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ABSTRACT 
 
This thesis attempts to build knowledge regarding variations in joinery and construction 
processes of stilt structures on raised storage buildings in Sweden. The research also focuses 
on potential reconstruction methods for future conservation measures. The stilt 
constructions, known in Swedish as stolpunderred, are defined in this work as a four-sided 
sill frame, stilts, and the cloven logs above the stilts. A field study of 8 buildings was 
conducted detailing dimensions of stilt structures and the variations in their construction. 
The data was collected in the form of field notes and photographs. The field work has been 
interpreted into 3d models of potential construction solutions that have then been tested 
through physical reconstructions. The results of the research are seven 3D models of 
potential structural solutions of stilted construction as well as two physical reconstructions. 
The two reconstructions comprise of sill logs with four differing variations of stilts in each 
corner, as well as a reconstruction of a sill log structure with a single stilt variation. The 
process of reconstruction was recorded through photography and a short description of the 
procedure. The results provide a detailed record of eight stilt structures, possible variations 
of joinery, along with a viable solution for potential reconstruction efforts in the future. 
 
 
 
 
 
 
Title in original language:  Stolpeunderreden - en förbisedd konstruktionsdel 
Language of text: Swedish 
Number of pages: 58 
Keywords: Stolpunderreden, Timmerkonstruktioner, 3D modell, Byggnadsvård, Kulturvård. 
 
ISSN 1101-3303 
ISRN GU/KUV—21/22—SE  



 

Förord 
Vi vill gärna sända ett tack till alla våra studiekamrater och Mariestadsbor som 
förgyllt vår vistelse och studietid i Mariestad.  

Ett stort tack till vår ”bro” och handledare Göran Andersson för visat tålamod och 
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INLEDNING 
Bakgrund 
Tankarna kring varför vi inriktar oss på just stolpunderreden började gro 
under en hantverksfördjupningskurs hösten 2021 på Göteborgs universitet i 
Mariestad. Under den hantverksfördjupningen jobbade vi tillsammans med 
att ta fram en processbeskrivning utifrån en bild av en norsk knut, så kallad 
Finndalslaft. Vi experimenterade oss fram och skapade en stomme med 
trapetsformad syll och sedan ovalt täljda stockar (i genomskärning). Det var 
under en fikapaus som vi tänkte att det vore ju kul om vi kunde lyfta upp det 
lilla härbret som vi höll på att bygga och sätta det på ett 
stolpunderrede. Utifrån tanken det väcktes frågor om hur man faktiskt gör ett 
stolpat underrede, hur ser processen ut. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Nytillverkning av ett stolpunderrede. Foto: Andersson, Göran.   
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Stolpunderrede på syllram tas sällan upp inom byggnadshistoriska- eller 
byggnadsvårdslitteraturen. Liggtimmerkonstruktioner finns noga uppmätta 
med detaljerade ritningar och beskrivningar av konstruktionen, men sällan är 
det nämnt något om stolpunderreden.  

Stolpade underreden på syllram är en konstruktion för att få upp en byggnad 
från marken. I grunden består det av en knutad syllram som ligger längst 
marken och i syllvarvets fyra hörn står stolpar som bär upp mushyllan. 
Mushyllan är en kluven stock som är vänd med den flata sidan nedåt. Det 
finns även varianter där flera stolpar finns under huset för att stötta upp stora 
golvspann. Resten av byggnaden står ovanför mushyllan (se bild i 
begreppsbeskrivning figur 2). I Sverige kallas dessa byggnader för härbren 
och i Norge för stabbur. 

Stolpunderreden på syllram finner vi under förvaringsbyggnader som förvar 
något som inte gnagarna skall komma åt. I dessa byggnader förvarades bland 
annat mat och textilier (Olsson 1996). Härbret som byggnad har varit 
betydelsefull inte bara för förvaring av mat och kläder, men också som en 
statussymbol för att visa familjens sociala position. Bergqvist menar “att dessa 
vanligen var de enda husen i gårdskomplexet, som erhållits en mer utpräglad estetisk 
utformning” (Bergqvist 1973, s 63).  

Arne Berg (1989-98) beskriver byggnadsdetaljer och identifierar olika 
knuttyper, men det han överser är variationerna av stolpunderreden i 
byggnaderna han tar upp i sina verk. Berg (1989) nämner vilka typer av 
byggnader i Norge som har stolpunderreden och nämner när de dyker upp i 
Norge runt 1700-talet (Berg 1989, s 170). Det var inte bara nya byggnader som 
byggdes på stolpunderreden utan även gamla hus som stod på syll eller 
“novsteinar” sattes på stolpade underreden. Berg presenterar en anledning till 
att lyfta upp hus: 

 “Trongen til å verna innhaldet i buret mot åtak frå smågnagarar og andre firbeinte 
skapningar har gjort at ein er komen til løvsinga å setja huset opp på stolpar, 
overgangen mellom stolpane og huskroppen er gjort med ei utkraging slik at 
inntrengjarne frå bakken vart hindra” (Berg 1989. S 170). 

En annan anledning utöver gnagare är att man får upp byggnaden från 
marken och på så sätt undviks markfukten (Bergqvist 1973).  

Närhet till marken har gjort att med tiden har många av dessa stolpade 
konstruktioner gått förlorade och nya tillkommit. Vid byggnadsingrepp på 
stolpunderreden är det inte alltid man har tagit hänsyn till 
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originalutformningen. Man har skapat nya underreden som inte alltid stämt 
överens med originalet (Arnstberg 1976, s 85). 

 

Problemformulering 
Att stolpunderredena är dåligt belysta kan på sikt hota kunskapen om hur 
dessa tillverkades. Det finns kunskap bland byggnadsvårdens hantverkare 
på vissa håll, men för byggnadernas ägare eller andra beställare, bland 
konsulter som ska föreskriva vårdåtgärder och för framtidens hantverkare är 
denna kunskap ytterst knapphändig. Denna lucka i kunskap är en brist som 
kan få konsekvenser. Risken är att byggnader i behov av åtgärder behandlas 
på ett sådant sätt att dess kulturhistoriska värde förvanskas.  

 

Syfte 
I det här arbetet lyfter vi fram det hantverksmässiga utförandet i olika 
konstruktionslösningar genom att dokumentera 8 härbren och rekonstruera 5 
olika stolpar på två syllramar. Syftet är att öka kunskapen om dessa 
konstruktioner så att byggnadsvården har ett bättre underlag för 
bedömningar i samband med restaureringsinsatser. 

 

Frågeställningar 
Som framgår av Befintlig kunskap nedan har vi gått igenom litteraturen om 
timmerbyggnader i Sverige och Norge. Här framgår det av främst foton och 
ritningar att det finns olika utformning av stolpunderreden, även om deras 
konstruktioner i detalj sällan är i fokus. För att närmare belysa utformningen av 
konstruktionerna undersöktes åtta underreden i Värmland och Dalarna. 
Undersökningarna vägleddes av frågor om de olika delarnas mått och 
sammanfogningar.  

