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ABSTRACT 
This thesis takes a look at an unknown way of log building regarding the order of the craft procedures 
in the making of a Swedish log joint labeled as saddle notch. The new craft procedure has been given 
light due to the findings of odd gaps in different log frames, giving rise to the suspicion that they are in 
fact part of an unknown crafting method. Hence a theory of the method was formed, it is however just 
in its infancy and remains to be tested through practical experiments. The aim of the survey is to evaluate 
it by a reconstruction of the crafting process itself through the combined methods of full scale 
reconstruction paired with a theoretical dialog regarding the method and its inherent logics. The 
evaluation is focused around the practicality and efficiency of the crafting method, the usage of the gaps 
in said method and also the correlation of the two.  
 
By the extensive trials performed in the survey of the craft procedure we can conclude that it is possible 
that the gaps in the log frames might very well be remnants of this said crafting method. The study did 
however also conclude that the gaps on the log frames could also be part of some other crafting method 
and does not necessarily have to coincide with the method being tested in the thesis. Lastly, we can 
also conclude that the crafting method is highly practical given its minimal demand on tool requirements 
and its effectiveness regarding how challenging and time consuming it is, and has therefore a place in 
every log-house constructor’s toolbox regarding how a saddle notch can be produced. 
 
 

Title in original language:  Stanningsspåren efter en okänd timringsprocess  

Language of text: Swedish 

Number of pages: 44 

Keywords: Log building – Timring, Round timber – Rundtimmer,  

Proccedural reconstruction – Processuell rekonstruktion, Traditional woodcraft – 
Traditionellt trähantverk, Saddle notch – Rännknut, Tool tracks – Verktygsspår  

ISSN 1101–3303 

ISRN GU/KUV—21/xx—SE 



 



 
 

Förord 
 

”jen timbärkarr ska ha lodbräd i ögom å watupass i råvven” (EU 841) 

Citatet är från ett svar om timring från Nordiska museets frågelistor. Uttryck som detta är 
inte ett undantag. T. ex i filmen Sparrhuggare Ernst Andersson förklarar Ernst hur man 
hugger rakt genom att man helt enkelt tittar rakt. Det är just detta synsätt som vi har försökt 
leva oss in i för att öka vår förståelse i det traditionella timmerhantverkets rationaliteter. 
Timring tillåter oss att till stor del hantverka med hjälp av våra sinnen. Med ögat är det lätt 
att avgöra en rät linje, med handen om en yta är plan och med vår balans om en komponent 
är i våg. 

Ett stort tack riktas till vår handledare Göran Andersson. 
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INLEDNING 
 

Bakgrund 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På flera timmerhus från 1800-talet i Härjedalen förekommer märkliga hål intill 
knutkedjans innerhörn, detta är baserat på iakttagelser gjorda i Göran Anderssons bok 
Timmerbyggnader: tematiska undersökningar av traditionella timringsmetoder (2016:178–
189, som berör timring i Sverige. En av byggnaderna där de märkliga hålen har 
observerats är en ofärdig parstuga i byn Ytterberg, Härjedalen, där den ofärdiga delen 
gjorde det möjligt att mer detaljerat fundera på arbetsprocessen. Liknande 
observationer har även gjorts i Hälsingland. På byggnader som är uppförda som 
bostadshus är detta märkligt eftersom syftet är att huset ska vara så tätt som möjligt. 
Andersson menar att detta borde vara spår efter en okänd hantverksprocess 
(Andersson 2016:178–189). I en opublicerad artikel (Andersson u.å) presenteras en 
hypotes kortfattat och definieras som oprövad i praktiken. Bebyggelseantikvarie 
(Andersson) och timmerhantverkarna (Jerker Jamte och Lasse Wagenius) har varit 
delaktiga i rekonstruktionssamtalen bakom hypotesen och bekräftat att det i dagsläget 
inte finns någon litteratur eller kunskap om denna hypotetiska hantverksprocess. 
Detta bekräftas även av den vetenskapliga litteraturen som finns tillgänglig i ämnet. 
(Godal 2018), (Sjömar 1988), (Andersson 2016), (Arnstberg 1976).  

 

 

Den ofärdiga parstugan i byn Ytterberg, Härjedalen. 
Bara den högra delen är färdigställt. I rummet till 
vänster är väggtimret bara grovbilat och det är tydligt 
att detta har gjorts efter att de runda stockarna har 
timrats in i väggen. De märkliga spåren som det här 
arbetet handlar om syns till höger. Foto: G Andersson, 
2012. 

Figur 1 



 

 

Peter Sjömar Beskriver i sin avhandling Timmerbyggnadskonst (1988) det ”normala” och 
kända sättet att göra en knut. Överföring av mått från en stock till en annan ska göras 
så enkelt och snabbt som möjligt. 

