 Mjölkboden hade även en ryggås eftersom den saknade rököppning, vilken var i vägen i eldhuset.
 Eldhuset låses sällan eller aldrig. Mjölkboden låses alltid.
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Ryggåsstuga
 Hus med en enda stuga (kammare), eller parstuga med två stora stugor (kammare) och som ofta hade en gemensam ytterdörr.
 Förutom stugan (den största kammaren) fanns en förstuga strax innanför dörren samt ett litet förrådsutrymme.
 De hade murad spis med ugn och skorsten, ibland även spjäll.
 En enda våning, eller två våningar med invändig trappa.
 Fönster med uppspänt skinn i taket (vindöga), eller vanligen med små glasrutor på en eller flera väggar.
 En av åsarna som bär upp taket är placerad uppe vid taknocken och detta är ryggåsen.
 Trägolv. Ytterdörr med lås.
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Bod
 Hus där alla tänkbara föremål kunde förvaras, såsom mat, kläder, redskap, verktyg, foder och ved.
 De hade en enda eller två dörrar beroende på om husen hade ett eller två åtskilda rum. Förseddes emellanåt med lås.
 Byggdes ofta med syllen (understa stocken i väggen) direkt mot marken eller mot en enklare stengrund, till skillnad från härbren som ställdes på stolpar.
 Kan ha ett utskjutande trägolv framför dörren, eller ett framtak över dörren.
 Äldre bodar ställdes ibland intill porten, så att det blev ett "bodlider".
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Loge, Lada
 Logen var ett stort utrymme för främst tröskning. En lada var som en bod men större och kunde också användas för tröskning.
 Ej att förväxla med spannmålsmagasin som mestadels fanns vid kyrkor.
 Dörren satt ofta ganska högt upp på ena långsidan.
 Huset kan vila på en stengrund, eller vara uppställt på kraftiga stolpar.
 Trägolvet var ofta mycket tätt så inga frön gick till spillo.
 I enstaka fall kan övervåningen ha en eller flera gluggar eller små fönster.
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Härbre
 En enda våning, eller två våningar med inbyggd trappa. Dörr med lås.
 Om dörren placerades på gaveln stod den ofta enskilt. Om dörren var på långsidan, hade den anpassats för hus på ömse sidor.
 Stod på fyra eller sex (eller fler) stolpar och kallas ibland stolphärbre, vilket skiljer dem från bodar. Därför ersattes stengrunden av fyra stora stenar.
 I enstaka fall kan övervåningen ha en glugg eller ett litet fönster på framsidan ovanför dörren.
 Kan ha ett utskjutande trägolv framför dörren.
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Loftbod
 Denna bod har alltid ett loft (övervåning) med utanförliggande loftgång, som ofta har räcke eller annat fallskydd.
 Ofta två låsbara dörrar per våning och trappa som är placerad på utsidan.
 Eventuella ljusgluggar eller fönster är placerade på den bortre långsidan, alltså mitt emot dörrsidan, eller på gavlarna.
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Portlider
 Här avses huset runt porten (enstörre portdörr) ihop med lidret, alltså utrymmet med tre väggar medan den fjärde sidan var öppen.
 Huset runt detta portlider hade nästan alltid två våningar. Ibland är portlidret på ena sidan av byggnaden, ibland i mitten.
 En enda utvändig trappa och loftgång med räcke eller annat fallskydd.
 En enda eller ibland två dörrar på nedervåningen (per sida om lidret) samt 2-3 dörrar på övervåningen. Oftast dörrar med lås.
 I enstaka fall kan övervåningen ha en eller flera gluggar eller små fönster, men alltid på baksidan och mitt emot dörren, eller på gaveln.
 Kan ha ett utskjutande trägolv framför dörren, vilket motsvarar loften på övervåningen.
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Källare
 Ingrävda i en backe och murade med sten, fick man en bra kylning under sommaren.
 Tak av murad sten eller trätak.
 Antingen placerade i gårdens närhet, eller i anslutning till ett hus såsom mangårdsbyggnaden.
 Dörr med lås.
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Hemlighus
 Avträdet var små enkla byggnader med plats för flera personer samtidigt,

eller litet rum som var inrymt i en större byggnad. Saknades på fäbodarna.
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Fähus
 Både för nötboskap, får och getter. Ofta med utrymme för 4-10 kor. Särskilda fårhus kunde också förekomma.
 Små avskiljande väggar mellan båsen. Även små fållor förekom.
 Ingång på ena gavelsidan.
 Utkast för gödsel på den andra gavelsidan. Ibland fanns ett förrum vid gaveln samt en extra ytterdörr på långsidan som ledde hit.
 Dörrar utan lås.
 Emellanåt fanns trägolv i båsen, men sällan på övriga delar av golvet. Där var det stampat jordgolv.
 Enstaka fähus har murad spis och skorsten.
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Stall
 Ofta två dörrar som saknade lås.
 Inte sällan ett större framtak som skyddade den som stod vid ingången,
 eller placerad ihop med lidret. Stampat jordgolv var vanligt.
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Smedja
 En stor murad ugn dominerade rummet, vilken var placerad mot fondväggen.
 Stampat jordgolv.
 Byggnaden låg ett stycke från gården eftersom det fanns en brandrisk.
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Badstuga, Kölna
 En stor murad ugn dominerade rummet, vilken var placerad mitt på golvet, varför man även hade stampat jordgolv.
 Längs väggarna fanns hyllor där man placerade det som skulle torkas, såsom sädeskärvar och lin, men också mat.
 Dessa hyllor kunde vara infästade i stockväggen och då syns hylländarna på utsidan av huset.
 Den låg ett stycke från gården eftersom det fanns en brandrisk.
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Hölada, Lövlada
 En lada var ett enkelt förvaringsrum som ibland har glest placerade stockar i väggarna för att lufta rummet och hålla det torrt.
 Storlek och form kan variera ganska mycket.
 En enda dörr som är olåst. Ofta trägolv.
 Placerade långt från gården ute vid slåtterängar och övriga platser där man tog tillvara gräs och löv.
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Slogbod
 På utmarkerna när det var dags för slåtter behöver skydd för regn och vind när man övernattade eller vilade.
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Skvaltkvarn
 Oftast en hög byggnad, som om den vore i två våningar, som placerades över eller alldeles intill ett vattendrag.
 Skovel vars axel driver runt kvarnstenen satt inne i huset och krävde visst utrymme.
 Dörr med lås.
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Båthus

 Lång byggnad som täckte en enda eller flera båtar. En kyrkbåt kunde vara närmare 20 meter lång.
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Kyrkstall
 Enkla byggnader som placerats tätt tillsammans.
 En dörr, men sällan några ljusgluggar eller glugg för att kasta ut spillning.
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Flätverksgärdesgård & Hankgärdesgård
 Flätverksgärdesgården dominerade fram till mitten av medeltiden varefter hankgärdesgården med snedställda störar tog över nästan helt.
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Allehanda

Fönster med blyinfattade glasrutor
Dörrar med lås och beslag
Trappor
Loft med svalgång och räcken
Framtak och svale
Portar och grindar
Stolpar, bjälkar, klovor, plank och bräder
Avsats och trappsteg
Passager och mellanrum
Taksparrar och raftskrokar samt hängslad takved
Knut, dymling och gåt samt skarvar
Golv som är inskjutna mellan stockar
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SLUT