 
• Mått - övergripande, i relation till byggnaden ovanför, stolparnas antal 

och placering. 
• Konstruktionsdelar, mått syllram, mötet mellan stolpe och syllram. 
• stolparna, mått, form, mötet mellan stolpe-syllram, mötet stolpe-

mushylla. 
• mushyllorna, finns de, mått, form, mötet mushylla stolpe, första 

syllvarvet, mötet med mushyllan. 
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För att bli riktigt relevanta för byggnadsvården behövde vi också ta reda på 
vilka praktiska moment som ingår vid tillverkningen av de stolpunderreden vi 
dokumenterade. Vi genomförde fem hantverksförsök där vi återskapade 
tillverkningsprocessen och undersökte de dolda förbindningarna från original-
konstruktionerna. 

Vilka praktiska moment ingår i skapandet av ett stolpunderrede? 

 

 

Avgränsningar 
-     Undersökningen är begränsad till åtta olika byggnader som primära 

källor. 

-    Hantverks försöken är begränsade till fem stolpar för att de varierar i 
utformning och konstruktion.  

- Vi har inte fokuserat på att rekonstruera verktygsspår eller autentiska 
hantverksmetoder, för att vår verktygslåda är begränsad till de verktyg vi 
äger. 

-    Hantverks undersökningen tar inte att ta upp virkesval/kvalitet, då 
virkesval var begränsat till det virke vi haft tillgång till. 
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Begrepp  
 

Stolpeunderrede: 
Syllram, Stolpar och 
mushylla. 

1: Syllram 

2: Stolpe 

3: Mushylla 

Byggnadsorientering  

och hörnbenämning: 

Flatbottnad stolpe:  Sadlad stolpe:  

1: Sadel 

2: Sadelvinge 

3: Tröskel 

Figur 3 Stolpunderrede beskrivning 

Figur 5 Planvy och orientering 

Figur 6 Sadlad stolpe Figur 4 Flatbottnad stolpe 
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Befintlig kunskap 
Timmerkonstruktioner 
I litteraturen om timmerhus i Sverige finns ytterst få uppgifter om 
stolpunderredenas konstruktion. En del av informationen vi finner inom 
svensk litteratur är i samband med kalla golv där ytterst lite nämns om 
konstruktionen (Andersson 2016). Andersson tar inte upp detta mer än att en 
typ är vanlig i Hälsingland (Andersson 2016, s 76). Merparten av vad vi finner 
inom timringens hantverksprocesser är om knutar, långdrag och utformning 
av stockar. 

I en artikel har Lennart Bergqvist (1973) undersökt stolpunderreden i Jämtland 
och redovisar utformningen av fyra typer av stolpar. De är balusterformade, 
svampformade, fyrsidig med hörnhak och fyrsidig avsmalnad upp och neråt. 
Typindelningen utgår ifrån stolparnas former och deras geografiska 
utbredning. Artikeln tar inte upp själva konstruktionen av underredena. 
(Bergqvist, 1973) 

I den norska litteraturen har Arne Berg i sitt stora verk Norske tømmerhus frå 
mellomalderen (1989-98) redovisat ett flertal olika modeller av underreden till 
stabbur. Underredena beskrivs på samma sätt, med en kort text tillhörande en 
bild som inte tar hänsyn till stolparnas variationer. Från Bergs verk observerar 
vi olika variationer av stolpade underreden där variationerna inte beskrivs 
(Berg 1989-98).  

Berg (1989) nämner när de stolpade bodarna påstås dyka upp någon gång runt 
1700-talet. De stolpade underredenas uppkomst antas vara för att skydda 
innehållet i husen från smågnagare (Berg 1989, s 170). 

Ingående hantverksprocesser beskrivs av Godal (2015) där mycket av timring 
beskrivs från stock till färdig knut. Likt Berg beskriver Godal byggnadens 
konstruktionsdelar ingående men tar det ännu ett steg längre och visar även 
hantverksprocessen med traditionella verktyg och moderna verktyg. 

I boken Norsk laftekunst (Pettersen 1997) visas ett exempel på hur ett 
stolpunderrede med trapetsformad syll tillverkas. I den boken demonstreras 
ett sätt att framställa, syllen (grime), stolpen (stabben) och mushylla (flak). Här 
demonstreras ett sätt att göra det på genom en skriftlig processbeskrivning 
och en ritning på en norsk variant av ett stolpat underrede. Beskrivningen går 
grovt igenom vilka verktyg man skulle kunna användas (Pettersen 1997). 
Petterson (1997) har använts som inspiration för hur man kan lägga upp 
hantverksprocessen i det här arbetet.  
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Dokumentation  

Att dokumentera hantverk är någonting som är mycket diskuterat inom 
hantverksvetenskap. Framställning av vetenskapliga metoder är en 
grundläggande del av vetenskaplig forskning och därför är det viktig att 
metoderna som används har en bas i litteraturen. 

Gunnar Almevik beskriver dokumentation som ”en grundförutsättning för en 
systematisk verksamhet baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet” (Almevik 
2017, s 237). Att utföra dokumentationen på ett vetenskapligt sätt blir 
sålunda en grundläggande del för att kommunicera metoder och resultaten. 
Med terminologi som identifiering, inventering, och karaktärisering börjar vi 
närma oss ett systematiskt tillvägagångssätt för att dokumentera byggnader 
(Almevik 2017, s 239).  

Även Riksantikvarieämbetet betonar att väldokumenterade arbeten är viktigt 
i samband med byggnadsvård. ”En väl genomförd dokumentation är en 
förutsättning för att skapa kontinuitet i den framtida vården av byggnaden, inte 
minst i det närmast följande förvaltningsskedet” (Robertsson 2002, s54). Ett 
väldokumenterat projekt kan ligga till grunden för att motverka en standard 
som vid reparationer som inte tar hänsyn till objektets unika detaljer.  

I boken Byggnads Uppmätning beskriver Peter Sjömar (2000) utvecklingen av 
uppmätningen i Norden och en standardpraxis för hur mätningen går till i ett 
professionellt sammanhang. Ett systematiskt tillvägagångssätt är en stor del av 
processen. Att veta när man måste vara noggrann, eller vilka måtten man måste ta 
med sig är någonting som måste planeras redan innan man går ut i fältet. Mätaren 
ska också, enligt Sjömar, ha en viss kompetens och kunskap om byggnadsteknik som 
förutsättning för bra dokumentation (Sjömar 2000, s 76).  