“Först hugger man skåran, sedan halsen. Denna omställning, från skåra till hals, är mycket 
svår att göra utan en klar och genomtänkt metod. Vad jag förstår innebar de olika lokala 

timringsätten till stor del just olika metoder för att göra överföringen från skåra till hals så 
enkel och snabb som möjligt” (Sjömar 1988:92). 

 

Problemformulering 
En närmare beskrivning och förklaring till dessa märkliga glipor saknas i litteraturen 
och praktiska försök har ännu inte gjorts. Hypotesen saknar förklaring till varför 
halsningarna är gjorda innan överhaken, det måste finnas en praktisk förklaring till 
detta.  
 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att genom empiriska försök, i form av en processuell 
rekonstruktion i skala 1:1, utvärdera den hypotetiska timringsprocessen (Andersson 
u.å.) med avseende på dess rationalitet och logik. I det här sammanhanget innebär 
detta rimligheten och funktionaliteten av processen i praktisk tillämpning utifrån 
variabler, såsom antal lyft, hur väl stocken ligger på plats vid bearbetning, 
parallellförflyttning av mått etcetera.  
 



 

 

 
Figur 2 

Frågeställning  
 

I den här undersökningen ställer vi oss följande frågor i anslutning till Anderssons 
hypotes (ovan); Hur påverkar den här procedurordningen tillverkningen av en 
rännknut i rundtimmer? Vilka mått måste sättas ut och i vilken ordning måste alla 
detaljmoment praktiskt göras?  
Därefter vill vi se om Anderssons hypotes, att spåren intill knutarna är kvarvarande 
spår efter metoden att hugga en stanning1 för att de runda stockarna ska ligga still, är 
en möjlig förklaring utifrån procedurordningens rationalitet och logik?  
Slutligen vill vi undersöka vilka fördelar respektive nackdelar det finns med att timra 
i den här omvända ordningen med stanning jämfört med det normala sättet att göra 
en knut (se kap. Hur en rännknut vanligen utförs).  
 

 
1 Se kap. Begreppet stanning 

 



 

 

Avgränsningar 
I vår undersökning har vi valt att i den processuella rekonstruktionen avgränsa oss till 
följande praktiska förhållanden:  
Vi studerar procedurordningen enbart sett till rundtimmer och inte till blockat timmer. 
Etablering av syllvarv togs inte med i undersökningen eftersom det endast är 
tillvägagångssättet för att producera knutar som är av intresse. Ordningen studeras 
enbart sett till knuttypen rännknut och inte dubbelhaksknut som förekommer i 
Parstugan i Härjedalen (se bakgrund). I vilken ordning som påmärkning för tröskel 
och hak skulle göras, är något som vi inte har undersökt i detta arbete.   
De dokumentationer som används i undersökningen har primärt en analytisk funktion 
och har inte som mål att fungera som en hantverklig instruktion eller 
processbeskrivning.  
 

Teoretiskt perspektiv och metodisk inspiration 
”Grundförutsättningen i processuell rekonstruktion handlar om att skapa likvärdiga 
betingelser som den historiska situation man vill undersöka” (Almevik 2012:266). 

Processuell rekonstruktion som metod beskrivs i Gunnar Almeviks 
doktorsavhandling Byggnaden som kunskapskälla. Processuell rekonstruktion innebär 
att man på olika sätt försöker närma sig bakomliggande händelser eller 
handlingsförlopp vid tolkningen av en konstruktion där syftet är att förstå 
tillvägagångssättet.  
Det är en metod där man rekonstruerar handlingar, eller händelseförlopp där till 
exempel hantverksprocesser eller metoder kan komma att bli undersökta eller 
”upptäckta”. Det är viktigt att också försöka återskapa produktionsvillkoren för 
hantverksprocessen (Almevik 2012:266). Ett viktigt produktionsvillkor inom timring 
blir således vilka verktyg som används. Detta är något som Godal belyser i boken Om 
det å Lafte- band 2, där de under genomförandet av en rekonstruktion observerar stora 
skillnader i resultatet beroende på vilka verktyg de använde sig av (Godal 2018:76–
91). Precisa verktyg för påmärkning och ritsning var en avgörande faktor för deras 
rekonstruktion. Vidare skriver Godal att det absolut viktigaste var mängdträning och 
det faktum att de vistades i timringen vilket bidrog till upptäckten av flera detaljer 
som berättade om hemligheterna bakom hantverket.  
I doktorsavhandlingen Håndverkerens redskapskasse, där Høgseth utvecklar metoder för 
att kartlägga hantverkskunskaper, använder han sig av experimentell arkeologi för att 
närma sig hantverkarens kunskaper gällande val av verktyg, material och 
handlingsmönster i utförandet av ett hantverk. En del av hans metod består av att testa 
hypoteser kring hantverksmässiga procedurer och arbetsprocesser som kan gett 
upphov till det studerade objektets utformning genom att genomföra praktiska 
experimentella försök. Högseth poängterar att i undersökningen krävs det att man i 
arbetet växelvis jämför originalmaterialet med försöksmaterialet där man ser på vad 
man får för resultat i försöken för att det skall bli vetenskapligt legitimt (Høgseth 2007: 
27:219–220).  

