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Förord

I Tanums kommun finns många hus och bebyggelsemiljöer som är värda att bevara, dels 
beroende på att de är vackra men också för att de är bärare av ett stycke synlig kultur-
historia som skänker karaktär, identitet och förankring åt miljöer som växt fram på en 
plats under lång tid. Hus är intressanta för att de säger så mycket om en tidsanda, vad 
som var viktigt då, men också för att de är personliga och präglats av byggherren och 
efterföljande ägare. Det finns därför många anledningar till att närma sig ett äldre hus på 
ett respektfullt sätt. En förutsättning för ett sådant förhållningssätt till ett hus är kunskap 
– om material, byggnadsstilar, färger och om varför en viss detalj haft en viss utformning. 
 I miljö- och byggnadsnämnden arbetar vi främst med kulturmiljöfrågor genom rådgiv-
ning vid bygglov och vid planläggning. Det är dock bara i samband med större föränd-
ringar av ett hus som det blir föremål för nämndens granskning och rådgivning. De flesta 
hus förändras stegvis genom små åtgärder som inte blir föremål för några myndighets-
beslut. Vi har därför insett att den främsta garanten för att vi även framledes ska ha väl-
bevarade äldre hus och värdefulla kulturmiljöer i kommunen är intresserade och kunniga 
fastighetsägare. 
 Det är ett faktum att material åldras och att nya ägare till äldre hus har nya behov. 
Denna skrift syftar till att ge lite praktiska råd till den som har ett äldre hus och ett in-
tresse för att bevara husets karaktär och själ. 
 Miljö- och byggnadsnämnden hoppas därför att med denna skrift att öka intresset för 
och kunskapen om hur ett äldre hus kan förnyas utan att förvanskas. 
 Skriften är författad av Cecilia Wingård på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden 
i Tanums kommun och under ledning av plan- och byggchef Martin Kvarnbäck och 
byggnadsinspektör Cajsa Friberg. 

Karl-Erik Hansson 
miljö- och byggnadsnämndens ordförande
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Lokal bebyggelsehistoria

Tanum är en kommun som rymmer såväl 
landsbygd som tätort, såväl inland som 
kust. Kommunens landskap sträcker sig 
från kala, bergiga öar i väster till djupa 
skogar och berg i öster. Kustlandskapet 
och inlandslandskapet är helt olika mil-
jöer som inramar husen i Tanum. Tät-
orterna ute vid kusten, jordbruksland-
skap och gårdar i skogen. Byggnaderna i 
jordbruksmiljöerna har utvecklats i sakta 
mak. Husen har förändrats utifrån tren-
der men framförallt efter behov. Bygg-
naderna i kustlandskapet har förändrats 
i sjok, tagit stora kliv framåt. Det är till 
kusten människor har sökt sig i sam-
band med sillperioder och stenindustrins 
framväxt. 
 Det var ortsbefolkningen och deras 
hantverkare som bar upp och utveck-
lade byggnadstraditionen. Det är först i 
och med 1930-talets funktionalism som 
man frångick det traditionella arkitek-
turtänkandet och de historiska stilarna. 
De lokala byggnadstraditionerna för-
lorade sin betydelse i samma takt som 
lokalsamhället införlivades i storsamhäl-
let. Innovativa uppfinningar har hjälpt 
till att utveckla boendet, Kakelugnen på 
1700-talet och järnspisen på 1800-talet 
förändrade radikalt levnadssättet. Fler 
rum kunde användas under vinterhalvå-
ret och stugorna blev renare och mindre 
sotiga. Men aldrig har det gått så snabbt 

som under de senaste hundra åren. Nya 
byggnadsmaterial har tillkommit i rasan-
de takt och under efterkrigstiden skulle 
allt gammalt bort och det moderna in. 
Man bytte fasadmaterial, fönster, dörrar 
och takmaterial mot nya, med förhopp-
ningen att de skulle vara underhållsfria. 
I efterhand har många material dock 
visat sig underhållsfria på så sätt att de 
varit omöjliga att underhålla. Idag finns 
alla möjligheter och man kan i stort sett 
bygga vad som helst, hur som helst. Tek-
niken finns och så även ett stort urval av 
material. 
 Utmed kusten har placeringen av 
husen påverkats starkt av samhälleliga 
förutsättningar. Sillperioderna drog likt 
guld mängder av människor till kusten 

En vedspis insatt i tidigare öppen eldstad. Bak-

ugnen är inbyggd i murstocken, luckan saknas.
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och de bosatte sig där de fick plats, på de 
kala obrukbara berghällarna mellan jord-
bruksmark och hav. Fisket på västkus-
ten har alltid varit fritt, till skillnad från 
Östersjökusten där fisket har varit sam-
mankopplat med jordinnehav. Eftersom 
man inte ägde marken man bodde på fick 
man begränsat utrymme för sitt hus, vil-
ket gav den täta bebyggelse som man kan 
se i fiskelägena. Det saknades också då 
anledning att markera några gränser. Av-
saknaden av staket och häckar gjorde att 
de boende utan svårigheter kunde ta sig 
fram mellan husen utmed hävdade stigar. 
Utifrån detta utvecklades småningom 
gatunätet under början av 1900-talet då 
gatorna fastställdes, fick namn och be-
läggning. 

Hus renoverat i mitten av 1900-talet. Man ersatte då träfasaden med den underhållsfria eterniten 

och de spröjsade fönstren med ospröjsade.

Del av Fjällgatan, Fjällbacka, är en av de få 

bevarade allmänna stigarna mellan husen i 

samhället.
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Hustyper
Bland de traditionella hustyperna, som 
var vanliga fram till funktionalismen på 
1930-talet, kan man i Tanums kommun 
hitta två huvudtyper av hus, med under-
grupper. 

Enkelstugor/ryggåsstugor 
De mest anspråkslösa små stugor som var 
vanliga för den stora allmänheten före 
1700-talet var enkelstugor med ryggås, 
dvs. de saknade vindsbjälklag. Under 
1700-talet gick man över till att bygga 
dessa stugor med vindsbjälklag och rygg-
åsstugan blev en enkelstuga. Enkelstu-
gorna var i sin enklaste form indelade i 

två rum, kök och stuga, eller stôva, med 
loft. Denna form kunde kompletteras 
med kammare, förstuga och förrådsut-
rymmen ofta byggda med lägre tak, en 
snedtäcka, eller s.k. skygga. Ingången 
kunde vara direkt i köket eller via en 
mindre förstu och/eller förstukvist med 

Exempel på en enkelstugas planlösning

Ett av de få bevarade ryggåsstugorna i Tanums kommun. Gotte-Lars stuga i Tångane, Tegelstrand, 

numera hembygdsmuseum. 



10

ett litet tak och vindskydd, ett s.k. bislag. 
Eldstaden var till att börja med öppen 
och murstocken med bakugn sköt ibland 
en bit utanför väggen. En variant på en-
kelstuga i övriga Sverige var parstugan 
som hade en förstu och liten kammare i 

Hus där snedtäckan integrerats i huset. Grebbestad

mitten av huset flankerad av rum på var 
sida. Under 1800-talet fick enkelstugorna 
ibland högre väggliv och en inredd vind 
och i denna form återfinns enkelstugor 
bland de hus som stenhuggarna byggde 
under de första årtiondena på 1900-talet. 

Stenhuggarbostad från 1930-talet. Förlängt 1974 för att få plats med toalett och hall. Rådalen, 

Heestrand
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Ett äldre dubbelhus med lågt väggliv, parställda fönster och en förlängning på gaveln som ursprung-

ligen kan ha inrymt en svale. Gamla vägen, Sannäs.

Tidstypiskt dubbelhus från slutet av 1800-talet med högt väggliv och trapphus på gaveln. Håke-

backen, Fjällbacka.
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Dubbelhus 
Längre fram på 1800-talet blev dub-
belhusen i stort sett allenarådande även 
om enkelhusen fram till en bit in på 
1900-talet var de mindre bemedlades 
hus. Dubbelhusen fick sitt namn för att 
planlösningen från enkelhusen dubb-
lades, dvs man hade två kammare och 
två rum runtomkring en murstock. Det 
finns även en variant som hade diago-
nala kammare, dvs köket och det större 
rummet låg i motsatt hörn av huset med 
varsin kammare bredvid sig. Dubbelhu-
sen byggdes i olika storlekar och de fick 
olika karaktär beroende på hur trappan 
till vinden placerades. Enklaste varian-
ten var att placera trappan i ett hörn i 
köket eller kammaren i ett särskilt skåp 
med dörr för att undvika kallras. Visste 
man att man skulle inreda vinden som 
bostad direkt eller när man byggde om 

Exempel på planlösning i ett dubbelhus. Detta 

hus har en förlängning med svale likt huset i 

Sannäs på sidan 10.

