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Högfura eller kärrgran i timrade hus
De äldsta bevarade trä byggnaderna i
Norden ä r frå n 1100-talet (Sjö mar
å virket att hålla så l ä nge
1988 ) . Fö r att f
var det viktigt att man valde bra virke att
bygga av så att det klarade av röta och solens skadliga strålar på bästa m ö jliga sä tt.
Syftet med denna uppsats ä r att fö rsöka ta
reda på vilken typ av material man använde vid timring, vilka kriterier som var
viktiga fö r att få husen att motstå väder
och vind och h å lla så l ä nge, och n ä r man
bö rjade timra hus och varfö r. Mycket av
kunnandet nä r det gäller virkesval har i
dag bö rjat fö rsvinna, känslan som man
hade fö r skogen och virket finns inte
l ä ngre. Fö rr gjordes allt fö r hand och alla
hjä lptes å t, det var viktigare att det blev
ordentligt gjort än att det gick fort. Idag
sker det mesta maskinellt och skall vara
effektivt och lönsamt.

Timringens historia
Fö r 4-6.000 å r sedan i bö rjan av bondekulturen bodde man i l å nghus. De hade
väggar av jord och torv och ett tak uppburet av stolpar och l ä ngsgående åsar i

m

im
Vanlig knut (överst) och laxknut (nederst).

Under 800-900- talen , på vikingati den , bö rjade detta byggnadssä tt ersä ttas,
och man bö rjade i barrskogsrika trakter
bygga knuttimrade hus. De stora l å nghusen ersattes med mindre timrade hus och
man byggde fler hus på gå rdarna. Man
bö rjade även att gö ra skilda hus fö r djur
och mä nniskor även om det fanns kvar
lä nge på vissa platser. Övergå ngen till
knuttimrade hus innebar att man bearbetade timret mer ä n man gjort tidigare.
trä.
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Vid byggandet av lå nghusen anvä nde
man virke som hade rä tt dimension direkt och inte behövde bearbetas så mycket.
Utbredning av knuttimringen följde
Europas och Asiens barrskogsbä lte, frå n
Japan och Kina i öst till Norges kust i
väst. Även i de sydliga bergstrakterna dä r
det finns barrskog, till exempel i de alpina
områdena, anvä ndes timringstekniken
( Werne 1993).
Nä r man byggde sina hus fö rr i tiden
gjorde man det oftast själv, men vid bostadsbygge n ä r man ville vara speciellt
noggrann , eller nä r tiden inte räckte till
och gå rdens folk behövdes till annat,
kunde man anlita speciella hantverkare,
timmermä n och snickare. I Dalarna sa
man att: "Sämre fick nog ingen bonde vara
än att han kunde bygga sig en lada själv. ”
(Sjömar 1988). Ritningar anvä ndes inte
heller, utan man mätte efter andra hus i
bygden. Timringskonsten l ä rde man sig
genom att delta i arbetet, och fö rebilder
fö r de nya husen fanns i byn eller i bygden . Detta gav upphov till regionala variationer som gav byar och bygder identitet och samh ö righet ( Werne 1993).
Under 1700- talet kom nya idéer. Man
fö rsö kte gö ra om timmerhusens utseende
genom att dölja timret och på så sätt fa
dem att likna stenhusen mer. Fö r att
åstadkomma detta brä dslog eller målade
man husen . Knutarna sågades av eller laxades (en teknik att timra utan utstickande
skallar i knutarna ) och gå tanordningarna
doldes inne i väggen . G å tanordningarna
ä r till fö r att hindra stockarna frå n att vrida sig och tryckas ut ur väggen , vid uttag
fö r d ö rrar och fö nster. De bestå r av ett
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Exempel på gåtanordning.

urtag, ” n å t ” eller "gå tspå r” , i stockarna,
d ä r man fö rde in ett ” svä rd ” som fö rstyvar väggen.
Fram till mitten av 1800-talet var näs-

alla hus helt eller delvis byggda i timmer, både på landet och i städerna (Anon .
1983, Werne 1993). Timret h ä mtade
man i byns eller stadens gemensamma
skog eller någon annan allmä nningsskog.
Timmerskogarna verkar alla ha haft tillgå ng till inte bara de fö rmögna bö nderna. Folket ansåg att alla hade rä tt till timmer för husbehov och denna uppfattning
har funnits kvar l å ngt efter skiftet och
privatiseringen av skogen . På flera håll i
landet fanns en sed att fattigt folk som
skulle bygga gick runt till bö nderna och
tiggde en stock, och ofta fick man fler ä n
en. Om man inte fatt ihop tillrä ckligt efter ett varv hos bö nderna bö rjade man
om . Att be om en stock ansågs inte som
tiggeri, utan var helt accepterat och det
kallades för stockehjä lp (Werne 1993) .
tan