 

 



 

 

I Retroperspektiv - byggnadsundersökningar i ljuset av rekonstruktion och inlevelse är en 
opublicerad artikel där G. Andersson redogör för rekonstruktion som metod och 
vidare även rekonstruktionssamtal som en del av den förra. Han tar även upp 
förhållandet mellan inlevelse och en framgångsrik rekonstruktion likt filosofen Robin 
George Collingwood som pekar på att vi i tanken måste föreställa oss resonemang 
kring en förfluten handling för att i nuet kunna utföra en rättvis rekonstruktion 
(Collingwood 1946). I tolkningen av hantverksspår som ledtrådar till hur något kan ha 
varit tillverkat finns det en potentiell inbyggd begränsning i att människan bara 
uppfattar det man redan förstår, därav är inlevelse för den historiska kontexten, 
utifrån sociala, kulturella och materiella aspekter, som objektet uppförts i en viktig del 
i förståelsen för dess bakomliggande handlingar i form av det hantverk och dess 
hantverkliga processer som frambringat resultatet.  

Antropologen Tim Ingold belyser fördelarna med att arbeta praktiskt i seminarieform 
för att kunna verka parallellt med själva görandet.  

“We never had a coherent agenda. However, we were all agreed that the quality of the 
discussions we had while doing things was quite unlike anything experienced in an ordinary 

seminar, and that they were tremendously productive of new insights.” (Ingold 2013:9) 
Processuell rekonstruktion kan var källkritiskt svagt beroende på vem det är som 
tillämpar den och beroende av den tid vi lever i med de uppfattningarna om hur 
effektivitet, lönsamhet, och resurser relaterar till varandra. I Ramverksdörr: en studie i 
bänksnickeri skriver Thomas Karlsson (2013) om hur våra erfarenheter har stor 
betydelse för vår förmåga att tolka och analysera, både när det gäller instruktioner och 
när det gäller resultat. Ett liknande resonemang finns att läsa i The Craftsman, där 
skriver Richard Sennett om hur viss kunskap till slut blir så rutinmässig att den blir 
svår att förklara, eller rentav helt glöms bort att förklara (Sennett 2008:183).  
I Det forensiska perspektivet skriver Gunnar Almevik om dokumentationens avgörande 
roll för en vetenskaplig kontext där hantverk antingen skall studeras eller brukas som 
medel för att studera något. En hantverksprocess eller ett resultat av ett utfört hantverk 
kan dokumenteras på väldigt många olika vis, såsom; 3D-modellering, 
uppmätningsritningar, fotoscanning, tidsintervallfotografering, filmning, 
fotografering, tidsgeografi till observationsprotokoll och dagböcker etc (Almevik 
2017:237–261). Valet av dokumentationsteknik står i korrelation till vad 
undersökningen syftar till att studera, och hur dokumentationen skall fylla rollen som 
analytiskt instrument.  Oavsett vad för form av dokumentation som används så är den 
tätt sammanlänkad med kunskapsproduktionen. Både i själva genomförandet av en 
undersökning då den kan verka som analytiskt instrument, men också som medel för 
bevarandet av den kunskap som uppstår i en undersökning. 
Olika dokumentationstekniker passar sig olika väl beroende på om man ska 
beskriva/studera ett objekt eller en process/procedur. Vid studiet av en 
process/procedur kan dokumentation också utföras av en utomstående eller av 
aktören själv som utför handlingen. I de fall där en handling skall dokumenteras av 
hantverkaren själv öppnar det upp möjligheter då personen i fråga är insatt i vad som 
är de relevanta aspekterna att dokumentera men det kan också begränsa 
dokumentationen då information kan utebli som anses som alltför självklart för 
hantverkaren. Det finns också en problematik i att dokumenterandet av ett utförande 
kan bli ett störningsmoment i det praktiska arbetet. Därav behöver man omsorgsfullt 
välja formen för dokumentation och upprätta en dokumentationsplan (Almevik 
2017:250). 