 

Processuell rekonstruktion 

Vi har använt oss av processuella rekonstruktion som metod (Almevik 2011, s161). 
Eftersom det i litteraturen saknas processbeskrivningar för stolpunderredets 
tillverkning rekonstruerade vi arbetsmomenten i två olika syllramar och fem stolpar. 

Konstruktionen av stolpunderrede fungerar på samma sätt som andra timrings 
metoder. Utifrån erfarenheter av timmerkonstruktioner har vi en kompetens som gör 
det möjligt att genomföra hantverks försök och att undersöka äldre stolpunderreden 
och tolka deras konstruktioner.  

Eftersom sammanfogningar i stolpunderredet inte är synliga på utsidan blir ett sätt 
att förstå sig på den inre konstruktionen att pröva olika hypoteser om hur det ser ut, 
utan att plocka isär byggnaden. Våra uppmätningar resulterade i 3D-modeller av det 
vi dokumenterat. Dessa modeller kan ses som hypoteser som vi sedan provade i 
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hantverksförsöken. ”Rekonstruktionen fungerar som hypotesprövning och målet är 
att ge underlag till en ’gärningsbeskrivning’ ” (Almevik 2017, s 260). 

 

Metod 
Undersökningen består av två delar. En dokumentationsfas där vi först 
undersöker 8 stolpunderreden. Dokumentationen resulterade i 3D-modeller 
som sedan följdes av hantverksförsök i formen av processuella 
rekonstruktioner. 

 

Dokumentation 
Dokumentationsfasen utfördes delvis som en fältstudie där olika former av 
stolpunderrede mätts och fotograferats. Alla bilder är märkta med en kort 
beskrivning, byggnadstyp, plats, vart bilderna tagits i relation till byggnaden 
på en planritning, datum, uppmätarens namn. (Almevik 2017 s.243).  

 

Uppmätning i fält 
Genom att göra en uppmätning på plats kunde vi studera 
konstruktionsdetaljer och mäta upp detaljer som utifrån fotografier skulle vara 
väldigt svårt att tolka. Mätningar utförs enligt standarden som tas upp i Peter 
Sjömars Byggnadsuppmätning angående noggrannhet och ett systematiskt 
tillvägagångssätt (Sjömar 2000, s.73). Måtten ligger inom en halv centimeters 
precision och är utförda med laser, måttband och tumstock. Mätningar 
kompletterades med en planritning av byggnaden, för att orientera måtten till 
byggnaden.  

 

Mall 
För att maximera effektiviteten i fältet och minska risken att glömma viktig 
information använde vi oss av ett schema för dokumentation av timmerhus 
inspirerat av en mall som upprättats av Göran Andersson. (Bilaga 1) 

 

Fotografering 
Fotografering av stolpundderet bygger också på det som Gunnar Almevik tar 
upp i Hantverkarens dokumentation i Kulturmiljövården. ”Vari består observationen, 
och vad är viktig att visa med fotografier?” (Almevik 2017 s. 244). Varje bild har 
tagits från liknande vinklar, höjd och distans i relation till byggnaderna för att 
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på liknande sätt visa konstruktionerna. Om inget annat nämns så är bilderna 
och ritningarna taga/gjorda av författarna. 

3D skisser, Sketchup 
Insamlade data från dokumentering samanställdes och redovisas som 
principiella 3D skisser. Skisserna redovisas i sin helhet som Bilaga 3. 

 

Återskapa hantverksprocessen  
Vi använde oss av konceptet av ”baklängesbyggande” där analyser av 
fältarbetet fungerar som en visuell instruktion till rekonstruktioner av 
stolpunderrede (Almevik 2011, s.166). Genom att undersöka underredena kan 
vi ana hur turordningen i hantverksmomenten gått till. Vi har utgått från 
originalen och därifrån spårat hantverkets ”vägen” tillbaka till råmaterialet, 
Godal (2015, s30) beskriver det här som en film som spelas baklänges.  

 
Hantverksförsök  
I andra delen av undersökningen gjorde vi hantverksförsök för att återskapa 
stolpunderredenas konstruktionsprocess. Vi har rekonstruerat fem stolpar och 
två syllar i en så nära 1:1 skala som möjligt för att visa variationen i 
konstruktionerna och konstruktionsprocesserna. Syllramen och mushyllan 
görs mindre än originalen.  

Vi har använt oss av handverktyg men för att effektivisera processen har vi i 
vissa moment använt kedjesåg. Rekonstruktionerna utfördes i universitetets 
lokaler Mariestad. Miljön är väl belyst, har tak och ett “plant” betonggolv.  

Hantverksförsöken dokumenterades med fotografier och resultaten 
presenterades i en processbeskrivning av de olika arbetsmoment. Varje 
arbetsdags slut noterade vi i en dagbok vilka moment vi har genomfört och 
vilka resonemang om möjliga utföranden som vi har haft. Även dessa 
resonemang är en del av undersökningen. Efter dagboksanteckningarna 
kontrollerades också att vi fotograferat det väsentliga under dagen. 
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FÄLTUNDERSÖKNING OCH HANTVERKSFÖRSÖK 
 

Fältundersökning byggnader 
Undersökningarna av byggnaderna tog plats gjordes i Arvika (Värmland), Malung 
och Venjan (Dalarna).  

Uppmätningsdatum Byggnad  Adress 

3 februari 2022  Skällarbyn Kölan  Sågudden Arvika 

8 februari 2022  Mångshärbret Knås Moravägen 5, Venjan 

8 februari 2022  Mångshärbret  Bunsaholsvägen 18, Venjan 

8 februari 2022  Gamla Strandgården  Bunsaholsvägen 18, Venjan, Byggnad A 

8 februari 2022  Gamla Strandgården  Bunsaholsvägen 18, Venjan, Byggnad B 

9 februari 2022  Dubbelhärbre  Moravägen,  Venjan, Byggnad A 

9 februari 2022  Härbre A  Thorolofsvägen, Malung 

9 februari 2022 Härbre B  Thorolofsvägen, Malung  



23 
 

 

  
Bunsaholsvägen 18 / Mångshärbret 

Mångshärbrets stolpunderrede består av syll, stolpar och mushylla.  

Syllen är av rundtimmer som är blockat närmast knutarna. Syllramen 
mäter 7,6 m x 4,7 m. Rot och toppdiameter i syllen varierar från 27–19 
cm i rot till 20–18,5 cm i topp. Knutarna i syllen är dubbelhaksknutar 
och har ett uppstick på 9 cm i genomsnitt. Ovanpå syllen står sex 
stolpar, fyra i hörnen och två på mitten utav härbrets långsidor. 
Stolparna går i linje med syllens knutar och även i byggandens 
knutkedjor. Ovanpå stolparna vilar mushyllan som är en kluven 
stock som stolparna är intappade i. Mötet mellan mushyllan och 
byggnaden är en knut med hak.  Stolpunderredet bedömer vi inte 
vara original till byggnaden. Då vissa hörn inte livar med stolpar och 
knutkedjor exakt och även att understa stockvarvet på härbret har 
långdrag i botten. 