Trädslagsval

Mogenhet

Gran och tall har varit och ä r fortfarande
de vanligaste och viktigaste trädslagen att
timra i , men även andra träslag anvä ndes
d ä r det inte fanns barrträd att tillgå . I
södra Sverige har även ek anvä nts i viss
utsträckning, och frå n Norge finns det
uppgifter om timrade hus både av asp
och al (Godal 1996) . I stor utsträckning
anvä ndes även gammalt timmer frå n rivna hus nä r man byggde nytt (Anon.
1983) . Mellan tall och gran fö redrogs tallen eftersom den var mer bestä ndig och
ansågs av timmerm ä nnen mer lä ttarbetat
ä n gran , tack vare farre kvistar och fetare
ved (Sjömar 1988) . Gran isolerar dock
bä ttre, ä r lä ttare och ofta mer rakvuxen ,
bestä ndigheten var dock sämre ( H åkansson 1995). Vad man valde berodde naturligtvis även till stora delar på tillgå ngen . I vissa delar av landet var det ont
om furu och på grund av det användes
gran till alla typer av hus. Detta gäller
bland annat Bohuslä n (Anon . 1985). I
flera bevarade byggnader timrade av furu
finns ä ven enstaka stockar av gran med
( Hovanta 1995 ) vilket kan tyda på att
man tog det som fanns i n ä rheten f ö r att
inte behöva transportera stockarna så
lå ngt.
"Man högg inte tall utan furu till husbyggnadsvirke " {Godal 1996) , den ansågs
mycket bä ttre. Tall övergår till fura nä r
den mognar. Mogenheten verkar vara det
stö rsta kriteriet n ä r det gäller val av virke.
Fanns det inte mogen tall så tog man mogen gran framfor omogen tall , mogna
träd skulle det vara.

Fö rr i tiden var trädens mogenhet det
stö rsta kravet vid val av trä. Med moget
menar man trä d med sä rskilda egenskaper, att det ä r utvuxet , vilket inte ä r liktydigt med h ög å lder och grova träd . Fö r att
tall skall anses moget och kallas fura skall
ytveden vara mindre ä n kä rnan , d.v.s.
kä rnveden utgö r minst hälften av diametern . Ju mindre ytvedsandelen blir desto
mognare blir trädet, intill fullstä ndig
mognad då ytveden ä r som tunnast. Hög
kä rnvedsandel var viktig, eftersom den ä r
mer bestä ndig. Ett annat kriterium fö r
furan var att den skulle vara senvuxen ,
d.v.s. träden har vuxit sakta med smala
tä ta å rsringar som f öljd .

Exempel på ett träd med stor kärnvedsandel,
det mörka i mitten, och liten ytvedsandel,
det ljusa ytterst

I litteraturen har jag hittat sex olika ben ä mningar på tall. Vetenskapsmannen
Christoffer Pohlhem hade fyra olika
namn på tall: tall som ä r unga omogna
träd , gå rtall med liten kä rna och således
inte heller mogen , lenfura ä r mogen tall ,
men kådinnehållet är mindre och ådror-
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Här ett exempel på en fullmogen fura. Kronan
sitter högt och är avrundad.