 

 

En förekommande dokumentationsteknik är fotografering. Fotografering kan göras på 
väldigt många olika vis och bör anpassas till hur undersökningen ser ut. Vad som är 
allmängiltigt inom fotografering för att det ska kunna nyttjas som dokumentation är 
att det finns en systematik i utförandet, redovisningen och analysen av materialet 
(Almevik 2017:243–244).  
Dagböcker är också en förekommande dokumentationsteknik inom hantverk som kan 
användas som ett ramverk för att ge form och struktur åt en proceduranalys (Almevik 
2017:257). Vad som skall ingå i dagboken dikteras av vilken information som anses 
vara relevant, där de medverkande aktörerna kontinuerligt för protokoll. 
Fotografering och användningen av dagbok kan tillsammans ingå i ett s.k 
observationsprotokoll. Där man via både text och bild systematiserar de avgörande 
observationerna, där text och bild får komplettera varandra. Vad som ska 
dokumenteras styrs huvudsakligen av de frågor som ska besvaras i de olika 
undersökningsfaserna. 
 

Procedurordning vid knuttimring med stanning 
I den litteratur som vi bedömt som relevant i det här sammanhanget har vi inte funnit 
någon beskrivning av att knutar har tillverkats på detta ”omvända” sätt. 2 

Beträffande hypotesen om knuttimring med stanning skriver Andersson att även 
denna hypotes, byggd på lång praktisk erfarenhet och förmåga att ”teoretisera” med 
hjälp av samtal, skisser och tänkbara produktionssteg prövas bäst genom en 
rekonstruktion i full skala. Än så länge är en teoretisk rekonstruktion i 3D gjord av 
Andreas Björk som därmed visar att detta ”omvända” tillvägagångssätt är fullt 
möjligt.  
I uppsatsen Traditionell timring i lod, våg och vinkel med kroppen som instrument 
undersöker Adam Johansson (2021) hur man kan timra med kroppen som mätverktyg 
och de två sensoriska redskapen syn och känsel. I undersökningen visar Johansson på 
att man kan bygga en konstruktion i liggtimmer som både blir tät och strukturellt stabil 
med en begränsad repertoar av verktyg och redskap. 
Johansson illustrerar på ett tydligt sätt hur hans syn blir ett redskap för att bedöma om 
något är i lod, våg eller vinkel och hur känseln används för hanteringen av verktyg 
och kvalitetsbedömning av ytor, som inom liggtimring oftast handlar om huruvida de 
är jämna och plana. Johanssons slutsats är att ögats lod, våg och vinkel fungerar för att 
producera en timmerstomme med tillfredställande resultat. Hans studie är emellertid 
avgränsad till blockat timmer och med utgångspunkt i de problem gällande ritsmåttets 
funktion runt knutskallarna som Godal stötte på i sin rekonstruktion (Godal 2018:91) 
påpekas att en liknande undersökning i rundtimmer därför är relevant. Vidare typer 
av stommar samt fokus på fler eller andra sinnliga verktyg. 

I uppsatsen Arbetsmetoder för knuttimring förr och nu drar Gustavsson slutsatsen att 
dåtidens timringsprocess var förhållandevis rationell med avseende på att ett och 
samma verktyg användes till flera procedurer vilket innebar ett visst tempo i arbetet 
utan avbrott för byte av verktyg.  
 

 
2 Godal (2018), Sjömar (1988), Andersson (2016), Arnstberg (1976), Jansson (2020) 



 

 

Begreppet ”stanning” 
I Datering av knuttimrade hus ger Arnstberg en beskrivning av procedurordningen för 
knuttimring (Arnstberg 1976:42–48), här nämns inget om vare sig snörslå eller andra 
mätverktyg. Han skriver även att det endast var välutrustade timmerhantverkare som 
hade hållhakar till hjälp för att få stockarna att ligga still vid bearbetning och knutning 
(Arnstberg 1976:33). Detta påstående styrker motivet till att “stanning” har 
använts. Begreppet stanning förklaras i Arbetsmetoder för knuttimring förr och nu 
(Gustafsson 2021). Stanning är en plan yta om ca 10 x 10 cm som täljs med yxa vågrätt 
på timmerstockens ovansida för att den ska kunna ligga stabilt under bearbetning efter 
att den vänts. Här hänvisar författaren till Nordiska museets frågelistor NM 11 
(EU:3970). Standning är en dialektal variation av samma procedur vilken beskrivs 
noggrant och nämns upprepade gånger av en informant från Härjedalen (EU:6574). 
Samma uttryck hittade vi i ett svar från Dalarna (EU:13062) där timmerhantverkaren 
dessutom förklarar att överhaket tillverkas innan standning.  
   

 

Metod 
Processuell rekonstruktion 
Undersökningen är baserad på en processuell rekonstruktion3   i skala 1:1 med så 
autentiska omständigheter som möjligt. Valet motiveras av att det tidigare gjorts en 
simulerad rekonstruktion i 3D men inte någon fysisk rekonstruktion/laboration i 
frågan. För att besvara våra frågor krävdes en laboration där både det fysiska resultatet 
och de resonemang om möjliga tillvägagångssätt som vi för på vägen kan belysa om 
hypotesen är rimlig eller inte. Metoden lämpar sig även eftersom den gav oss ett 
utrymme där nya idéer eller kunskaper kunde utvecklas.  
Vi har varit två studiekamrater som samarbetat i detta arbete med anledning av att det 
är flera moment i timring som bygger på samarbete mellan timmerhantverkarna. 
Samarbetet har även varit en förutsättning för våra rekonstruktionssamtal.  