Större dubbelhus med hög stengrund och väggliv samt glasveranda i två våningar. Hökebacken, 

Hamburgsund.
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Fina exempel på trefrontshus i Kämpersvik.

så uppförde man i regel en förstu på ga-
veln där också trappan fick plats (se s. 
10, Fjällbacka.). Denna variant med par-
ställda fönster på framsidan huset och 
förstukvist på motsatt långsida är väldigt 
typisk för det nordbohuslänska dubbel-
huset. Tack vare förbättrat fiske med sill 
och större båtar fick befolkningen möj-
lighet att bygga större dubbelhus på väst-
kusten (se bild på föregående uppslag). 
De blev bredare och högre och de två 
kamrarna blev därmed till rum samt att 
fler rum kunde få plats på vinden. I dessa 
hus kunde man välja att lägga trapphuset 
på gaveln men oftare förlade man trap-
pan i ett särskilt rum, en hall inom husets 
fyra väggar. I hallen byggdes då också i 
början av 1900-talet en toalett om det 
fanns tillgång till vatten och avlopp. Vid 
denna tid inredde man i regel vinden re-
dan från början och man gjorde ofta en 
stor källare. På några platser kan man se 
en påkostad variant av dubbelhusen med 
tre eller fyra fronter, eller frontespiser som 
sträcker sig över hela husets bredd. 
 En variant av dubbelhuset är tvåkam-
marhuset. Den typen av planlösning är 
mycket vanlig i bland annat Fjällbacka 
och fick namnet efter att varianten upp-
märksammats av Bohusläns museum i 
början av 1990-talet. Tvåkammarhuset 
har en tydligt markerad fram och baksida 
och har en mer rektangulär form än det 
kvadratiska dubbelhuset. På husets fram-
sida ligger två rum på var sida om en hall 
dit man kommer via en förstukvist. På 
motsatt sida ligger köket i mitten flanke-
rat av två kammare eller en kammare och 
en köksförstu alternativt svale. En större 
variant på tvåkammarhuset har två mur-
stockar och en gång emellan från hallen 
till köket. 

Tvåkammarhusets planlösning. Källa: Särtryck 

ur BOHUSLÄN, Årsbok 1994.

Exempel på hus med tvåkammarhusplan. 

Mörhult, Fjällbacka
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Lär känna ditt hus

Genom alla tider har trender kommit 
och gått. Det är lätt att fastna även i da-
gens estetiska ideal och att vilja anpassa 
husen till dessa. Ur kulturhistoriskt per-
spektiv är det dock intressant att kunna 
avläsa alla årsringar i historien så att även 
kommande generationer kan uppleva de 
unika miljöer som finns utmed Bohus-
läns kust. 

 Sätt dig in i hur ditt hus fungerar; var 
försiktig med att blanda nya och gamla 
konstruktioner. Nya och gamla material 
och tekniker fungerar på olika sätt; Lita 
på beprövade konstruktioner. Äldre kon-
struktioner är oftast inte lika känsliga för 
brister som uppkommer. 

Grund murad med fältsten
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Grunden
Hur, och med vad, grundmuren är murad 
säger oerhört mycket om husets ursprung 
och ålder, eftersom grunden sällan för-
ändras. Under första hälften av 1800-talet 
murades oftast grunden med fältsten. Till 
att börja med hade man låga kallmurade 
eller kalkbruksmurade grundmurar som 
hade som främsta funktion att jämna ut 
bergets eller markens ojämnheter samt 
lyfta upp huset från den fuktiga marken. I 
regel bar då hörnstenarna upp timmersyl-
len. Ibland hade man en mindre källare 
under huset som ev. kunde fungera som 
jordkällare. Då gjorde man skalmurar, 
dvs. dubbla stenmurar, och fyllde mellan-
rummet med sand, jord eller grus. Mull-
bänk var ett annat alternativ till grund. 
Då fylldes hela utrymmet under huset 
upp till bjälklaget med sand och sten. Ut-
husens grunder var i regel kallmurade även 
längre fram på 1800-talet. Under andra 
hälften av 1800-talet, när stenindustrin 
startade, uppfördes stenmurarna med 
huggna granitblock alternativt med s.k. 
skrotsten, dvs. sten som blivit kasserad i 
stenbrotten. De huggna granitblocken 
fogades ofta med en tunn cementfog som 
gavs en rund profil för att hindra vattnet 
att tränga in. Ibland höjde man grunden 
och utnyttjade utrymmet till källare. I 
slutet av 1800-talet var det många källare 
som var höga som våningar. Där inredde 
man en enklare lägenhet dit man flyttade 
sommartid, medan övervåningen hyrdes 
ut till sommargäster. Bakugnen flyttades 
då från köket ner i källaren. På 1930-och 
1940-talen blev cement och betonghål-
sten vanligare som grundmaterial och då 
putsades grunderna, antingen med sprit- 
eller slätputs. Skrotsten 

Tuktad fältsten 
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•	 Har	huset	en	äldre	grund	och	marken	
omkring är torr och väldränerad är det 
oerhört sällan något behöver åtgärdas. 
Små sättningar och rörelser i grunden 
innebär i regel ingen fara. Är stom-
men av timmer eller liggande plank så 
händer inget mer än att huset blir lite 
snett. 

•	 Kontrollera	 om	 marknivån	 har	 höjts	
på grund av förmultnade växtdelar. Då 
behöver man gräva rent så att inte fuk-
ten får möjlighet att krypa upp i stom-
men. 

•	 En	grund	med	natursten	mår	bäst	 av	
att inte blir överputsad med cement. 
Risken är att sättningar bildar sprickor 
i putsen där fukt kan tränga in och 
ha svårt för att komma ut, med frost-
sprängningar som följd. Cement är en 
senare företeelse (även om redan ro-
marna använde något liknande) och 
murarna är i regel murade med kalk-
bruk om något bruk har använts. Att 
ha en synlig granitgrund är att föredra 
såväl estetiskt som konstruktionsmäs-
sigt. Den kontrasterar fint mot träfa-
saden och blir dessutom en synlig rest 
av stenindustriepoken. Vill du trots allt 
putsa grunden är det mer fördelaktigt 
att använda kalkbruk som är följsam-
mare än cement. På de yngre grunder-
na fungerar det dock med cementputs.

Huggna granitblock.

Spritputs.

Tänk på! 
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Stommen

Stommen, dvs. husets skelett, har tradi-
tionellt utgjorts av trä, trots stor skogs-
brist i Bohuslän. Stommarna byggdes i 
mer skogsrika trakter, såsom Bullaren, 
och fraktades sedan ner till kusten. Ur-
sprungligen var det liggande rundtim-
mer som gällde för enklare bostadshus. 
Knutarna sammanfogades genom ur-
holkningar i stockarnas underdel. Längre 
fram höggs timret slätt, s.k. skrädning, 
in- och utvändigt. Detta gjorde det se-
dan möjligt att klä fasaden med panel. 
De äldre timringsteknikerna hade alltid 
utskjutande knutar. Knutarna var hårt 
utsatta för väder och vind vilket gjorde 
att man ofta klädde in dem, s.k. knut-
lådor. Det gjorde man även om man inte 
klädde in resten av huset. När sågarna 
utvecklades under 17 – 1800-talet började 
man använda sågat timmer i husstom-
men. Knutarna gjordes istället släta och 
timmerknutarnas sammanfogningar blev 
alltmer avancerade. Vanlig blev den släta 
laxknuten försedd med komplicerade hak 
(se bild bredvid). När det blev vanligt att 
klä in huset med panel under 1800-talet 
så gjordes inte timret och knutarna lika 
fina då de ändå skulle kläs in. Husen ut-
med kusten kläddes inte endast av status-
skäl utan även för att timret bättre skulle 
stå emot de salta vindarna. När stom-
men hade byggts och taket lagts på vän-
tade man i regel ett år innan man satte 
in fönster och panelade huset då timret 
måste torka och sätta sig först. 
 I slutet av 1800-talet började det bli 
vanligare att bygga huset med först lig-
gande plank och sedan även stående. Det 
gick åt mindre virke och en större fri-

Slät laxknut där knutarna låser fast varandra. 