na grannare ä n i h ögfura som har stor
kä rnandei och ä r senvuxet och alltså full moget. Gran delade han in i kä rrgran ,
skogsgran och frogran. Kä rrgran och
skogsgran ä r beteckningar på växtplatsen
och frogranen på hur den växt. Som det
l å ter av namnet ä r frogran frodvuxen
gran och alltså inte speciellt l ämplig till
husbyggnad. Kä rrgran var den bästa eftersom den var mycket tä tvuxen vilket
ger ett segt och bestä ndigt virke (Sjömar
1988 ).
Fö r att se om ett träd var moget synade
man det. Fä rgen och grovleken på barken
kunde berä tta om trädets mogenhet. Fallens bark skulle vara grov och grå vid roten , men kort , tunn , flagig och ljusgul
n ågon meter upp. Det skulle vara så korta
flagor att de rö rde sig i vinden. Granens
bark d ä remot skulle vara grov hela vägen
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upp och vara grå , ljusgrå eller n ästan vit
till fä rgen . Var barken grö n eller brungrö n (grö nbarkad ) var detta ett tecken på
att den inte vuxit fä rdigt . Sammanfattningsvis kan man säga att tall skulle vara
kort- eller slä tbarkad och gran grovbarkad fö r att vara mogen (Sjö mar 1988) .
Formen på kronan upplyste också om
mognaden . Mogna träd skulle ha rundad
topp som bredde ut sig på tvä ren , man
sade att de hade " tvä r skate” . Kronan
skulle sitta högt på både gran och tall. Ett
annat tecken på mognad var storleken på
å rsskotten , struntan , vilka skulle vara
korta. Vad gäller grenarna skulle de undre
grenarna hä nga ned , vara uttorkade och
sakna barr fö r att trädet skulle vara moget. En annan metod att avgö ra mognaden var att studera kådan. Man h ögg en
skå ra i axelhö jd på trädet innan frosten
kom på hösten och tittade sen i den på
vå ren . Om den var ren och utan kåda var
trä det fullmoget men om det hade bildats
” gulh ä ngen ” , så rskorpa som ä r inkapslad ,
var trädet omoget (Sjömar 1988) . Moget
trä spricker, gistnar och kroknar mindre
ä n omoget, vilket var viktiga egenskaper
vid timringen .
Nedan följer två citat frå n Nordiska
museets frågelista om virkets kvalitet fö rr
i tiden :
” 7 /7/ husbygge skulle man ha krontali\
Tallens krona skulle nå uppöver den omgivande småskogen. Man kallade sådana
träd även slagskog. Den skulle vara slät och
kvistren och ha 'gla bark’. ” (Sjömar 1988) .
” Till husbygge utvaldes 'slagskog . Höga
raka stammar med grenruska högst upp i
toppen. Kärnfriskare virke än i andra
träd. ” (Sjömar 1988).

Olika virke till
olika hustyper och delar
Furu anvä nds främst i hus med fuktigt
inomhusklimat, d ä r det var stor risk fö r
röta , på grund av sin bestä ndighet. Exem pel på sådana hus ä r boningshus, ladugå rdar och stall. Till fä hus som ä r utsatta för
fukt och det ä r risk fö r rö ta , tog man ofta
stå nd torra furor på grund av att dessa har
stö rre motstå ndskraft mot rö ta ( Zetterqvist 1978). Stå nd torra innebä r att träden dö tt och torkat stående och d ä rf ö r
blivit mer inlagrade av k å da och hartser.
Fura bö r dock undvikas i byggnadsdelar
som exponeras f ö r h ög vä rme eftersom
den ä r vä rmekä nslig på grund av sitt h öga
inneh å ll av kåda (Anon . 1985) . Gran an vä ndes mest till enklare byggnader som
h ölador, magasin och skjul med torrare
inomhusklimat ( Zetterqvist 1978 ). Den na uppdelning gä ller i hela landet, men ä r
frä mst koncentrerad till mellersta och
norra Sverige. I södra Sverige var tillgå ngen på tall begrä nsad och man var tvungen
att anvä nda gran till alla typer av byggnader. Gran ansågs speciellt l ä mpligt till
takkonstruktioner för att det var segare
ä n tall ( Zetterqvist 1978 och Sjö mar
1988).
Till syllarna ( nedersta varvet i en tim merstomme) anvä ndes ibland kvistigt
örmodligen f ö r att det var mer
timmer, f
bestä ndigt. Vid timring med gran skulle
man använda tall till svllar och de nedersta varven . Om man hade tillgå ng till ek
anvä ndes det till d ö rrar, fö nster, syllar,
trappor och golwirke (Sjö mar 1988) .

Växtplats
Man var mycket kräsen vid val av byggnadstimmer. Detta skulle helst bestå av
lå nga , rakvuxna och kvistfria tallar. Detta
timmer hittade man i tä ta bestånd, som
växte på fast mark. Dä r ä r tillväxten l å ngsam , vilket ger täta å rsringar och ett tä tt,
hå rt och motstå ndskraftigt trä. I ett tä tt
bestå nd ä r det också bra kvistrensning i
den nedre delen av stammen . De bästa
granarna växer i tä ta best å nd på fuktiga
marker, men bra kan också granar i tä ta
bestå nd på torrare mark bli. Fö r att hitta
de bästa tallarna, leta på de torrare hedarna och i högl ä nta sluttningar. Tall som
växer d ä r l ä mpar sig till mycket bra till
väggtimmer eftersom det har h ög kä rn andel och ä r förhållandevis fritt frå n
spä nningar (Sjö mar 1988 ) .