Timmerstommen  
Undersökningen genomfördes i en serie upprepade empiriska försök där vi timrade 
en stomme i rundtimmer med måtten 5 x 3,5 meter. Dimensioneringen av timret som 
användes i undersökningen har ett medelvärde i toppdiameter på 23 cm och ett 
medelvärde i rot på 27 cm. Timringen utgick från ett färdigt syllvarv. I 
undersökningen timrade vi tre varv. 

Val av verktyg 
Med utgångspunkt i det forensiska perspektivet (Almevik 2017) valde vi att använda 
oss av verktyg som representerar tidigt 1800-tal i Härjedalen. Verktygen kan ha ett 
samband med de beslut som fattas under arbetets gång och den procedurordning som 
följer därav. Verktygen är identifierade från beskrivningar och skisser som presenteras 
i Nordiska museets Frågelista NM 11 (EU:5219 och EU:6574) med motiveringen att den 
procedurordning som beskrivs här innehåller begreppet standning/stanning och 

 
3 Se teoretiskt perspektiv och metodiska inspiration 



 

 

dessutom är uppgifterna lämnade av timmerhantverkare från just Härjedalen och med 
fokus på de förindustriella verktygen som med all säkerhet har använts när parstugan 
i Ytterby byggdes, troligtvis 1827. 
 

Rekonstruktionssamtal 
Vår andra komponent i metoden är rekonstruktionssamtal (Andersson u.å.), alltså den 
dialog vi har fört parallellt med hantverket. Det är i dessa samtal som rekonstruktionen 
blev levandegjord genom vår inlevelse där vår ambition varit att, i sinnet, komma så 
nära de hantverkliga omständigheterna som möjligt. För att kunna tillämpa 
rekonstruktionssamtal som metod var det gynnsamt att vara två i detta arbete.  
Följande frågor fungerade som underlag för de rekonstruktionssamtal som fortlöpte i 
samspel med de empiriska försöken. Dialogen utfördes systematiskt efter varje 
avslutat dagsverke.  
Vilka moment genomfördes idag? 

Var det något du observerade i tillverkningen av stanningen. Hur väl anpassat 
kändes ditt huggverktyg till tillverkningen? 

Var det något du observerade i tillverkningen av halsningarna. Hur väl anpassat 
kändes ditt huggverktyg till tillverkningen? 

Var det något du observerade i markeringen av överhaket, Hur väl anpassat kändes 
ditt val av markeringsverktyg och markeringsmetod?  

Var det något du observerade i tillverkningen av överhaket. Hur väl anpassat kändes 
ditt val av huggverktyg för tillverkningen? 

Hur gick det att dra långdraget. Hur väl anpassat kändes ditt val av ritsverktyg för 
dragningen av långdraget? 

Hur blev resultatet av den slutgiltiga iläggningen sett till uppstick och glipor? 

Hur många gånger behövde stocken vändas totalt sett från uppläggning på stommen 
till slutgiltig inpassning?  

Hur många gånger behövde överhaket anpassas innan passning för långdraget? 

Hur upplevde du rationaliteten av tillverkningsprocessen sett till sin helhet?  

Skulle man kunna göra på något annat vis i procedurordningen sett till följden av 
procedurerna än på de sätt som ni gjorde idag?  

Skulle man kunna göra på något annat vis i procedurordningen sett till val av 
verktyg för ett specifikt moment? 

Hur upplever du att stockens dimension sett till diameter och längd inverkat på de 
olika momenten? Ser du för/nackdelar för de olika momenten sett till dimensionen?  

Någon särskild observation som faller utanför de andra frågorna? 

 



 

 

Dokumentation  
I undersökningen fotograferade vi och förde dagboksanteckningar4. Detta gjordes 
löpande under hela undersökningen, enligt nedan. 

Momenten fotograferades konsekvent och ur en bestämd vinkel. Vinklarna kan skilja 
sig mellan de olika momenten men varje enskilt moment har sin egen konstanta 
vinkel. Efter varje arbetsdag fotograferades följande steg:  

Stanning, överhak, slutgiltigt foto när stocken är ilagd.  

Efter avslutat projekt fotograferas hela stommen ur alla sina åtta vinklar för slutgiltig 
jämförelse mellan fotodokumentationen och uppmätningen från Parstugan i 
Härjedalen. Samtliga foton och ritningar i det här arbetet har tagits/gjorts av 
författarna om inte annat anges. 