Slät enkel knut som låses fast genom att man 

spikade ihop dem. 
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het gavs vad gällde planlösningen. Lig-
gande plank utgick från samma teknik 
som liggtimmer medan stommen med 
stående plank byggde på att man mellan 
en överliggare och en syll placerade lika 
långa plankor. Med denna byggteknik 
kunde man lättare framställa standardi-
serat byggmaterial på sågverken. Bland 
de mindre bemedlade spred sig två typer 
av byggnadstekniker i slutet av 1800-ta-
let och en bra bit in på 1900-talet, knopp 
och kubb. Knopp är avkapade plankbitar 
som murades på samma sätt som tegel, 
med fibrerna längs med väggen och med 
lerbruk. Troligtvis slog tekniken igenom 
i samband med att den stående plank-
stommen blev populär. En teori är att 
skeppare fyllde skeppen med spillvirke 
från sågverken i Glomma för att inte gå 
tomma tillbaka. Alternativt fick arbe-
tare på sågverken plocka med sig avka-
pade plankbitar vilka utgjorde ett billigt 
byggmaterial. Kubb är vedträ som stap-
lades tvärs väggen, med lerbruk emellan. 
De användes oftast i uthus och lagårdar. 

Nedplockning av timmerhus från 1860-talet på S.Torp, Kville, hösten 1999. 

Plankvägg där de stående planken är spontade 

i syllen nedtill och överliggaren/hammarban-

det upptill. 
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Knoppvägg, plankbitar murade med lerbruk

Exempel på hur en kubbvägg kan se ut. 

Skyddas en timmer- eller plankstomme 
från fukt är den mycket hållbar. Det är 
dock viktigt att vara noga med följande 
punkter: 
•		Se	till	att	taket	inte	läcker.	Läckor	i	ta-

ket leds ner i stommen och kan leda 
till rötskador som kanske inte upptäcks 
förrän man avlägsnar ytmaterial. 

•		Håll	rent	för	växtlighet	omkring	grun-
den för att undvika att syllen drar åt sig 
fukt. 

•		Har	fönstren	bristfälligt	underhåll	kan	
det leda till att fukt kan tränga in i 
stommen genom rötskadade fönster-
brädor eller karmar. 

•		Hängrännor	och	stuprör	bör	vara	hela.	

Tänk på!

Alternativt putsades även väggarna med 
lera. I våra trakter var kubbhus vanligast 
från slutet av 1800-talet och under första 
hälften av 1900-talet. 
 Enstaka hus har påträffats i kommu-
nen där man kombinerat en timmerstom-
me med korsvirkesdel. Ett exempel är 
Kaptensgården i Grebbestad där det ur-
sprungliga timmerhuset breddades med 
hjälp av väggar av korsvirke. Den liggan-
de syllen och överliggaren stöttas upp en 
tvärställd bjälke och hålrummet är fyllt 
med tegelsten, murad med lerbruk. Den 
regelstomme som är i stort sett allenarå-
dande i konventionellt byggande idag, 
slog igenom på 1940-talet. 
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•		Kontrollera	 skicket	 på	 stommen	 ge-
nom att sticka spetsen på en kniv in i 
träet. Är virket hårt är det friskt, är det 
mjukt är det rötskadat. Så länge kärnan 
är hård och frisk är bärkraftigheten 
inte äventyrad men ytliga rötskador 
kan vara ett tecken på att se över risken 
för fukt. Det viktigaste är att stoppa 
fukten, så att stocken får torka ordent-
ligt. Får fukten tillgång till timret finns 
det nämligen risk att skadeinsekter så-
som trägnagare och diverse svampar, 
som trivs i fuktiga miljöer, får fäste.

Rötskadad syll.

Kontroll med kniv av timmer under fönster. Här 

är timrets skick mycket bra, endast spetsen av 

kniven går in i träet. 
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Fasad och snickerier
I våra trakter är träpanel det absolut van-
ligaste fasadmaterialet bland äldre be-
byggelse. Däremot blev det inte vanligt 
att sätta panel på sina hus förrän under 
1800-talet. Seden kom, som mycket an-
nat, från städerna, och ansågs göra hu-
sen finare och förnämare men fördelen 
var också att husen höll längre och blev 
tätare. Förutsättningen för att kunna få 
tag på fasadpanel låg i sågverksindustrins 
utveckling och genom de finbladiga så-
garna. Paneltyperna har varierat över tid 
och hör samman med olika byggnads-
stilar. Den äldsta typen är lockpanel med 
lika breda lock och underbrädor. Till att 
börja med användes okantat virke med 
en tydlig topp och rot. Dessa typer åter-
finns fortfarande på uthus och lagårdar 
medan man på bostadshus övergick till 
hyvlade eller mycket finsågade brädor 
med locklist. Locklistpanelen med ett 
smalare lock som täcker glipan mellan 
underbrädorna är på bostadshus sedan 
tidigt 1800-tal starkt dominerande men 
har funnits i olika utföranden. Den van-
ligaste idag är åslisten och denna var van-
lig även på hus byggda före 1920. Varia-
tioner i underbrädornas bredd liksom på 
listens bredd är ett vanligt kännemärke 
för de äldre husen och bidrar till liv i 
fasaden. Hus byggda under 1800-talets 
mitt hade vanligen bredare locklist med 
en dubbel karnisprofil. På 1930-40-talen 
var det vanligt med en svagt välvd över-
sida. Senare har det varit vanligt att klä 
uthus, men även bostadshus, med slät-
sågad locklist. I slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet blev den påkostade 
schweizerstilen populär och då blandade 
man gärna locklistpanelen med spontad 

Locklist med karnisprofil, vanlig under första 

hälften av 1800-talet.

Åslist, dialektalt även kallad hattläkt. Från se-

nare delen av 1800-talet är den vanligast före-

kommande.

Svagt välvd locklist, vanlig på 1930- och 40-ta-

len.
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panel i sektioner både i liggande och stå-
ende utförande. Efter andra världskriget 
började en mängd nya fasadmaterial in-
troduceras såsom eterniten (eller som det 
egentligen heter, asbestcementplattor), 
fasadtegel i gula och röda toner samt 
även den ”underhållsfria” panelliknande 
plasten och plåten. 
 Vad gäller snickerier så har även det 
varierat över tid och mellan olika bygg-
nadsstilar. För de enklare enkel-och dub-
belhusen från ca 1880-talet och tidigare 
var det enklare profileringar som gällde 
runt fönster och dörrar. Med Schweizer-
stilen utbröt ett frosseri i snickarglädje 
där man gjorde lövsågerier och profile-
ringar på allt från vindskivor, takfots-
lister, fönster och dörromfattningar till 
verandor. Glasverandor och påkostade 

Schweizerstilen präglas av liggande och stående spontad panel, glasverandor och snickarglädje. 

Håkebacken, Fjällbacka.

Exempel på fönsteromfattning, vanlig kring 

mitten av 1800-talet med likadant profilerade 

foder på tre av fönstrets sidor samt kraftigt pro-

filerad underbräda. Fjällbacka.
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Tre lokala varianter på dörromfattningar. Fr. v. Fjällbacka, Slottet och Grebbestad. 