Figur 7 Mångshärbret Bunsaholsvägen 18 
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Den generella utformningen på 
stolpen är fyrkantig och konisk 
med fasade kanter. 
Dimensionerna är runt 20 cm x 
20 cm i botten och toppen är 
det runt 13,5 cm x 14 cm. 
Stolparna är nerfällda i syllen 
med mellan 4–2 cm. Höjden 
varierar mellan 37–34 cm. 
Mötet mellan syllen och stolpen 
är helt platt. 

Knutkedjan sticker ut lite ifrån 
stolpens centrumlinje. Detta 
varierar något i byggnaden då 
två av fyra hörn livar och två 
sticker ut.  

Mötet mot mushyllan är en 
intappad konstruktion. Djupet i 
mushyllan är mellan 4–5 cm.  
Mushyllan är av en kluven stock 
som har en diameter på 33–35 cm i 
diameter och 15 cm hög i rot och 
30 cm i diameter 12 cm hög i topp.  

Mushyllan sticker ut på 
byggnadens framsida 83 cm från 
knutkedja A och 95 cm från 
knutkedja B 

Figur 8 Hörnstolpe C 

Figur 9 Hörnstolpe C 

Figur 10 Hörnstolpe C 
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Bunsaholsvägen 18 / Gamla Strandgården byggnad A 

Gamla Strandgårdens stolpunderrede består utav syllram, stolpar och 
mushylla. Syllramen mäter 4,77 m x 5,2 m och är av rundtimmer, den övre 
stocken är blockad på två sidor närmast knuten. Knuten är av dubbelhakstyp 
och har en uppstick på mellan 8–13 cm. Dimensionerna i rot och topp varierar 
mellan 24-30 cm i rot och 18-22 cm i topp. Där syllen är blockad är den 
blockad till 22 cm. Härbret har fyra stolpar som livar med syllknutarna och 
byggnadens knutkedjor. Mushyllan är av en spräckt stock med dimensioner 
39-44 cm diameter och 16-20 cm höjd i rot och 36-39 cm 15-17 cm i höjd i topp. 
Mötet mellan mushyllan och stommen är knut med hak. 

Utifrån vår bedömning är inte detta underrede original till byggnaden men 
det är välarbetat. 

Figur 11 Gamla Strandgården Byggnad A 
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Formen på stolpen är 
fyrkantig och konisk med 
fasade kanter. Botten mäter 20 
cm x 20 cm och toppen 15 cm 
x 14,5 cm. totalhöjden varierar 
mellan 36 cm (hörn C) och 
39,5 cm (hörn A). Stolparna är 
nerfällda i syllen mellan 3–4 
cm. Mötet mellan syllen och 
stolparna är platta. 

Möte mellan stolpen och 
mushyllan är intappad med 
3 cm i hörn A. Tapphålet 
matchar stolpens form med 
fasade hörn, väldigt få glipor 
i mötet.  

Knutkedjan livar med 
knutarna i syllen och 
stolpens centrumlinje.  

Figur 12 Hörnstolpe A 

Figur 14 Hörnstolpe A 

Figur 13 Hörnstolpe A 
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Bunsaholsvägen 18 / Gamla Strandgården byggnad B 

Gamla Strandgården B stolpunderrede består av en syllram, stolpar och 
mushylla. Syllramen mäter 2,8 m x 2,9 m och har rundtimmer, den övre 
syllstocken är koniskt blockad närmast knutarna. Dimensionerna i rot är 24-26 cm 
och 17-22 cm i topp. Knutarna i syllen är dubbelhaksknut med ett uppstick på 11–
13 cm. Det är fyra stolpar som livar med knutarna i syllen och knutkedjorna på 
byggnaden. Mushyllan är en kluven stock med dimension 37–38 cm diameter och 
höjd 13,5–15 cm höjd i rot och 31–32 cm diameter och 13–15 höjd i topp. 
Totallängden på mushyllan mäter 3,4 m och sticker ut på framsidan mellan 57–59 
cm. Mötet mellan mushylla och byggnaden är en knut med ett stort hak. 

Utifrån vår uppfattning anser vi detta stolpunderrede vara original. 

Figur 15 Gamla Strandgården Byggnad B 
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Formen på stolparna fyrkantig, 
konisk med dekorationer. 
Botten har måtten 18 cm x 18 
cm och toppen 15 cm x 14 cm. 
Måtten varierar med en 
centimeter beroende på stolpe 
och syll.  Totalhöjden varierar 
mellan 33–37 cm. Stolparna är 
nerfälld i den övre syllen med 3 
cm. Mötet mellan syllen och 
stolpen är platt. 

Den koniska formen planas ut i 
botten och ger en rakare kant 
ner mot syllen. Den raka delen 
mäter 5 cm från botten av 
stolpen.  

Toppen på stolpen är 
fyrkantig och tappad in i 
mushyllan. Inget mått kunde 
tas på hur djupt in stolpen går 
i mushyllan då mötena är 
väldigt tighta.  

Figur 16 Hörnstolpe A 

Figur 18 Hörnstolpe A 

Figur 17 Hörnstolpe A, närbild på dekoration 
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Sågudden Arvika / Skällarbyns Köla 

Skällanbyn Kölas stolpunderrede består av en rejäl syllram, stolpar och mushylla. 
Syllramen mäter 4 m x 4 m och är timmer som bilats på två sidor. Diameter på 
syllen är mellan 36-42 cm höjd och bredd runt 32 cm. Knuten i syllen är en 
dubbelhaksknut med uppstick mellan 0–10 cm. Byggnaden har 4 stolpar som inte 
livar med ovanstående byggnad. Bakre delen av byggnaden skjuter ut 40 cm 
utanför de bakre stolparna. Knutkedjan i den främre delen skjuter 5 cm framför de 
främre stolparna. Mushyllan är en kluven stock som stolparna är in tappade i. 
Totallängden på mushyllan är 5,3 m lång och har diameter är 35–37 cm och höjd 
14–17 cm. Mötet mellan mushylla och första varvet är täckt med panel och vi kunde 
inte se hur det mötet såg ut. Härbrets golv ligger direkt på mushyllan. 

Vi bedömer att byggnaden hade ett stolpunderrede före den var flyttad till sin 
nuvarande plats. Spolunderredet ser ut att vara gammalt men vi är tveksamma på 
om den är ursprunglig. 

Figur 19 Skällanbyn Köla 
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Figur 21 Hörnstolpe D 

 

  

Formen blockad på 
långsidan och rundad på 
kortsidan. På långsidorna är 
den konkavt avsmalnad upp 
mot mushyllan. Botten har 
måtten 35-39 cm x 41-45 cm 
och toppen 40–43 cm x 14,5-
17 cm. Totalhöjd mellan 
57,5–62 cm. Stolparna är 
nerfälla i både den övre och 
den undre syllstocken, mötet 
är platt. 