Egenskaper hos virket
Vid timring undvek man solvinda stam mar, d ä r fibrerna gå r medsols. Anvä ndes
sådant virke var risken stor att den vred
sig, så att draget ö ppnades och gjorde
väggen otä t och instabil. Solvind gran
ansågs sä rskilt allvarligt . I stället anvä ndes
vädervridna stockar, dä r fibrerna ä r vridna motsols. Träd som växer ensamma blir
ofta solvinda (Godal 1996, Sjö mar 1988
och Zetterqvist 1978 ) . Timret far vidare
inte vara fö r klent, men inte heller fö r
grovt. Minsta diameter i rotä ndan skulle
vara mellan 7 12 tum ( 17, 5-30 cm ).
Grovleken på stugtimmer provade man i
Vå mhus, Dalarna, genom att slå armen
om trä det. Såg man bara fingertopparna
på andra sidan trädet var det bra , men såg
man även knogarna var trädet f ö r klent. I
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toppä ndan skulle stocken vara minst 8
tum, eftersom knuten skulle vara 6 tum
n ä r den var fä rdigbilad . Mindre ä n 7 tum
i toppä ndan ansågs vara om ö jligt att timra med. Det blev sällan mer ä n en väggstock av varje träd ( Zetterqvist 1978).
Självklart ville man ha rakt och jä mt tim mer, utan kvistkn ölar och bulor. Stor avsmalning gjorde det svå rt att hugga knutarna och knölarna gjorde det svå rt att täta. Med jä mt timmer menar man att
skillnaden mellan topp och rotända ä r liten . Det var frä mst rotstocken som an vä ndes till timring, de ansågs innehålla
bä ttre och mer bestä ndigt trä ä n toppstockarna (skatstockarna) (Sjö mar 1988) .
Träd med synliga ytskador undveks ( Zetterqvist 1978)
” Lämpliga till husbygge är sådana träd,
som växer långa och äro fria från stora
kvistknölar ” (Sjömar 1988).

.

Förädling, röta och träskydd
Impregneringsmedlen , med rödf ä rgen
inrä knad , fick inget stö rre genomslag hos
befolkningen fö rrä n under 1800-talet ,
man hade alltså ingen mö jlighet att hind ra åldrandet. Man f ö rlitade sig dä rfö r till
valet av virke, virkesberedningen och
byggnadstekniken , vilket f ö rmodligen
var det enda man hade rå d med (Sjö mar
1988). Fö r att fa timmer med ännu bä ttre
bestä ndighet anvä nde en del sig av olika
typer av fö rädlingsmetoder. Ett sä tt att
förädla virket var att ringbarka för att på
så sä tt f
å torrfuru. Uppfattningarna om
hur bra detta timmer var har varierat
(Sjömar 1988).
’ Ringbarkning
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förekom i mindre ut-

sträckning för att erhålla toirfiiru. Att detta
sätt att erhålla torrfimi tog en tid av 6 år. ”
(Sjö mar 1988) .
En annan metod var att blecka träden ,
skada träden genom att hugga bort en del
av barken, och på så sä tt starta trädets fö r-

svarsmekanism att inlagra det med extraktivä mnen ( kådor och hartser) . ” När
bonden fick en son gick han ut och bleckade
ett antal träd och fortsatte sedan att blecka
dessa med jämna mellanrum. När sonen
var gifiasvuxen kunde han gå ut och hugga
sina timmerträd till ett nytt hus och fick då
extra beständigt virke. ” (Sjömar 1988 ) .

Fällningstidpunkt
Träden valdes ut i skogen och avverkades
normalt under vintern . Detta fö r att det
var lättare att hugga och såga n ä r träden
var frusna , men även lör att det var lä ttare
att kö ra fram virket på vintern n är marken bar och det var lä tt att dra stockarna
på snön . Dessutom hade man sitt jordbruk att skö ta på sommaren och alltså
ingen tid att vara i skogen. Genom vin teravverkning ansåg man att virkets egen skaper togs tillvara på bästa sä tt. En del
ansåg att huggningen skulle ske på senhösten och en del att det skulle ske senare
under vintern. Timmer som var vintersågat ansågs spricka och rö ta mindre ä n om
det var fä llt på annan tid. Vinterawerkat
timmer torkar jä mnare till skillnad frå n
vå rawerkat som torkar f ö r fort och spricker ( H åkansson 1995). Att avverka under
andra å rstider, främst vå ren , ansåg må nga
som fö rkastligt. Temperaturen ansågs
också spela in , man skulle avverka f ö rst
när det varit under minus tio grader ett

antal dagar (Sjö mar 1988) . Vissa trodde
att det blev bättre kvalitet om virket
h öggs n ä r månen var i nedan ( Zetterqvist
1978).