Detalj av fönsterfoder vanliga i området Slottet, Tegelstrand, Heestrand på hus byggda omkring 

1900.
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Klassicistiska inslag som användes vid Fjäll-

backaportiken. Ovan kannelyrer, högst upp 

sågtandad fris.

förstukvistar följde med schweizerstilen 
och slog igenom starkast i badorter som 
Fjällbacka och Grebbestad. Den nya sti-
len sågs inte alltid med blida ögon i det 
schartauanska Bohuslän då sådant ansågs 
som onödigt krimskrams. Men så små-
ningom tog även bönderna och fiskarna 
till sig denna nya stil och förfinade sina 
hus med verandor och snickarglädje. 
Taksprången försågs med lövsågade lis-
ter, verandafönstren fick sirliga spröjs-
ningar och omfattningarna kring fönster 
och dörrar fick alltmer avancerade pro-
fileringar och lövsågerier. Här gavs stora 
möjligheter för lokala snickare att expe-
rimentera och utforma sin egen speciella 
variant. Den användes som ett sätt att 
manifestera social ställning och prestige. 
Exempelvis Fjällbacka har den karaktä-
ristiska ”fjällbackaportiken” som består 
av klassicistiska pilastrar med kannelyrer 
på var sida ytterdörren som bär upp en 
sågtandad fris. Märk att det i Tanums 
kommun inte finns så många påkostade 
verandor, oftare är det mindre verandor 
med lövsågade detaljer. Under 1920-talet 
vände trenden och snickerierna blev en-
kelt utformade utan profileringar. 

•	 Kontrollera	 virkets	 skick	 genom	 att	
undersöka panelen med en vass kniv. 
Stick in spetsen och se efter hur långt 
den går innan du stöter på friskt virke. 
Är det bara det yttersta lagret som är 
mjukt kan man gott vänta med att byta 
ut virket. Kontrollera nederkanten på 
fasaden, nära grunden, samt under 
fönster då det oftast är på dessa ställen 

Tänk på! 
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Nytillverkning av bred locklist med karnispro-

fil med traditionella metoder. Kaptensgården, 

Grebbestad. 

fuktskador uppstår. Byt sedan endast 
ut det som är nödvändigt, panel går att 
skarva. 

•	 Måna	om	eventuellt	äldre	panel	då	du	
inte kan få tag på lika hög kvalitet idag. 
I regel är dagens panelbrädor dessutom 
mycket grövre sågade vilket försvårar 
målning med linolja och ökar risken 
för påväxt. 

•		Vid	 byte	 av	 panel	 och	 snickerier,	 ta	
hänsyn till husets ursprungstid för att 
se vad som passar bäst på respektive 
hus, snickarglädje på hus från sekel-
skiftet, enkla snickerier på hus från 
1920talet och framåt. 

•	 Finns	 det	 unika	 detaljer	 i	 området	
där huset ligger, t.ex utformningen av 
fodren och vindskivorna? Den äldre 
husfasaden och dess detaljer är svåra 
att återskapa. Paneltypen, locklistens 
form, klädselbrädornas bredd m.m. 
bidrar till stor del till det enskilda hu-
sets genuina intryck. På många äldre 

husfasader kan man också utläsa ske-
den av reparationer och om-och till-
byggnader genom små variationer i 
panelen. 

•	 Har	du	en	originalveranda	på	ditt	hus	
så ta vara på den. Varje veranda är sitt 
eget original. Vissa mönster kan åter-
komma lokalt då lokala hantverkare 
hade sitt signum. Man valde ut bra 
virke till lövsågerierna. Det fanns sä-
kerligen fuskbyggare även förr i tiden 
men virket som har varit för dåligt har 
försvunnit vid det här laget. Byt ut så 
lite som möjligt och kopiera noga de 
delar som ändå behöver bytas ut. 

•	 Om	 du	 bestämmer	 dig	 för	 att	 isolera	
verandan så gör det från insidan för att 
inte påverka proportionerna eller tänk 
efter en gång till om det inte vore trev-
ligt att ha en veranda som ett rum där 
man sommartid hör fåglarna sjunga 
och där man vintertid kan förvara pe-
largonerna och äpplena.
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Taket
Takets viktigaste funktion är att ge skydd 
för väder och vind. Ett tätt och isoleran-
de tak är förutsättningen för att man ska 
kunna bo i huset och för att det ska kun-
na stå emot väta och vind. Estetiskt har 
dock utformningen betydelse för husets 
proportioner och takbeklädnaden bidrar 
till intrycket av ett hus. Ett brant tak ut-
gör en större del av intrycket hos ett hus 
än vad ett flackt tak gör. Tegel ger andra 
skuggverkningar än ett slätt plåttak och 
det gör även ett större eller mindre tak-
språng. 
 Takvinkeln gav och ger förutsättning-
arna för beklädnaden. Hade man torv 
på taket som var vanligt på de mindre, 
enklare husen på landsbygden var taklut-
ningen tvungen att vara så låg att torven 
låg kvar. Hade man tegel eller skiffer 
kunde takvinkeln vara brantare. I vårt 
område har den traditionella takvinkeln 
för tegeltak varit omkring 32°. Teglet som 
takbeläggningsmaterial fick genomslag-
skraft under 1800-talet hos allmänheten. 
Enkupigt tegel var då det vanliga fram 
till 1920-talet då tvåkupiga pannor blev 
allt vanligare. På grund av de täta kon-
takterna med Norge så återfinns även 
s.k ”norsketegel” på vissa tak. Det har 
även förekommit andra beläggningar 
såsom falsad plåt (framförallt på större 
byggnader och i städerna), eternit och 
tjärpapp. Betongpannor har funnits un-
der hela 1900-talet, dock i sparsam om-
fattning till att börja med. 
 Den absolut vanligaste takformen på 
bostadshus är och har varit sadeltak. 
Vedbod och uthus fick ofta pulpettak. 
Det brutna och valmade taket återfanns 

Enkupigt lertegel.

”Norsketegel”.

Tvåkupigt lertegel.
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•	 På	hus	äldre	än	1920 bör det ligga röda 
enkupiga tegelpannor. Äldre lertegel 
bör bevaras och om så behövs, ersät-
tas med nytt lertegel. Man kan också 
samla de gamla som fortfarande fung-
erar på ena takfallet och lägga nytt på 
andra. Ett tegeltak med några år på 
nacken har en vacker patina som tar år 
att få på nya pannor. Äldre tegelpan-
nor är också lite tjockare i materialet 
samt hårdare brända än nytillverkade, 
vilket gör att de håller bättre. Var de 
enkupiga tegelpannorna av dålig kva-
litet visade det sig tidigt och de är då 
redan utbytta, vilket gör att man sällan 
behöver byta ut mer än någon enstaka 
efter en kall och snöig vinter. 

•	 Betong	 och	 tegelimiterat	 plåttak	 ska	
helst undvikas i äldre miljöer. Vill du 
ändå byta till betongpannor, kontrolle-
ra så att takkonstruktionen klarar den 
extra tyngd det innebär. 

•	 Gör	det	 till	 en	 vana	 att	 gå	över	 taket	
varje år, ersätt trasiga tegelpannor med 
hela, kontrollera läkt och papp så det 
är helt. Löv som trängt in under pan-
norna kan öka risken för läckage. Ta-
ket är husets viktigaste del, om det inte 
håller tätt kan det ge fuktskador i såväl 
stomme, bjälklag, innertak och väggar.

Tänk på! 

Olika taktyper, uppifrån och ner: sadeltak, pul-

pettak, valmat tak och brutet tak (mansardtak). 

först på större herrgårdar och liknande 
och spred sig till landsbygden under ti-
digt 1800-tal då större mangårdsbyggna-
der fick denna takform. Under början av 
1930-talet kom det brutna taket tillbaka 
men då hade husen andra proportioner. 
Det valmade taket var traditionellt inte 
så vanligt i våra trakter. 
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Fönster och dörrar

Fönster
Hur fönstren ser ut berättar mycket om 
husets ålder, förutsatt att originalfönst-
ren är kvar. I annat fall säger det mycket 
om när huset har renoverats. Har fönst-
ret många spröjsar med små glasrutor kan 
det vara riktigt gammalt, då glas var dyrt 
förr och tekniken heller inte fanns att 
tillverka stora glasrutor. Fönsterglas an-
sågs länge som en lyxvara som dessutom 
beskattades och det dröjde in på 1800-ta-
let innan gemene man kunde kosta på sig 
några större fönster. Fram till 1930-talet 
tillverkades fönsterglas genom att man 
blåste upp en cylinder som man sedan 
öppnade och lade plant. Under 1920-ta-
let gick produktionen över till en ma-
skinell dragning eller valsat fönsterglas 

Fönster placerade i par vilket är vanligt i de bohuslänska dubbelhusen. 