Stolpen går upp i mushyllan 
och hålen i mushyllan är runt 
8 cm djupt.  

Stolpen och knutkedjan 
livar inte vilket gjort att 
mushyllan blivit böjd. 
Golvet ligger direkt på 
ovanpå mushyllan. 

Figur 20 Hörnstolpe D 

Figur 22 Hörnstolpe D 
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Dubbelhärbre Moravägen / Byggnad A 

Härbrets underrede består av syll, stolpar och mushylla. Syllramen mäter 3,5 
m x 3,8 m och är av rundtimmer, den övre stocken är koniskt blockad närmast 
knuten. Dimensionerna ligger kring 25–26 cm i syllstockarna. Knuten i syllen 
är en rännknut och troligen med hak och har ett uppstick på 6–7 cm. 
Underredet har 4 stolpar som linjerar med byggnadens knutkedja. Mushyllan 
är av en kluven stock som har diameter på 40–45 cm och höjd 17-19 cm i rot 
och diameter 37 cm och höjd 16-18 cm i topp. Mushyllan möter 
timmerstommen med något som liknar en knut med dubbelhak. 

Vi är osäkra på om detta underrede kan vara ursprungligt men vi tror utifrån 
skicket att underredet inte är original till byggnaden. 

Figur 23 Dubbelhärbre Moravägen Byggnad A och B 
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 Figur 25 Hörnstolpe D närbild 

 

  

Formen på stolpen är 
rombisk fyrkant. Avsmalning 
sker både neråt och uppåt. 
Som bredast är den 18–20 cm 
x 24-26 cm och i toppen 12,5-
14,5 cm x 15,5-17 cm. Stolpen 
är sadlad över den övre 
syllen och nertappad i den 
undre syllen. 

Stolpen är tappad in i 
mushyllan, mötet var för 
tight för att mäta.  

Botten på stolpen är tappad 
ner i den undre syllen. Alla 
knutskallar har delvis 
försvunnit men vi kan ana att 
tappen har gått ner i den 
undre stocken, runt 8-20 cm. 
Sadelsidorna är runt 4 cm 
tjocka. 

Figur 24 Hörnstolpe D 

Figur 26 Hörnstolpe D 
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Moravägen 5 /Mångshärbret Knås  

Härbrets underrede består av Syllram, stolpar och mushylla. Syllramen mäter 3,7 m x 3,3 m 
och är av rundtimmer som är blockad på två sidor (17 cm) närmast knuten. Diametern på 
stockarna är mellan 22–25 cm rot och 18,5–22 cm topp. Knuten i syllen är en dubbelhaksknut 
men uppstick mellan 5–7,5 cm. Härbret har 4 stolpar som linjerar med knutkedjan i baken 
men i fronten sticker stolparna ut runt 10 cm ifrån knutkedjan på huset. Mushyllan är en 
klyvd stock och har en diameter 36 cm och en höjd 17 cm i rot och i topp 33 cm i diameter 
och 14 cm i höjd. Totallängden på mushyllan är 3,5 m. Mushyllan möter stommen med en 
knut med hak.  

Enligt vår bedömning så är inte underredet ursprungligt, utan har tillkommit vid en senare 
tidpunkt. 

Figur 27 Mångshärbret Knås 
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Figur 29 Hörnstolpe A 

 

  

Formen på stolpen är 
rektangulär, raka kortsidor 
och avsmalnade långsidor. 
Bottenmåtten är 16,5–17 cm 
x 23 cm och toppen 12,5 cm 
x 22,5 cm. Stolpen är nerfälld 
i den övre syllen med 1,5 cm.  

Stolpen är intappad i 
mushyllan med 8 cm.  

Botten på stolpens långsidor 
har ett stycke som är lodrät i 
11 cm innan det går över i en 
avsmalning mot mushyllan.  

Figur 28 Hörnstolpe A 

Figur 30 Hörnstolpe A 
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Thorolfsvägen / Malungs hembygdsgård byggnad A 

Härbrets stolpunderrede består av syllram, stolpar och mushylla. Syllramen är 3,6 
m x 4 m i rundtimmer, den övre stocken är blockad runt knuten. Diameter på 
syllstockarna är mellan 24–26 cm i rot och 20–22 cm i topp. Knuten är en 
dubbelhaksknut med ett uppstick på 15–20 cm. Härbret har 4 stolpar som livar 
med de främre knutkedjorna, de bakre knutkedjan hänger 10 cm utanför. 
Mushyllan är en klyvd stock med diameter på 43–45 cm höjd 18-20 cm rot 41-42 
cm diameter och 17 cm hög i topp.  Mushyllan har en totallängd på 4,3 m. 

Mushyllan möter timmerstommen med något som liknar en omvänd rännknut 
med hak. Vi är osäkra på om underredet är ursprungligt. 

Figur 31 Malung Härbre A 
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Formen på stolpen är 
fyrkantigt tvärsnitt, rombisk 
med fasade hörn och små 
triangulära dekorationer. 
Bottenmått 25–27 cm x 26–28 
cm och toppmått 17-20 cm x 
20-22,5 cm. Totalhöjden är 
mellan 44–47 cm. Stolpen 
möter den övre syllstocken 
med en sadlad konstruktion. 

Stolpens tapp går igenom 
mushyllan så att 
knutkedjan vilar på 
stolpen. Detta kan vara en 
variation eller så har 
mushyllan ruttnat bort så 
pass att stolpen tryckts 
igenom.  

Den trasiga knutskallen 
visar stolpens möte med 
syllen och blottar den 
sadlade konstruktionen. 
Sadelvingen mäter 4 cm.  

Figur 32 Hörnstolpe D 

Figur 34 Hörnstolpe D 

Figur 33 Hörnstolpe D närbild 
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Thorolfsvägen / Malungs hembygdsgård byggnad B 

Härbret består av syllram, stolpar och mushylla. Syllramen är 4 m x 4,5 m med 
stockar som är delvis blockade. Den de under syllstockarna är blockade på två 
sidor medan de övre stockarna är rundtimmer med halsningar. Knutana i syllen är 
halsade knutar med hak med ett uppstick mellan 10–11 cm. Syllstockarna har 
diametrar mellan 30–35 cm i rot och 29–30 cm i topp. Härbret har 4 stolpar som 
linjerar fram och bak med sidorna hänger ut runt 10 cm. Mushyllan är en klyvd 
stock med diameter 41–43 cm och höjd 16-19 cm i rot och topp diameter 39-40 cm 
höjd 16-20 cm. Totallängd på mushyllan är 4,9 m. Mushyllan möter stommen i en 
dubbelhakad knut. 