 

Hur rännknuten vanligen utförs– Dalarna  
 

Följande procedurordning för hur rännknuten brukar göras är hämtat från boken  
Timmerbyggnader (Andersson 2016). Timmerhantverkaren som visar är Björn Frost (f 
1952), Bjursås, Dalarna. 
 

 

 
4 Se Teoretiskt perspektiv och metodisk inspiration 



 

 



 

 

 

  



 

 

REKONSTRUKTION AV RUNDTIMRING MED STANNING 

 
Figur 3. Timmerstommen efter avslutad undersökning 

 

 

Figur 4 Planritning med angivna centrummått 

 



 

 

 

Verktyg  

 
Figur 5. Alexanders verktygslåda                    Figur 6. Finns Verktygslåda 

Verktygen som användes i rekonstruktionen var följande: 145 mm bräda, 36 mm 
stämjärn, knivslipad bila, huggyxa med långt skaft och kniv. Huggyxan i figur 6 
fungerade bäst för att lyckas syfta in våg. 

 

 

 

 



 

 

Procedurordning 

 
Figur 7  

 

Fotografering av procedurordningen 
är gjord i knutkedja C – D.    

Procedurordningens första steg är att 
hugga ut en anläggningsyta (de röda 
pilarna) där överhaket ska vara, som 
man sedan lägger stocken på. Detta 
medför att den ligger stabilt när 
stocken ska vridas och vändas vid 
insyftningen av dess placering. 
Anläggningsytan dikterar även 
stockens placering i sidled, och 
säkerställer att den ligger centrerad 
och i lod med väggbandet. 

Efter att stocken har blivit placerad 
såsom man vill ha den, dvs med 
ryggen uppåt och buken nedåt, 
hugger man en stanning i rotändan 
på stockens rygg. Anläggningsytan 
säkerställer att stocken ligger still 
under bearbetningen.  

 



 

 

 
Figur 8                    Figur 9 

Fig 8. Här ser vi uthuggen stanning ovanifrån. Vi konstaterade att den ska vara konkav 
i sin form för att stocken ska ligga stabilt.  

Fig 9. En yxa med ett rakt och långt skaft placeras sedan på stanningen så att man med 
ögonmått kan granska om stanningen är huggen i våg i relation till en tänkt lodlinje 
som löper genom stocken. Den svarta pilen visar det håll stockens rygg pekar mot. 

 

 

 

 

  



 

 

 
Figur 10                   Figur 11 

Fig 10. När stanningen bedöms vara i våg rullar man sedan stocken ett halvt varv in 
mot stommen så att stocken ligger på stanningen.  På stockens buk placeras sedan 
två brädor av samma längd och bredd mått i vardera änden som man centrerar i 
sidled och i vinkel gentemot varandra. I undersökningen används brädor som är 6 
tum breda för att bredden på halsningen ska motsvara den bredd knutkedjan har i 
Parstugan på Ytterberg. Längden på brädorna kan väljas godtycklig, i vår 
undersökning använde vi längden på brädan som mått för hur lång halsningen blir.  

Fig 11. Med en kniv dras sedan ett ritsspår som markerar bredden på halsningens 
botten. 

 



 

 

 
Figur 12                    Figur 13 

Fig 12. Ritsspåret förtydligas i det här fallet genom att tälja ett tydligare spår. 

Fig 13–15. Halsningarna huggs sedan ut med huggyxa medan hantverkaren står 
uppe på tidigare stockvarv.  

 



 

 

 
Figur 14                    Figur 15 

Fig 14–15. Halsningarnas vinkel dikteras av kroppskonstitutionen hos timmerhant-
verkaren och längden på yxans skaft. Med en konsekvent huggteknik och användning 
av samma huggyxa blir halsningarna konsekventa i vinkel och utformning.  

 



 

 

 
Figur 16                    Figur 17 

Fig 16. När halsningen är färdigtillverkad sett till vinkel och borthugget material går 
man över båda sidorna en sista gång med timmerbilan för att få en slätare och jämnare 
yta.   

Fig 17. Stocken vänds ett halvt varv tillbaka på anläggningsytorna och med hjälp av 
en yxa med ett rakt och långt skaft som placeras på stanningen granskar man sedan 
om stocken ligger i våg.  

 

 



 

 

 
Figur 18                    Figur 19 

Fig 18. Måtten för överhaket i den undre stocken ritsas sedan ned från halsningarna i 
den övre stocken med kniv och ett rakt föremål, som i det här fallet är en träbit, med 
lämplig bredd. Vad som avgör bredden av det raka föremålet bestäms av vinkeln på 
halsningen och avståndet som stocken behöver sjunka för att komma till 
långdragsläge. Den vinkeln som halsningarna har i undersökningen medför att 
breddmåttet på det räta föremålet ska vara mellan 1/6 – 1/4 av det avstånd stocken 
behöver sjunka för att nå långdrag. Som illustreras i figuren ovan erhåller träbiten ett 
bräddmått på c.a 1 tum då stocken behöver sjunka c.a 10 centimeter (1/4). 
Ritsmarkeringarna har fyllts i med blyerts för att förtydliga dem (figur 19). 