vilket gav ett jämnare glas utan luftbubb-
lor. Sådana glas kan kännas igen genom 
randningar i ytan. På 1950-talet kom flo-
atglaset, då man lät glasmassan flyta ut på 
en bädd av tenn. Floatglaset dominerar 
starkt idag och därför är det viktigt att 
vara rädd om sina gamla fönster som ger 
en helt annan skuggbildning än det helt 
plana floatglaset. 
 Allteftersom tekniken utvecklades, 
förändrades fönstrens utformning. Den 
vanligaste fönstertypen var den som 
kom på 1800-talet, med två fönsterlufter 
och tre rutor i varje båge (se bild ned-
an). Den typen fanns kvar under hela 
1800-talet och fick en renässans under 
1920-talet. Den har stående proportio-
ner, dvs. fönstrets höjd är större än dess 
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Korspostfönster

T-postfönster

bredd. Dessa mått gäller även glasrutor-
na. Kring sekelskiftet kom en fönstertyp 
som brukar gå under benämningen kors-

På dubbelhusen var det vanligt med gavelsi-

dofönster. Omkring sekelskiftet 1900 så var 

det vanligt med triangulära fönster likt det på 

fotot ovan. Just denna spröjsning är typisk för 

området kring Heestrand och Slottet. Före och 

efter den perioden var det brukligt att de var 

rektangulära (se nedan). 

postfönster. En tvärgående fönsterpost 
bildar tillsammans med mittposten ett 
kors. Variationer finns där nedre bågen är 
spröjsad, alternativt att de övre bågarna är 
småspröjsade. En variant som var vanlig i 
norra Bohuslän, om än annars i städerna, 
var fönstret med T-post. Fönstret har då 
tre fönsterlufter, två stående nedtill och en 
liggande upptill. På 1930–40-talen kom 
fönstren med ospröjsade bågar och två 
eller tre fönsterlufter. Dessa fönster var 
kopplade och bruket av lösa innanföns-
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Fiskbensmönstrad dörr i Fjällbacka.

ter försvann. I samband med 1930-talets 
funktionalism kom perspektivfönstret 
som även blev vanligt i ordinära villor på 
1950–60-talen. 
 Före 1920-talet tillverkades fönstren 
på byggarbetsplatsen och man lade stor 
vikt på att virket var av god kvalitet. Ma-
terial till karm och bågar valdes noga ut 
och bestod av kärnfura med särskilt höga 
halter av kåda och hartser, vilka gav hög 
motståndskraft mot röta. Det traditio-
nella fönsterhantverket skapade fönster 
som, med hjälp av någorlunda okompli-
cerat underhåll, fick närmast obegränsad 
livslängd. Fönstertillverkningen effek-
tiviserades stegvis efter 1920-talet tills 
slutligen allt gjordes på en snickerifabrik. 
Under 1960-talet färdigtillverkades och 
målades fönstren på fabriken och det an-
vändes då mycket sämre virke och man 
målade med ofta oprövade färgtyper som 
stängde in fukten i virket vilket ledde 
till rötskador. Under energikrisen på 
1970-talet gavs bidrag till att byta ut sina 
många gånger bra gamla fönster till nya 
av sämre material men med isolerglas. 

Dörrar
Husets huvudentré har alltid utgjort en 
besökares första intryck och därför har 
entrén ofta kostats på lite extra vad gäl-
ler dörrar, snickerier och eventuella ve-
randor. Äldre hantverkares kunskap i hur 
man tillverkade en dörr är värt mycket 
idag. I regel var dörrarna inte isolerade 
men därför hade man istället en förstu 
innanför som blev en sluss till det var-
mare huset. Man kan i stora drag prata 
om två dörrtyper. Den äldsta, enklaste 
och säkerligen vanligaste var bräddörren 

Spegeldörr med glas i övre speglarna. Fjäll-

backa.
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Fönster 
•	 Fönstren	 är	husets	ögon.	Ett	 fönster-

byte eller borttagande av fönster kan 
påverka husets uttryck markant. Äldre 
fönsters profileringar samt ojämna glas 
bidrar till ett skuggspel som nya fönster 
och plana glas aldrig ger. Traditionellt 
har man placerat fönstren symmetrisk. 
Tar man bort ett fönster blir det oba-
lans. Lösningen kan vara att sätta dit 
ett blindfönster, vilket var vanligt förr. 

•	 Kontrollera	 eventuella	 rötskador	 med	
hjälp av en vass kniv eller syl. De svaga 
punkterna är nederstyckena på bågen 
såväl som på karmen, där fukt och 
regnvatten samlas upp. 

•	 Gör	 till	 vana	 att	 se	 över	 fönstren	 om	
inte varje år så i alla fall vartannat. 
Eventuellt uppkomna skador kan då 
lättare åtgärdas innan de blir för stora. 

•	 Är	 fönstren	 målade	 med	 linoljefärg,	
stryk över dem med linolja så blir såväl 
färg och trä som nytt. Börjar färgen bli 

Tänk på! 

En osymmetrisk fasad där man tagit bort ett 

fönster. Fasaden uppfattas tyngre åt ena hållet 

och blir oharmonisk. 

tunn så bättringsmåla. Detta kan för-
dröja en helrenovering med många år. 

•	 Se	över	kittet	på	fönstren.	Har	det	los-
sat, så kitta om med linoljekitt. Grunda 
gärna under med linolja för att eventu-
ellt uttorkat trä inte ska dra ur linoljan 
ur kittet. 

som tillverkades av stående brädor med 
tvärslåar som höll ihop dem. Olika typer 
av panel i t.ex fiskbensmönster, stående 
eller diagonala, på utsidan gav dörren 
olika karaktär. Den andra typen, spegel-
dörren, blev vanligare på 1800-talet. Den 
är uppbyggd av ramträ med insatta spe-
gelfyllningar som kunde vara mer eller 
mindre dekorerade med profiler. Ibland 
sattes glasrutor in i de övre speglarna. 
Överljusfönster, dvs mindre fönster som 
sitter i en rad ovanför dörren var vanligt 
vid båda dörrtyperna. 

Fönsterkarm som renoverats genom att de röt-

skadade delarna har tagits bort och nytt trä har 

skarvats i.
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Fönster målade med engelsk röd linoljefärg. 

Fönstret till höger har nyligen blivit inoljat. 

Fönsterrutor med otraditionella proportioner. 

Spröjsningen följer storleken på fönstret och 

ger liggande rutor dvs. bredare än höga. Fönst-

ret ger ett ”satt” intryck. 

•	 Om	 man	 inte	 vill	 eller	 kan	 renovera	
själv så anlita seriösa fönsterhantver-
kare så kan äldre fönster bli som nya. 

•	 Trots	många	 fönstertillverkares	 råd	så	
är det sällan det lönar sig att byta till 
nya fönster. Med rätt underhåll, tät-
ning och ibland kompletteringar kan 
äldre fönster bli energimässigt jämför-
bara med nya fönster (se kapitlet om 
att förbättra energiåtgången i gamla 
hus). 

•	 Är	ett	fönsterbyte	ändå	aktuellt	så	tänk	
över om alla fönster verkligen behöver 
bytas. Kanske de i bättre skick kan få 
sitta kvar?

•	 Vid	köp	av	nya	fönster	så	välj	ett	min-
dre snickeri som kan utföra de nya 
fönstren helt i enlighet med de äldre. 
I äldre fönster var bågarna smala. Fa-
briksmässigt tillverkade standardföns-
ter har ofta såväl bredare som tjockare 
bågstycken. En profilerad smal spröjs 
fördelar ljusinsläppen i fönstret på 
ett vackrare och mer naturligt sätt än 
oprofilerade lösa spröjsar. Var också 
noggrann så att fönstren får de rätta 
proportionerna, såväl fönstren som 

helhet som rutorna. Välj sidohängda 
fönster med fasta spröjsar och fast 
mitt-post. 

•	 Träfönster	 är	 inte	 bara	 viktigt	 ut	 es-
tetisk synvinkel utan har även en mer 
miljövänlig livscykel. De fönster som 
innehåller aluminium eller PVC är 
mer miljöbelastande både i tillverk-
nings- och återvinningsskedet. 

•	 Vid	 byte	 av	 fönster	 återanvänd	 gärna	
de gamla fönsterfodren, alternativt låt 
tillverka kopior på ett lokalt hyvleri. 
Om man har tur har de redan ett pas-
sande hyvelstål. Då behöver inte kost-
naden nödvändigtvis bli så mycket hö-
gre än för färdiga foder i trävaruaffären. 