Bearbetning
Stockarna barkades oftast direkt efter f ällningen , men det kunde även hända att
man vä ntade ett tag. Det råder delade
meningar om vad som ä r bäst. En kä lla
h ävdar att barken skulle sitta kvar tills virket skulle anvä ndas, eftersom virket an nars torkade och blev svå rarbetat ( Zetterqvist 1978 ) . Satt barken kvar fram till
senvintern eller tidigt på vå ren torkade
virket l å ngsammare och sprack mindre,
samtidigt som det ä r lä ttare att barka på
vå ren n ä r virket har tinat till skillnad frå n
fruset virke nä r barken sitter fast (Anon.
1985). Om barken satt kvar fö r l ä nge var
risken stor att det bildades bl å nad , rö ta
och maskangrepp (Sjö mar 1988 ). Man
vägde alltså risken fö r rö ta och blå nad
mot risken fö r sprickor n ä r man best ä m de hur och nä r man skulle barka .
Olika metoder att barka anvä ndes.
Helbarkning vilket gö r att virket torkar
snabbt och risken f ö r sprickbildningar ä r
stor. Randbarkning gö r att det torkar lite
l å ngsammare, men det ä r fortfarande risk
fö r sprickor i rä nderna . Ringbarkning gö r
att det torkar lå ngsamt och minskar risken fö r sprickbildning. En annan metod
fö r att ytterligare minska risken f ö r sprickor samtidigt som den ger en lagom torkhastighet var att barka halva stocken un gefä r en halvmeter på ena sidan och sedan en halvmeter på den andra. Det finns
både fö r och nackdelar med alla dessa

metoder. Delvis barkning var mer tidskrävande eftersom man då måste barka
varje stock två gå nger och den sistn ä mn da metoden torde vara den som tar l ä ngst
tid. Nä r man bestä mde vilken metod
man anvä nde fick man alltså väga för mot
nackdelar.

Hemkörning och lagring av virket
Man f ö rsö kte hugga timret så n ä ra byggnadsplatsen som mö jligt fö r att slippa
lå nga transportsträckor ( Zetterqvist
1978) . Det hä nde även att man gjorde
upptimringen i skogen innan hemk ö rningen , men oftast kö rde man hem det
barkade timret under medverkan av
grannarna. Kö rdagen avslutades då med
ett kö rkalas ( Anon. 1983) . Hustimmer
ansågs ta skada av flottning och av att ligga i vattnet . Vattnet ansågs suga bort tjä ra
och terpentin ur veden och d ä rmed gö ra
virket svagare, sämre och mer mottagligt
fö r rö ta . Man undvek d ä rf ö r detta i m ö jligaste må n (Anon . 1985) .
Huruvida man l ä t timret torka innan
man timrade, eller lä t det torka i väggen ,
ä r det delade meningar om. En del h ä vdar att om man timrar med relativt fä rskt
virke och l å ter det torka i väggen så sä tter
sig huset och blir tä tare, medan en del
hä vdar att det ä r bä ttre att timra med
torrt virke fö r att det ger tä tare knutar.
Man skulle vä l kunna säga att det ä r olika
tycke och smak som rå tt.

Diskussion
Det ä r intressant att läsa om vilket virke
man fö rr i tiden anvä nde till olika ä nda-
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må l och vilken kä nsla man hade fö r virket. Mycket av kunskapen om virke och
vilken typ av virke som passade till vilken
typ av byggnader och olika delar av hus
har i stort sett försvunnit. Man verkar ha
haft väldigt bra koll på olika egenskaper
hos virket som rötbestä ndighet, vriden het och mycket mer. Min fö rhoppning ä r
att vi genom ökad kunskap om virket kan
utnyttja det bä ttre i framtiden . Fö r att
svara på frågan i rubriken kan man väl
säga att h ögfura fö redrogs framfö r kä rrgran , men båda ä r representanter fö r de
bästa träden av respektive trädslag.
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