Fig 19–21. Stocken vänds sedan återigen ett halvt varv så att den vilar på stanningen 
medan man hugger ut överhaket. 

Fig 22. Stocken placeras i haken och justeras in genom att lägga hyggyxans raka skaft 
över stanningen och kontrollera att det är i våg.  

Fig 23. Långdrag och knutar dras med ett stämjärn. 



 

 

 
Figur 20    Figur 21 
 

Figur 23 

Figur 22 



 

 

 
Figur 24.  

 
Figur 25                   Figur 26 

Fig 24.  Stocken vänds upp på 
stanningen varpå långdrag och 
överhak huggs. 

Fig 25. Stocken läggs ner i haken 
och eventuella finjusteringar av 
haken görs genom att ritsa med en 
kniv eller som på bilden ett 
stämjärn. 

Fig 26. Ritsen från stämjärnet har 
förtydligats med blyerts.  

Stocken lyfts, och justeringar görs in 
till ritsmarkeringen i överhaket.  

 

 



 

 

 
Figur 27. Stocken ligger i sitt slutgiltiga läge. 

 



 

 

Analys av spår efter stanningar 

Figur 28 AD sett från D   Figur 29 BC sett från C 

Figur 30 AD sett från A   Figur 31 CD sett från C 

Pilar markerar gliporna efter stanningar, dessa är fotograferade med belysning 
från motsatt sida av stocken och förefaller därför som vita ljussken. 



 

 

Figur 32. Parstugan i Ytterberg. Foto: G. Andersson 

Figur 33-34. Tröskloge på Västremmens fäbodvall, Älvros, Härjedalen. Foto: G. 
Andersson 2012 



 

 

Gliporna i figur 27 och 28 liknar de spår som har dokumenterats från parstugan (se 
figur 31).  Under vår rekonstruktion uppstod däremot vissa glipor (figur 29 och 30) 
med annan karaktär vilka vi i efterhand kunnat likställa med dokumenterat material 
från Västremmens fäbodvall, Älvros socken i Härjedalen (figur 32–33. Orsaken till 
glipornas olika utseende i vår undersökning beror på att vi medvetet laborerade med 
stanningens utformning sett till djup och bredd. Orsaken till glipornas olika utseende 
i byggnaderna i Härjedalen kan bero på slarvigt uthuggen stanning som löper för långt 
in från stockens ände vilket resulterat i en parallell glipa några centimeter in längs 
såten mellan stockarna. Om stanningen däremot görs kortare än bredden på det 
kommande överhaket kommer det inte att uppstå några glipor.  

 

Jämförelse av illustrationer 
 

 
Figur 35. Uppmätning av rekonstruktionens knut AD. Spår efter stanning är förtydligat med rött. Prickad linje visar 
borthuggen stanning.  

 



 

 

 
Figur 36  knutkedja AB 1–3 från parstugan i Härjedalen. Illustration Anna Blomberg, 2012 

 
Genom att jämföra och analysera de uppmätningar som gjorts på parstugan i 
Härjedalen med vår rekonstruktion har vi uppmärksammat vissa likheter. Dels att 
överhaken har något olika mått, men framför allt att överhakens vinklar varierar. Att 
vinklarna varierar är eventuellt ett bevis för att halsningen på den övre stocken har 
huggits flyhänt. Alltså med god vana i arbetet och med mycket enkel om ens någon 
påmärkning. Detta harmoniserar väl med den tolkning vi gjort baserat på 
rekonstruktionssamtal om framtagningen av halsningarna (Andersson u.å). Alltså att 
stockens tyngd gör att den kan ligga stabilt på stanningen, att timmerhantverkaren 
behöver väl anpassade verktyg och en rationell arbetsgång för att kunna arbeta uppe 
på en rank ställning eller i vissa fall helt utan ställning. Med detta vill vi påstå att 
rekonstruktionen i detta arbete kan jämföras med Anderssons observationer och 
Björks illustration av Anderssons hypotes (figur 1).  

 

 

Upptäckter och iakttagelser i undersökningen 
Innan undersökningen påbörjades diskuterade vi procedurordningen med utgångs-
punkt i Anderssons hypotes. Vi byggde upp en inlevelse för processen, vilka verktyg 
vi skulle använda oss av i arbetet och en föreställning om hur det skulle gå till i 
praktiken. Dessa samtal var förvånansvärt givande och resulterade i ett pågående 
resonemang kring alternativa tillvägagångssätt för att genomföra undersökningen. 