•	 Tänk	på	att	fönster	ska	sitta	i	liv	med	
fasaden, dvs kant i kant med panelen, 
så det inte blir förfulande hål. Om 
de inte gör det ökar också risken för 
fuktskador då vattnet får mindre chans 
att rinna av.
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Gamla pardörrar från mitten av 1800-talet som 

har fått ny användning inomhus mellan kök och 

glasveranda. 

Dörrar 
•	 Är	 dörrarna	 otäta,	 kontrollera	 tät-

ningslisterna. Gamla lister torkar och 
behöver bytas med jämna mellanrum.

•	 Har	dörren	 slagit	 sig,	 ta	kontakt	med	
en duktig hantverkare som kan hjälpa 
dig att plocka isär delarna, justera dem 
och sätta ihop dem igen. 

•		För	 att	 förbättra	 inomhusmiljön	 eller	
för att uppfylla försäkringsbolagens 
krav kan en möjlighet vara att sätta 
modernare isolerade dörrar innanför 
de yttre, antingen direkt innanför eller 
innanför förstun. Om du ändå vill byta 
ut din entrédörr till en tätare med iso-
lering, kan du kanske återanvända dina 
pardörrar någonstans inne i huset?
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Färg och kulör
Bruket att färgsätta husen började hos 
överklassen och vandrade på 1700-talet 
via städerna för att bli allmänt på lands-
bygden på 1800-talet. Vid 1800-talets 
mitt var många byggnader målade med 
slamfärgen Falu rödfärg men det fanns 
ännu många omålade byggnader. 
 På äldre svartvita foton från slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet är det 
svårt att tolka exakta kulörer på fasader-
na. Det fanns fler uthus och bodar bland 
bostadshusen som var slamfärgsmålade, 
gula eller röda, vilket säkert gjorde att 
uppfattningen av kulören i samhället blev 
mindre homogen. Många hus var säker-
ligen omålade även i början av 1900-talet. 
 När sillperioden och stenindustrin i 
slutet av 1800-talet förbättrade ekono-

min för kustborna fick många råd att 
måla sina hus och det var också då som 
den ljusa linoljefärgen slog igenom. Lin-
oljefärgen blev också billigare tack vare 
mer industrialiserade tillverkningsme-
toder. För vit kulör användes pigmentet 
blyvitt och för olika gula nyanser använ-
des ockra, med mer eller mindre späd-

Tavla målad 1887 av Nils Larsson, Sannäs. De 

röda husen på tavlan finns kvar än idag men 

är nu vita. 

Fjällbacka tidigt 1900-tal. Källa: Kville Hembygdsarkiv.
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Timmervägg målad med röd slamfärg. 

Kolorerat vykort med varmbadhuset under Stöberget, Grebbestad (finns inte kvar idag) som motiv. 

Man får anta att färgerna på vykortet stämmer någorlunda överens med färgerna i verkligheten. 

Fasaden är ljus guldockra och snickerierna bruna. Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad.

ning av vit färg. Slamfärgen var vanligare 
på landsbygden men även där började 
man så småningom måla bostadshusen i 
ljusare kulörer. 
 I början av 1900-talet, då nationalro-
mantiken blomstrade, förekom en period 
med mörkare färgsättning, gärna brunt 
kompletterat med mörkt gult och rött. 
Den nationalromantiska stilen slog inte 
igenom så stort i våra trakter utan var 
mest synlig i städerna. Några enstaka hus 
målades säkert med den mörkare färg-
sättningen i norra Bohuslän men de har 
senare blivit ommålade (se bild nedan). 
 På 1800-talet var det vanligare än idag 
att fönsterbågar och foder var i en mörka-
re kulör än fasaden, vilket man kan se på 
de svartvita fotografierna (se bild sidan 
36). Vanliga kulörer var engelskt rött eller 
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kromoxidgrönt. Sedan 1920–30-talet blev 
det dock mer brukligt att måla fönster-
bågarna vita medan fodren gavs en mör-
kare avvikande kulör. Något som bidragit 
starkt till att de vita fönsterbågarna blivit 
mer vanliga under senare tid är att nya 
fönster ofta beställs färdigmålade. Det är 
praktiskt och enkelt för husägarna med 
färdigmålade fönster och för tillverkarna 
är det enklast och billigast att inte ha för 
många kulörer att välja mellan. 
 Kunskapen om tidigare kulörer ökar i 
samband med att färganalyser görs. Till-
sammans med trenden att inspireras av 
den lokala byggnadstraditionen från slu-
tet av 1800-talet så målas åter alltfler bå-
gar och foder i mörkare kulörer igen. 

Färglager återfunna under den vita färgen på en fönsterbåge. 

•	 När	 man	 väljer	 färgkulör	 bör	 man	
ta såväl husets ursprung som miljön 
runtomkring i beaktande. Ligger hu-
set fullt synligt på berg eller mer un-
danskymt bland skog eller andra hus? 
Vill man att huset ska lysa eller att det 
ska smälta in i miljön? Vill man vara 
helt säker på husets tidigare kulörer 
kan man göra en färganalys och på så 
sätt få lite vägledning i hur huset kan 
färgsättas. Beroende på färgtyp kan det 
vara mer eller mindre enkelt att skrapa 
lätt på fasaden eller fönstren för att se 
om det finns undre lager. Vill man vara 
helt säker så ta hjälp av en kunnig må-
lare alternativt konservator. 

Tänk på! 



37

Del av vykort stämplat 1910 med vy från Galärbacken, Fjäll-

backa. Källa: Kville Hembygdsarkiv 

•	 Har	man	bra	virke	och	rätt	konstruk-
tion måste man inte måla fasaden. Det 
är främst av estetiska skäl man en gång 
i tiden började måla sina hus. 

•		Linoljefärg och slamfärg är de traditio-
nella färgtyperna för utvändig målning 
och de bör också användas på äldre 
hus. Observera att färg som saluförs 
som linoljefärg inte alltid är äkta. Ib-
land är andra mindre traditionella rå-
varor tillsatta som fyllnadsmedel, tork-
medel m.m. En äkta linoljefärg av god 
kvalitet fungerar alldeles utmärkt utan 
några tillsatser. 

•	 De	moderna	färgtyperna	kan	grovt	de-
las in i grupperna alkydoljefärg, akrylat 
(plastfärg) och latex men fler typer ut-
vecklas ständigt. Om man målar huset 
i en modern färgtyp är det inte alltid 
möjligt att återgå till linoljefärg utan att 
skrapa bort all befintlig färg. Slamfärg 
går endast att måla på omålad eller ti-
digare slamfärgsmålad yta, då den är 
bindemedelssvag vilket gör att den inte 
fäster om underlaget är fetare. 

•	 Invändigt	 finns	 det	 ytterligare	 färgty-
per att ta till, t.ex limfärg, äggoljetempe-
ra etc. Flera av dem kan man lätt blan-
da själv om intresse finns. Det finns 
många böcker i ämnet och mycket in-
formation på internet. Det finns också 
en del nya färdigblandade färgtyper 
på den ekologiska marknaden som är 
snälla både mot den egna hälsan och 
mot miljön.
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Trädgården, omgivningen kring huset
Att använda trädgården som rekrea-
tionsplats har inte mer än 100-150 år på 
nacken hos gemene man. Det var först 
då som man hade råd att använda mar-
ken till något mer än nyttoodling. En 
egen trädgårdstäppa blev för de flesta en 
realitet först i och med egnahemsrörelsen 
under de första årtiondena på 1900-talet. 
 Förutsättningarna för trädgård har 
sett olika ut beroende på var huset låg. 
Ett enklare hus i ett trångt fiskeläge hade 
inte plats för någon större trädgård även 
om önskan säkert fanns. 
 Man fyllde med jord där man hade 
möjlighet och fick sig kanske en liten yta 
att odla på. Eventuella utemöbler place-
rade man direkt på berghällen. De som 
hade det bättre ställt hade råd med större 
tomt, eller att bygga murar som möjlig-
gjorde en plan yta. Fram till början av 
1900-talet byggdes de flesta husen i kust-
samhällena på ofri grund. Man ägde då 
endast huset, marken runtomkring var en 
allmänning. Seden att hägna in sin träd-

gård/ tomt med staket kom i samband 
med att tomtmarken styckades av och 
kunde köpas av husägaren. Då infann sig 
behovet att markera tomtgränsen. Kring 
de egnahemshus som byggdes på före 
detta jordbruksmark, de s.k. trädgårds-
villaområdena, planerades en trädgård 
in där man skulle få plats med fruktträd, 
grönsaksland och för rekreation. 

