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Kubbhus - kan det vara skogshistoria?

rar jämte en och annan ” finare ladugård
eller stall för hästar.

Gräsmark ligger huvudsakligen i Rottna-
dalen. Rottnen avvattnas i Fryken vid
Rottneros. Gräsmark är den nordligaste av
socknarna i Sunne kommun i Fryksdalen.
Nordvästra delen av socknen är finnbygd.
Socknen utgör en utpräglad skogsbygd
förenad med jordbruk i små brukningsen-
heter, en del bolagsskog finns. Lyckligtvis
hålls väsentlig del av jordbruksarealen öp-
pen genom ett relativt omfattande betes-
bruk. Det möjliggörs av bidrag från stat
och EU.

Skogen var - och är - grund för ut-
komsten från lantbruket. Skogen finns
därjämte "i huvudet” på den manliga be-
folkningen. Timmerkörarna, som drog
till Dalarna och Norrland, kom inte sällan
från Gräsmark.

I Gräsmark byggdes husen normalt av
trä, såväl boningshus som uthus. Timmer,
stolpar, plank och bräder användes. Så var
och är det i skogsbygden. Visst fanns det
förr små tegelbruk i socknen men teglet
användes huvudsakligen till skorstensmu-

Ett nytt byggnadssätt
Under slutet av 1800-talet, men framför
allt under 1920- och 1930-talen, började
ett nytt byggnadssätt att tillämpas. Kubb-
hus! Byggnaderna, främst ladugårdar, mu-
rades upp av 30 cm långa vedkubbar. De
var av barkad barrved, huvudsakligen
kluvna. Runda kubbar kunde också an-
vändas. ” Murbruket” utgjordes av lera,
sågspån och vatten. För att stadga väggar-
na lades entums bräder in med 40-50
cnv.s mellanrum.

Grunderna till kubbhusen måste vara
stadiga så att inte ” vedtraven” rubbades vid
tjällossningen. Tidigt användes huggen
naturstensgrund, senare mest betong.

Väggarna var på insidan regelmässigt
putsade med kalkbruk. På utsidan låg
vedändarna bara. Någon gång var ytter-
väggen brädfodrad.
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tet i söder. Dessa knubbhus byggdes
främst för bostadsändamål.

Byggnadernas hörn utgjordes antingen
av kryssmurad kubb eller bärande hörn-
stolpar.

laken var ursprungligen av spån. I
Gräsmark hette det sticktak. Allt eftersom
åren gick behövde taken förnyas. Det blev
tyvärr plåttak. Tiden hade runnit förbi
hantverket.

Varför byggdes
det kubb- eller knubbhus?
Det var billigt att bygga kubbhus, om
man bortser från arbetsåtgången. I regel
hade man god tillgång på arbetskraft på
gårdarna. I stort sett gratis gallrings- och
röjningsved fanns också att tillgå, liksom
lera på gården eller i grannskapet. Sågspån
kunde hämtas vid den lokala sågen. Råva-
rorna var alltså nästan gratis. Det var bara
att sätta igång. Det traditionella sättet att
timra sina ladugårdar och stall fanns na-
turligtvis kvar. Men det värdefulla timret,
kanske begränsat till volym genom tidi-
gare huggningar, behövde man sälja för att

Kubbhus eller knubbhus?
Vid sidan av här beskrivna kubbhus bygg-
des s.k. knubbhus. I dessa användes plank-
stumpar i stället för vedkubbar. Dessa
plankstumpar lades naturligt nog i husens
längdriktning. Samma sorts bruk som för
kubbhusen kom till användning. Knubb-
husen finner man inom sågverksdistrikt
bl.a. i Norrland kanske i Västerbotten. I
Norge finns de i rik mängd i sågverksbäl-

Murning ända upp till nocken i boningshuset.
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Så kunde virket användas till byggnader. Timrat förråd,kubb till
ladugård och stolpar och bräder till utedasset.

Ett normalt utseende med kubbladugården"inmurad" i uthuset



få in pengar. Även i en naturahushållning
behövdes pengar.

Kubbhusladugården
vara varm och torr. Ett argument som nå-
got för att välja byggnadssättet.

Det märkliga är att kubbhusen i Stock-
holms kranskommuner är uppförda som
boningshus. Det var kanske de kringvand-
rande dalkarlarna och andra, som kom på
att skaffa sig bostad för familjen till rimlig
kostnad i ett område, som också då hade
bostadsbrist.

Knubbhusen finner man, som tidigare
nämnts, mest i norr t.ex. i Västerbotten.
De finns också spridda i landet runt såg-
verk. Sågverksarbetaren kanske gjorde en
längre plankbit fram emot kvällen- ” Den
lade han för sig” .

känd för attvar

Var byggdes kubb- och knubbhus?
Byggnadssättet förekom, förutom i vårt
land, i Finland, Norge, Baltikum och
kanske i Ryssland. Kubbhus existerar ock-
så i Nordamerika, t.ex. i Wisconsin, Min-
nesota och sydöstra Kanada. Förde emi-
granterna metoden med sig?

Utbredningen i Sverige är ungefär föl-
jande. Kubbhusen finns i större mängd i
Värmland och - konstigt nog - i Stock-
holms län. Dessutom finns byggnader
spridda över landet.

När byggdes kubbhusen?
Vi vet att byggnadssättet förekommit se-
dan 1800-talet. Redan i mitten av århund-
radet dyker de upp i Norge. I Gräsmark
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Relationen ved/murbruk varierade. Här stor mängdbruk.

minne över en svunnen byggnadsteknik” .
Över 30 identifierade kubbhus, varav

29 med foto, finns med i redovisningen.
Tills någon bevisar motsatsen anser sig

Gräsmark vara kubbhusens socken i Sve-
rige.

finns ett boningshus frän 1880-talet beva-
rat. De kvarvarande kubbladugårdarna
stammar från i huvudsak 1920- och
1930-talen. Kanske var det då ont om
pengar i hushållen och de dåliga tiderna
förstärkte kanske den relativa fattigdo-
men. Visst ä r kubbhusen en del av vår skogs-

historia! Av billig råvara kan högvärdiga
produkter framställas.

Är Gräsmark unikt
vad avser kubbhus?
Gräsmarks hembygdsförening beslutade
för några år sedan att inventera de kvarva-
rande kubbhusen och fotografiskt doku-
mentera en byggnadsmetod, vars hus bok-
stavligt talat håller på att falla ihop. f öre-
ningen beslutade även att redovisa resulta-

liten skrift:

Anm. Ovan nämnda skrift (7 sidor
text och 29 fotografier) kan beställas
från Gräsmarks Hembygdsförening,
Curt Walfridsson,
Grinnemo 158,
686 98 Gräsmark,
till ett pris av 60 kronor + porto.

tet av inventeringen i en
” Kubbhusbyggnader i Gräsmark. Ett
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