Stolpunderredet ser gammalt ut men osäkert om det är ursprungligt.  

Figur 35 Malung Härbre B och A 
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Formen på stolpen är 
fyrkantig, lätt rombisk med 
fasade kanter. Tjocklek botten 
22–25 cm x 25–26 cm. Tjocklek 
toppen 17–20 cm x 19 cm. 
Totalhöjden är mellan 481–582 
cm.  

Stolpen är sadlad över den 
övre syllen och nertappad i 
den undre syllen.  

Stolpen går igenom mushyllan 
så att stommen vilar på 
stolpen. Det är osäkert om det 
är menat så eller om mushyllan 
ruttnat bort just där.  

Stolpens sadelvingar mäter 5 
cm i botten, 10 cm upp mäter 
den 7 cm. Sadelhaket är 12 
cm brett. 

Figur 36 Hörnstolpe A 

Figur 38 Hörnstolpe A 

Figur 37 Hörnstolpe A 
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Hantverksförsök 
Hantverksförsöken utfördes mellan den 15 februari – 23 februari 2022. 

Stolparna som rekonstruerades valdes efter deras variation och förbindning till 
syllramen. Två syllramar gjordes och 5 stolpar.  

I den första syllramen rekonstruerade vi stolpar från: 

Byggnad   Adress 

Gamla Strandgården Byggnad A Bunsaholsvägen 18, Venjan 

Gamla Strandgården Byggnad B Bunsaholsvägen 18, Venjan 

Mångshärbret Knås  Moravägen 5, Venjan 

Härbre A (hörn C)  Thorolfsvägen, Malung 

 

I den andra syllramen rekonstruerades enbart en variation: 

Dubbelhärbret byggnad A Moravägen, Venjan 

 

Hantverksförsöken presenteras i följande ordning: 

Sadlad stolpe  Dubbelhärbre Byggnad A  

Sadlad stolpe  Malungs Härbre A. 

Flatbottnad Stolpe Gamla Strandgården Byggnad B 

Flatbottnad Stolpe  Gamla Strandgården Byggnad A 

Flatbottnad Stolpe Mångshärbret Knås 

Mushylla   
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  Dubbelhärbret Moravägen byggnad A. 

Sadlad stolpe som sticker ner i den undre syllstocken.  

Figur 39 Dubbelhärbre Moravägen byggnad A Hörn B 

Figur 41 Sprängskiss, Dubbelhärbre moravägen byggnad A 

Figur 40 Rekonstruktion dubbelhärbre moravägen byggnad 
A 
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Materialet var ett blockat timmer som passar 
stolpens dimensioner. I detta fall har de 
måtten 200 mm x 260 mm x 500 mm. 

Utifrån en centrumlinje vi markerade 
stolpens form på båda sidorna av stolpen. 
Därefter högg vi formen fram. 

Därefter markerade vi stolpens sadel ut och 
högg eller sågade den ut. Djupet på sadel 
varierade efter vilken stolpe vi gjorde. Här 
var djupen 70 mm djupt och sadelvingarna 
var 40 mm tjocka i botten.  

Vi vände på stolpen och markerade stolpens 
sidoform på båda sidorna och högg därefter.  

Figur 42 Figur 43 

Figur 44 Figur 45 
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  Malung byggnad A Hörnstolpe D. 

Sadlad stolpe konstruktion.  

Avvikelse: Stolpens storlek är mindre originalet. Undre syllramen är blockad och inte 
rundtimmer som originalet.  

Figur 48 Hörnstolpe D, Malung härbre, byggnad A 

Figur 46 Rekonstruktion hörnstolpe D Malung härbre, 
byggnad A 

Figur 47 Sprängskiss Malungs 
härbre, byggnad A 
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Vi högg ut stolp-formen. Vi högg ut sadelns form. 

Grovhugget hak med tröskel Vi justerade och slutgiltig dragning. 

Vi trimmade kanterna när stolpen var på 
plats. 

Stolpen passade perfekt.  

Figur 49 Figur 50 

Figur 51 Figur 52 

Figur 53 Figur 54 
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  Bunsaholsvägen 18, Gamla Strandgården Härbre B 

Flatbottnad stolpe  

Figur 55 Hörnstolpe A, Gamla Strandgården byggnad B 

Figur 57 3D modell Hörnstolpe A, Gamla Strandgården 
Byggnad B 

Figur 56 Rekonstruktion hörnstolpe A, Gamla Strandgården 
byggnad B 
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Stolpen formades från blockat timmer. 
Stolpen var utsmyckad med 
dekorationer på övre delen. Näbb 
formade dekorationer var placerad 7 cm 
från stolpens topp och bearbetade med 
yxa. (figur 56 och 57)  

Förbindningen mellan stolpen och syllen 
är platt. Stolpens dimensioner ritades på 
övre syllstocken. Den höggs ut med yxa. 
Haket för stolpen grov/huggs en bit 
ovanför färdigt läge för stolpen att vila i 
när stolpen dras ner. (figur 58) 

Mushyllan placerades på stolparna, 
och stolparnas form ritades på 
underdelen av mushyllan. Vi högg ut 
tapphålen med yxa till 4cm djup och 
placerade mushyllan på stolparna och 
slog den ner med släggan. (figur 59) 

Figur 58 Figur 59 

Figur 60 

Figur 61 
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Bunsaholsvägen 18, Gamla Strandgården Härbre A 

Flatbottnad stolpe.  

Figur 63 Hörnstolpe A, Gamla Strandgården byggnad A 

Figur 62 3D modell, hörnstolpe A, Gamla Strandgården 
byggnad A 

Figur 64 Rekonstruktion hörnstolpe A, Gamla Strandgården 
byggnad A 
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Figur 65 

 
 

  

Vi markerade stolpens form. Vi högg stolpen till korrekta dimensioner.  

Vi drog ner stolpen med en passare.  Stolpen vilar i grovtillpassningen.  

Vi putsade kanterna med yxa. Stolpen passade perfekt. 

Figur 66 

Figur 68 Figur 67 

Figur 69 Figur 70 
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Moravägen 5, Mångshärbret Knås. 

Flatbottnad stolpe. 

Variation: Rektangulär avsmalnad stolpe med flat botten och intappad i mushyllan. 

Figur 71 Hörnstolpe A, Mångshärbret Knås 

Figur 73 3D modell, Hörnstolpe A, Mångshärbret 
Knås 

Figur 72 Rekonstruktion hörnstolpe A, Mångshärbret Knås 
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Konstruktion av Mushylla 

Stolpens övre del ritades på mushyllans 
bottenyta. 

Tapphålen höggs ut med yxa.  

Tapphålen höggs till 4 cm djup och mushyllan 
passades ner på stolparna. 