Trädgård i trädgårdsvillaområdet i Grebbestad 

med fruktträd och bärbuskar. 

Hus placerat på berg och 

ingen särskild trädgård har av-

gränsats. Tegelstrand.
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En inhägnad odlingsplats på Oxnäs, Fjällbacka. Boningshuset står direkt på berget utan någon träd-

gård runt omkring. 

•	 Se	 till	 husets	 placering	 och	 ålder	 när	
en trädgård ska underhållas eller om-
formas. 

•	 Olika	växtval	påverkar	trädgårdens	ut-
seende liksom mängden hårda ytor. 

•	 Undvik	plank.	Att	markera	tomtgrän-
sen med staket har en tradition på ca 
100 år. Staketen är en markering men 
inbjuder ändå till en öppenhet mellan 
husen som ett plank minskar. 

•	 Undvik	 om	 möjligt	 att	 använda	 mo-
derna material såsom tryckimpregne-
rat trä till staket och altaner. Det finns 
idag miljövänligare alternativ som lätt-
are går att passa in i traditionella kul-
turmiljöer.

Tänk på! 

En traditionell placering av hus i fiskelägen, 

grunden följer berget och gaveln är riktad mot 

vattnet. Norra Hamngatan, Fjällbacka.
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Tillbyggnader och 
komplementbyggnader

Byggnader har alltid förändrats och ut-
vecklats utifrån förändrade behov, förut-
sättningar och trender. Nya hustyper har 
tillkommit, de äldre husen har byggts om 
och till. Fick man det lite bättre ville man 
förbättra sin levnadsstandard. Husen fick 
kanske en glasveranda eller en frontespis 
och balkong. Ibland höjdes huset en vå-
ning eller man grävde ur och gjorde en 
källare. Uthus har haft skiftande använd-
ningsområden alltifrån vedskjul, brygg-
hus (tvättstuga), utedass till sommarrum 
som man bodde i när man hyrde ut sitt 

Hus i Grebbestad där ursprunget sägs vara från 1700-talet. Huset är tillbyggt i flera skeden. Bland an-

nat så höjdes taket 1921, glasverandan byggdes omkring 1927 och taklyftet är troligen från 1940-talet. 

hus till sommargäster. Sjöbodarna har 
främst använts i näringssammanhang. 
Där har man förvarat sina båt och fis-
keredskap, där har man rensat fisk och 
lagat nät när det inte var för kallt. Uthus 
har för det mesta varit underordnade bo-
stadshuset och det har då markerats till 
exempel med billigare färg och enklare 
utformning. Den ljusa, lite dyrare, olje-
färgen använde man till bostadshuset 
medan uthuset fick den billigare slam-
färgen eller förblev omålat. Detta gäller 
även sjöbodarna som utgjort komple-
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Uthus/sjöbod med pulpettak. Heestrand. 

Ett exempel på tillbyggnad där man tagit hänsyn till det ursprungliga huset och man lätt kan läsa 

förändringar. Slottet. 
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mentbyggnader även om de har varit nog 
så viktiga i näringssammanhang. I uthu-
set har man inte sällan återanvänt dörrar 
och fönster från ett renoverat bostadshus. 

Tillbyggnader
•	 Tänk	 på	 helheten	 och	 planera	 nog-

grant. Låt besluten ta tid! 
•	 Tillbyggnaden	 ska	 vara	 läsbar	 men	

ändå smälta in. Viktigt att få grepp om 
husets ursprungliga form, men även 
hur det har förändrats genom tiderna 
och vad dess uttryck är idag. Modern 
formgivning är inte utesluten så länge 
man tar hänsyn till ursprunget. 

•	 Tillbyggnaden	ska	inte	dominera	över	
det ursprungliga huset. Särskilt viktigt 
är det i känsliga kulturmiljöer. 

•	 Se	över	platsens	natur-	och	kulturför-
utsättningar och planera tillbyggnaden 
utifrån det. Anpassa tillbyggnaden till 

Tänk på! 

Gamla vägen i Sannäs med flertal äldre byggnader med bevarade rena takfall. Med takkupor och 

frontespiser på husen hade hela miljön förändrats och fått en yngre karaktär än vad den har idag. 

landskapet, minimera sprängningar 
och utfyllnader. 

•		Takkupor	 påverkar	 inte	 bara	 husets	
uttryck utan även hur man uppfattar 
en bebyggelsemiljö på håll. I vissa fall 
kan ett takfönster fungera bättre, det 
ger ljus på vindsvåningen men utan att 
förändra husets form. 

•	 Önskar	 man	 en	 större	 altan,	 fundera	
över alternativet att lägga den i mark-
nivå, då stör den intrycket av huset 
mindre. 

Komplementbyggnader
•		Återanvänd	 gärna	 äldre	 fönster	 och	

dörrar i komplementbyggnaden om 
man ersatt dem med nya i bostadshu-
set. Alternativt köp begagnat. 

•	 En	 komplementbyggnad	 bör	 inte	 ha	
påkostad snickarglädje. Profilerade fo-
der kan i vissa fall gå bra. 

•		Fönster	 och	 dörrfoder	 får	 gärna	 vara	
något tunnare och smalare än vad som 
är standard på bostadshus idag. 
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•	Ska	fasadpanelen	bytas	ut	så	ersätt	den	
gärna med brädor i olika bredder för 
att få liv i fasaden. 

•	Vid	nybygge	är	det	viktigt	att	inte	kom-
plementbyggnaden dominerar över 
bostadshuset. 

•	Antingen	låter	man	fasaden	vara	omå-
lad eller målad med slamfärg i kulören 
röd alternativt gul.

Ett exempel på nybyggd komplementbyggnad som genom utformning och återanvändning av fönster 

anpassats till omkringliggande kulturmiljö. Heestrand. 

Äldre sjöbodar i olika kulörer. Tegelstrand. 
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Byggnadssektorn är en av de sektorer i 
samhället som kräver mest energi i pro-
duktion, transporter och avfall. För att 
minska koldioxidutsläpp och energiåt-
gång behöver man inom detta område 
göra ett flertal miljöbesparande åtgärder. 
Det är viktigt att minska energiförbruk-
ningen men också att se till det man har. 
Byggmaterial kan återanvändas. Äldre 
beprövade material kan med rätt under-
håll hålla några årtionden till. Om det 
går, bo in er i huset, gärna ett år för att 
uppleva alla årstider innan ni gör några 
större ingrepp. Kanske ni då upptäcker 
vad som går att leva med och vad som 
inte gör det. 

Förbättra energiåtgången 
Äldre hus var mer dynamiska vad gällde 
luftomsättningen och fuktbalansen över 
året. Uppvärmningsbehovet var ojämnt. 
Om man vill ha en modern levnadsstan-
dard i ett äldre hus bör man därför se över 
ventilation, isolering och tätning. Det 
finns mycket man kan göra innan man 
behöver ta till tilläggsisolering och byte 
av fönster. Mycket har sagts förut men 
tål att upprepas. Prioritera rätt åtgärder, 
gör de små, enkla och billiga åtgärderna 
först. Även till synes små förändringar 
kan få stora konsekvenser, därför är det 
viktigt att tänka igenom åtgärderna och 
välja rätt material och teknik. 

Ekologiskt synsätt i gamla hus

Fönsteråtgärder 
•	 Se	 över	 tätningslisterna	 i	 dina	 gamla	

fönster (alltid i innerbågen för att för-
hindra att den varma fuktiga luften 
går ut mellan glasen och kondenseras 
på insidan ytterrutan) Montera inga 

Äldre renoverade fönster med enkelglas och 

innanfönster. Det sitter tätningslist på innerbå-

gen mot karmen och på insidan är det tejpat 

med fönstertejp för att ytterligare försäkra mot 

drag samt mot att varm luft ska strömma ut 

och kondenseras mot ytterfönstret. 
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tätningslister på ytterbågen på enkel-
glas då viss ventilation behövs. Dra 
ner persienner och rullgardiner på nät-
terna. 