Figur 74 

Figur 75 

Figur 76 
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RESULTAT 
 

Syllen  
Uppmätningarna av syllarna visade på 2 varianter av förbindningar i syllen. 
Den ena varianten är en dubbelhaksknut och den andra rännknut med hak. 
Utifrån de åtta härbrena vi undersökte hade sju dubbelhaksknut och enbart en 
knut med hak (figur 83). Tre härbren hade AB och CD syllen underst och fem 
hade de överst. 

Av de åtta härbrena vi undersökte var både övre och undre syll blockad i 
ändarna. På ett härbre var den undre syllen rund även i ändarna, det var på 
Malungs härbre A. 

 

Stolparna 
Utifrån uppmätningarna kan vi grovt identifiera två varianter av 
förbindningar mellan syllen och stolpen, där den ena är med platt botten och 
den andra en sadlad konstruktion.  

Inom kategorin med platt botten har vi dokumenterat fyra varianter. 

Det första flatbottnade konstruktionen är delvis nerfälld i den övre syllstocken 
som är blockad på två sidor. Stolpens yta är helt flat emot en platt yta som är 
gjord på syllen. Stolpen har en rektangulär form som är lätt konisk med fasade 
kanter. Denna variant har vi mätt upp på två ställen, Bunsaholsvägen 18 
Mångshärbret och Bunsaholsägen 18 Gamla Strandgården byggnad A.  

Figur 77 Sprängskiss Mångshärbret byggnad A 
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Figur 78 Sprängskiss Mångshärbret byggnad A 

Den andra är lik den första med en rektangulär och lätt konisk form. Det som 
skiljer dem åt är dekorationen med djupare fas på kanterna och en snabb 
övergång från rak kant som liknar en näbb (Figur 15). Mötet emot syllen är 
platt likt den första varianten. Den övre syllstocken har ett koniskt tvärsnitt 
kring knuten, den undre syllstocken har ett runt tvärsnitt. Denna har vi mätt 
upp på Bunsaholvägen 18, Gamla Strandgården byggnad B. 

 

 
Figur 79 Sprängskiss Mångshärbret Knås 

Den tredje varianten består av ett rektangulärt tvärsnitt sett ovanifrån. Sidor 
och kanter har en lodrät del på cirka 10 cm som övergår i en avsmalning ända 
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upp i mushyllan. Syllen har blockade kanter i både undre och övre syllstock. 
Denna variant har vi mätt upp på Moravägen 5, Mångshärbret Knås.  

 

 
Figur 80 Sprängskiss Skällarbyn Köla 

Fjärde varianten av flatbottnad stolpe skiljer sig något ifrån tidigare stolpar. 
Botten är infälld i både övre och undre syllen. Det vi ser som fram och bak på 
stolpen har ytveden kvar och ger stolpen en rund form som går ifrån botten på 
stocken hela vägen upp i mushyllan. Sidorna är i raka i botten cirka 10 cm för 
att sedan konkavt smalna av mot mushyllan. Syllen är rejäl och har blockade 
kanter i både undre och övre syll. Denna variant hittade vi på Sågudden i 
Arvika, Skällarbyn Köla. 

Den andra varianten av stolpar som vi har mätt upp är med en konstruktion 
som vi kallar för sadlad stolpe. Konstruktionen har en tröskel med tight 
dubbel katt i den övre syllstocken som stolpen rider över. Vi har mätt upp tre 
varianter utav denna sadlade stolpkonstruktion.  
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Den första sadlade konstruktionen är sadlad över den övre sidoblockade 
syllstocken. Den har en rak botten som är tillpassad in i syllen. Stolpens 
utformning består en fyrkant som har en rak bottendel som går upp cirka 20 
cm för att därefter smalna av upp mot mushyllan. Denna variant är uppmätt 
på Hembygdsgården i Malung Härbre A.  

 

 
Figur 82 Malungs härbre Byggnad B 

Den andra sadlade konstruktionen är sadlad över den övre sidoblockade 
syllstocken och nertappad i den undre syllen med runt tvärsnitt. Formen är en 
rak botten cirka 20 cm upp för att sedan smalna av upp mot mushyllan från 
alla fyra håll. Denna variant är uppmätt på Malungs hembygdsgård Härbre B. 

Figur 81 Sprängskiss Malungs härbre Byggnad A 
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Figur 83 Sprängskiss Dubbelhärbre Byggnad A 

Den tredje sadlade konstruktionen är sadlad över den övre syllstocken med 
koniskt tvärsnitt, och nertappad i syllen med runt tvärsnitt. Utformningen på 
stolpen är rektangulärt tvärsnitt som följer mushyllan. Stolpen är som tjockast 
runt 20 cm ifrån dess botten och är avsmalnat både neråt och uppåt därifrån 
ifrån alla fyra sidor. Denna variant är uppmätt på dubbelhärbret på 
Moravägen byggnad A. 

 

Mushyllan 
Mushyllorna var alla gjorda av kluvna stockar med huggen undersida. 
Dimensionerna varierade mellan, 30 cm i diameter och 12 cm i höjd som minst 
(Mångshärbret, Bunsaholsvägen 18) och 45 cm i diameter och 20 cm i höjd som 
mest (Malung härbre A). 

Mötet mellan stolpe och mushylla var liknande på alla byggnader med tapp 
och tapphål. I grunden var det samma typ av konstruktion på alla byggnader. 
Enda möjliga variationen är i de två byggnaderna i Malung. Vid två hörn 
kunde vi där skymta att stolparna gick genom mushyllan och mötte stommen. 
Mushyllan delvis hade förmultnat bort och visat dess inre konstruktion. Vi 
kan inte avgöra om det är en originalkonstruktion där stolpen går genom 
mushyllan eller om är det mushyllan som ruttnat bort och släppt igenom 
stolpen. Denna detalj kunde vi se på båda härbrena i Malung, men endast i ett 
hörn av fyra på dessa byggnader. 

I mötet mellan stommen och mushyllan identifierades fyra varianter av 
förbindningar. I grunden är det tal om knutskallar av sexkantsform som är 
anpassad till en rund form.  



55 
 

 
Figur 84 Möte mushylla och byggnad, knut med hak 

Första varienaten var en knut med hak, fyra härbren hade detta.  

 
Figur 85 Möte Mushylla och byggnad, knut med stort hak 

Den andra var en knut med ett stort hak, ett härbre hade detta.  

 
Figur 86 Möte mushylla och byggnad, dubbelhaksknut 

Den tredje är en knut som liknar en variant av en dubbelhaksknut, 
ett härbre hade detta.  