•	 Justera	 gångjärn	 och	 stängningsbeslag	
så att bågen ligger jämnt mot falsen i 
karmen. När luften mellan bågarna rör 
sig, kyler den. Stillastående luft isolerar. 

•		Ta	 med	 återbetalningstiden	 i	 beräk-
ningen om du funderar på att byta 
fönstren. Det är lätt att gå på företa-
gens annonser om utlovade bespa-
ringar. Om man ser till att fönstren 
underhålls och att tätningslister finns 
så spelar fönstren mindre roll i energi-
förbrukningen än man kan tro. Viktigt 
att titta på hela fönsterkonstruktio-
nens	u-värde	 inte	bara	glasets.	 Ju	fler	
och tjockare glas, desto mindre ljus in 
i rummet. För att förbättra fönstrens 
energivärde (s.k. u-värde) kan man 
t.ex. sätta ett innerfönster med le-glas 
(lågenergiglas) i. Antingen byter man 
ut glaset i redan befintligt innanfönster 
eller sätter en extra båge innanför en 
kopplad båge. 

•	 Se	 över	 tätningen	 mellan	 karm och 
vägg, dvs. under fönsteromfattning-
arna. På träpanelade hus går det rela-
tivt lätt, genom att man lyfter på fodret 
och kontrollerar. Behövs det fyller man 
på med isoleringsmaterial. Lindrev re-
kommenderas då det kan transportera 
fukt. 

Övriga åtgärder 
•	 Dörrar	kan	 isoleras	genom	att	 skruva	

på en extra trälamellskiva på insidan 
eller sätta extra glas innanför ett even-
tuellt fönster. 

•	 Se	över	möten	mellan	väggar	och	mel-
lan grund och fasad, komplettera med 

vindduk eller vindpapp om det behövs 
för att förhindra drag. 

•	 Att	elda	med	ved	förbättrar	murstock-
ens hållbarhet och fuktbalansen i hu-
set. 

•	 Isolera	 vinden	 eller	 yttertaket.	 Värme	
stiger uppåt och är vinden otillräckligt 
isolerad försvinner den mesta värmen 
ut den vägen. När temperaturen för-
ändras på vinden finns dock risken för 
ökad relativ fuktighet med fuktskador 
som följd. Det är därför viktigt att se 
till att inte varm inneluft läcker upp 
på vinden genom otätheter. Eldning i 
värmekällor värmer murstocken som i 
sin tur hjälper till att värma upp vin-
den och minska risken för fuktskador. 

Etagekamin. Järnkamin med eldstad nedtill 

och rökgångar som går i sick-sack för att ut-

nyttja värmen ytterligare. Kaminen är vanlig i 

Norge och har importerats till Bohuslän. 
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Komplettera gärna med ventiler på 
vinden för att ventilera bort eventuell 
fuktig luft. 

•	 Se	 till	 att	du	har	 energisnålt	 kylskåp,	
tvättmaskin, lågenergilampor och 
led-lampor, vattensnålt duschmun-
stycke. Dessa moderna faciliteter pas-
sar lika bra i ett gammalt hus som i ett 
nytt. 

Tilläggsisolera? 
Om valet slutligen faller på att till-
läggsisolera fasaderna är det en del man 
måste tänka igenom om man har ett 
äldre hus med kulturhistoriska värden. 
Det finns risker med att välja fel ma-
terial och om möten mellan till exem-
pel fasad och snickerier görs på fel sätt. 
Om man har en timmerstomme bör till-
läggsisoleringen ligga på utsidan för att 
inte hindra timrets goda egenskaper i 
att ta upp och avge värme. För att till-
läggsisolering överhuvudtaget ska bli 
ekonomiskt försvarbart bör den göras 
i samband med att fasadpanelen ändå 
behöver bytas. Tänk igenom hur husets 
utseende påverkas till exempel vid tak-

språng, snickeridetaljer, utkragningar 
och anslutning mellan fasad och grund. 
Fönstren bör flyttas ut vid utvändig till-
läggsisolering såväl av estetiska skäl, för 
att få in mer ljus samt för att minska ris-
ken att regnvatten tränger in. Traditio-
nella väggmaterial är hygroskopiska, dvs. 
att de kan lagra och släppa ifrån sig fukt. 
Därför bör även den isolering man väl-
jer vara det för att förhindra fuktskador. 
Lin- eller cellulosaisolering kombinerar 
mineralullens isoleringsförmåga med de 
traditionella materialens fördelar. Det är 
viktigt att undvika plast vid användning 
av dessa material. Det finns dock olika 
teorier när det gäller plastens vara eller 
icke vara. 
 För att lura ögat när fasaden kragar ut 
över grunden kan man sätta en sockel-
bräda nedtill på fasaden. Om huset har 
mycket stora utvändiga kulturhistoriska 
värden kan det ändå vara nödvändigt att 
tilläggsisolera invändigt. Nackdelen är 
att man då måste avlägsna lister, tapeter, 
socklar och annan inredning. Fördelen 
är att eventuella installationer kan döljas 
i väggen. 

Linullsisolering
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Ordlista 
Kursiva ord i löpande text 

Bjälklag - Horisontellt bärande byggnadsdel 
som avgränsar bär upp golv och /eller utgör 
innertak. 
Blindfönster - Försänkning eller målning 
som liknar ett fönster på en väggyta. 
Blyvitt - Det äldsta av de syntetiska vita pig-
menten, men har ersatts av zink-och titanvitt 
då blyvitt är mycket giftigt och numera för-
bjudet. 
Falu rödfärg - Slamfärg som består av vatten, 
rågmjöl och pigment. Pigmentet är en rest-
produkt från Falu koppargruva. 
Foder -Brädorna som spikas upp runt ett 
fönster eller en dörr för att dölja springan 
mellan vägg och karm. 
Frontespis - Gavelliknande mittparti på en 
byggnads fasad. Dialektalt även kallad front-
lyft. 
Fönsterluft - Del av fönster som avdelas ge-
nom mitt-eller tvärpost. 
Kallmur -Mur som uppförts utan murbruk 
eller annat bindemedel. 
Karm - Karmen är den ram som fönsterbå-
garna, alternativt dörrbladet sitter i. 
Limfärg - En bindemedelssvag färg som be-
står av krita, vatten och lim. Limmet kan vara 
animaliskt, vegetabiliskt eller kasein (mjölk-
protein). 
Linoljefärg - Den enklaste linoljefärgen be-
står av linolja och pigment, ibland har även 
terpentin eller krita tillsatts. 
Lövsågerier -Trädekorationer, även kallade 
snickarglädje. 
Nationalromantik - En rörelse som inom 
arkitekturen i slutet av 1800-talet och början 
av 1900-talet som hämtade sina förebilder 
från äldre svensk arkitektur, t.ex allmogestil, 
vasatidens slott eller stormaktstidens barock. 

Plank -Trävirke med minsta tjocklek om 45 
mm samt minsta bredd om 140 mm. 
Schartaunism -En inomkyrklig väckelserö-
relse som främst fick fäste i Bohuslän under 
1800-och 1900-talen. Rörelsen förespråkade 
arbetsamhet och präglas av många förbud. 
Sockelbräda - Även kallad fotbräda. Sitter 
nedtill på fasadpanelen. 
Spont -Bräda med not, utskårad del, och fjä-
der, utstickande del, som ska passa in i noten 
på intilliggande bräda. 
Spröjs - Ett ramverk av lister som delar in en 
fönsterbåge i mindre glasrutor. 
Syll - En marknära balk som tjänar som un-
derlag för en stomme. 
Sättning - en sättning kan t.ex komma sig av 
att grunden har sjunkit och därför har tim-
merstommen börjat luta. 
Takfotslist - Listen som sitter på nedre kan-
ten av yttertaket. 
Timmerstomme -Väggkonstruktion med 
syll och liggande timmer, dvs trävirke som har 
minsta tjocklek 100 mm. 
Väggliv -Avståndet mellan mellanbjälklaget 
och taket. 
Äggoljetempera -Färg som blandas av ägg, 
linolja, vatten och pigment och blir en binde-
medelsstark färg.
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