 
Figur 87 Möte mushylla och byggnad, omvänd rännknut 

Den fjärde var en omvänd rännknut, ett härbre hade detta.  
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Precisionen i mötena mellan stolparna och mushyllan varierade. I några 
byggnader var mötena väl inpassade, medan det kunde vara stora glipor på 
längden, som mest mätte vi 8 cm glipa på Mångshärbret Bunsaholsvägen 18. 
Det var däremot tight på bredden. Det kan vara två möjligheter till detta. Det 
ena är att det kan ha varit en annan stolpe eller annan konstruktionsdel där 
tidigare som nu har blivit utbytt. Den andra möjligheten är att någon mätt fel 
och därmed huggit hålet fel. Mångshärbret har inte haft ett underrede från 
första början utan har lyfts upp på stolpar senare.  

 

Hantverksförsök 
Dokumentationsfasen gav oss grunden för sju 3D ritningar av stolpade 
underreden och deras möjliga konstruktioner. Vi valde att rekonstruera fem 
stolpvariationer baserad på 3D ritningarna. Resultatet var ett underrede med 
fyra olika stolpar och ett underrede med samma stolpar i alla fyra hörn. 

Hantverksförsöken visar (ovan) de olika stegen i hur syllram, stolpar och 
mushyllor fogades, höggs fram och fogades samman. Det kan säkert finnas 
andra sätt att göra detta på. Men då vi känner till vilken råvara som användes 
och att det gjordes med handverktyg som en eller två yxor/bilor, märkverktyg 
och någon form av lod, är detta ändå en rimlig arbetsgång för de få moment 
det rör sig om. 

Vi rekonstruerade två former av sadlade stolpar och tre flatbottnade 
stolpar.  De sadlade konstruktionerna vara något mer komplicerad, i och med 
att de har fler angränsande ytor som behöver passas in mot syllen medan den 
flatbottnad stolpen var enklare att utföra. 

Vi noterade att mushyllorna sällan låg exakt i våg utan lutade något åt ena 
eller andra hållet. Vid första mushylla vi tillverkade högg vi hålet för hand och 
bottenytan på mushyllan var nästintill platt, med lite toppar och dalar som 
man får när man enbart använder yxa för att hugga. Detta gjorde att 
mushyllan inte lade sig helt ner i våg utan lutade något, likt så som originalen 
gjorde. Vid det andra hantverksförsöket använde vi oss utav stämjärn och 
planade ut botten mer noggrant. Det gav oss en mushylla som låg i våg.  
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AVSLUTNING 
Diskussion  
Utgångspunkten för vår undersökning var en brist på kunskap om 
stolpunderreden, både avseende konstruktionernas detaljer och 
tillverkningsprocessen. Fältundersökningarnas dokumentationer med de 
efterföljande hantverksförsöken har visat på olika möjliga tillverkningssätt 
med utgångspunkt i faktiska, historiska konstruktioner.   

Tidsåtgången gjorde att antalet byggnader som vi dokumenterade 
begränsades. Vi är väl medvetna om att det finns betydligt fler variationer av 
stolpunderreden. Trots det menar vi att det här arbetet kan vara en grund för 
förståelsen av konstruktionsprinciperna.    

Fyra av byggnaderna som vi undersökte i Venjan hade dendrologiska 
dateringar. Dessa genomfördes av Olle Tranberg och Sigfrids Leif Mörkfors i 
2021 i Venjan (Mörkfors, Tranberg. 2021). Proverna var möjligen tagna från 
stommen och gav oss därför inte säkra dateringar av stolpunderedernas ålder. 
Därför blir det problematisk att datera stolpundereden eller dra slutsatser om 
deras ursprunglighet. Enligt Berg (1989) dyker de stolpade härbrena upp först 
under 1700-talet i Norge. Vi kan därför anta att härbrena som enligt 
dendrodateringarna byggdes innan 1700-talet har stolpundderede som ett 
senare tillägg. Det enda härbret som vi anser har ursprungliga underreden är 
Gamla Strandgården Byggnad B som har timmer fällt mellan 1804-1805 
(Tranberg 2021, s14).  

Frågan vad som är en ursprunglig konstruktion, en senare konstruktion eller 
resultatet av förslitning eller röta är ibland en tolkning som är svår att göra. Vi 
har angett det i beskrivningarna ovan. Till exempel att tapparna som gick 
genom mushyllan och mot i stommen på härbre A och B i Malung kan ha varit 
ett resultat av tid och slitage, men kan också ha varit en ursprunglig 
konstruktiv lösning. Exemplet visar att det vid reparationer kan vara viktigt 
att noggrant undersöka hela konstruktionen innan beslut fattas gällande 
vårdåtgärder.  

 

Slutsats 
Under fältundersökningarna märkte vi att en del av de reparationer eller 
ombyggnader som vi såg under resan var av varierande kvalitet. Vi såg det 
inte som nödvändigt att dokumentera dessa ibland betänkliga insatser, som 
till exempel betongplintar som ersättningar för trästolpar. Men det stärkte oss 
i uppfattningen som formulerades i syftet, att det är hälsosamt för många 
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byggnader på stolpunderreden att kunskapen om dessa konstruktioner sprids 
till husägare och aktörer inom byggnadsvården.  

De stolpunderreden som vi dokumenterade i vår begränsade undersökning 
visar redan flera variationer i konstruktion och utformning. Det finns alltså en 
potential för fler och mer djupgående dokumentationer och hantverksförsök. 
Denna undersökning kan ses som en början. 
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Bilaga 1 

Datum:  Byggnad:    Adress: 

Byggnadsuppmätare:  

  

Stockform på syllen:  

Knut i syllen:  

Generellt uppstick: 

A. B. C.  

D.  

Syllmått:  
Syll  Höjd  

A                    B  
Bredd  
A                       B  

CC knut  Totallängd  

AB          

BC          

CD          

DA          

  

  

    
  



 

 

Datum:   Byggnad:   Adress: 

Stolpar:  

Generell utformning:  

  

  

Möte mot syllen:  

  

  

Möte mot mushyllan:  

  

  

  
Stolpe:  Totalhöjd:  Tjocklek botten  Tjocklek toppen  Övrigt  

A          

B          

C          

D          

  

    
  



 

 

Datum:   Byggnad:    Adress: 

Mushylla:  

  

  

Generell utformning:  

  

Möte mot stolpe:  

  

Möte mot timmerstomme:  

  

  
Mushylla  totallängd:  CC stolpe  CC knut  Bredd och höjd:  
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Bunsaholvägen18, Gamla Strandgården Byggnad A 

 

 

Bilaga 3 



 

 

Bunsaholsvägen 18, Gamla Strandgården Byggnad B 

 

 
  



 

 

Moravägen 5, Mångsgården Knås 

 

 
   



 

 

Sågudden Arvika, Skällarbyn köla 

 

 
  



 

 

Dubbelhärbre Moravägen byggnad A 

• Saknar fasade hörn 

 

 
  



 

 

Thorolfsvägen Malung byggnad A 

 

 
   



 

 

Thorolfsvägen, Malung byggnad B 

 

 
 