 

 

Första veckans samtal ledde oss in i ett scenario där vi varken behövde snörslå, 
tumstock, vatten-, eller lodbräda och resulterade i en idé om att vi endast skulle 
använda oss av en huggyxa, en täljkniv, ett ritsverktyg och en 6 tum bred bräda i 
timringen. Under undersökningen förde vi samtal om rekonstruktionen löpande 
under arbetets gång där vi diskuterade, analyserade och konkretiserade tankar och 
idéer som uppstått under arbetet. Efter varje avslutat dagsverke besvarade vi samtliga 
frågor som ingick i ”mall för dagboken” (se sida 18) som underlag vid diskussionerna. 

I förstudien kom vi underfund med att det i Anderssons hypotes saknas en avgörande 
detalj; Nämligen det faktum att stocken behöver ju ligga still vid själva uthuggningen 
av stanningen, vad är det som får den att göra det? 

Antingen får man använda timmerhakar eller på annat sätt kila under något för att 
stocken ska ligga still. Men man kan också hugga ut en liten anläggningsyta i den 
undre stocken (se figur 7) så att den övre stocken kan ligga stabilt när man hugger ut 
dess stanning. Anläggningsytan på den undre stocken är bäst placerad där överhaket 
sedan skall placeras. Då kan man också använda den vid placeringen och insyftningen 
av den övre stocken när man väljer rygg- och buksida. 

Under de tre veckor som de empiriska försöken fortlöpte växte olika idéer fram i takt 
med att samtalen blev allt spetsigare och mer och mer välgrundade i praktiken. Medan 
man timrar pågår det ett konstant informationsflöde från materialet och verktygen till 
hantverkaren. Information som hantverkaren måste ta ställning till i de kontinuerliga 
val av tillvägagångsätt som ständigt görs i arbetet. Redan under första arbetsdagen 
kunde vi konstatera att tillverkningen av stanningen, som vi högg ut i rotändan, var 
enkel att göra och fick stocken att ligga stabilt uppe på stommen.  Stocken låg även 
stabilt vid halsningen och uthuggningen av långdraget. Stocken hade en liten tendens 
till att röra på sig vid uthuggningen av långdraget men aldrig i sådan mån att det 
avbröt eller störde uthuggningen. 

I takt med att undersökningen fortlöpte och vi fick tillfälle att experimentera med 
stanningens utformning sett till djup, bredd och längd, kunde vi konstatera att den 
viktigaste faktorn för att stocken skulle ligga stabilt under bearbetning är inte dess vikt 
utan utformningen av stanningen. Stanningen ska vara konkav i sin form, där djupet 
på den är ovidkommande sett till dess förmåga att skapa stabilitet. För om stanningens 
yta är något ojämn är det viktigt att yxans skaft placeras på samma plats uppe på 
stanningen så att det finns en konsekventhet i bedömningen av stockens lod. Detta 
medförde att vi började utföra uthuggningen av stanningen mer noggrant, vilket 
resulterade i att stanningens förekomst ibland försvann helt efter att stocken var 
dragen (figur 35) 

Vi observerade och fastslog även att om stanningen syns när den är nerlagd efter 
slutgiltig inpassning (figur 27) går det att dölja den genom att dra den övre stocken en 
extra gång. Det skulle dock innebära att varje stockvarv tappade flera centimeter i höjd 
och resultera i att timringen skulle kräva ytterligare ett eller två stockvarv för att 
slutföra tillexempel en tvåvåningsbostad. 

  
 



 

 

Rationaliteten som motiverar den omvända procedurordningen 
 

Innan den påbörjade undersökningen genomförde vi ett antal timringsförsök i en 
förstudie där vi brukade ett större spann av verktyg och laborerade med olika 
tillvägagångsätt i timringen. Då förstod vi att vi behövde tyngre och längre huggyxor, 
dels för att få större huggkraft och öka effektiviteten i timringen, men också för att den 
arbetsmetod som vi via rekonstruktionssamtal och praktiska försök kommit fram till 
krävde huggyxor med långa skaft för att den skulle bli rationell. 

Att timra med stanning bygger in räta linjer i stocken, linjer som vanligtvis påförs 
stocken med en snörslå innan någon form av arbete påbörjas. Vi har i stället använt 
”inbyggda” linjer i den övre stocken för att med hjälp av den och ögat syfta in 
placeringen av överhaket på den undre stocken. För oss föll det sig naturligt att en 
stanning hör ihop med ett tankesystem som bygger på en sparsam och effektiv syn på 
antalet verktyg som används och hur man genomför timringen. Verktyg byts ut mot 
sensoriska redskap och en känsla för vad som är viktigt och när det är viktigt som leder 
till att man gör kvalificerade syftningar i arbetet. 

När vi arbetar med ögat som mätverktyg blir vissa procedurer som normalt tillhör 
timringsprocessen utelämnade men samtidigt inbyggd i osynliga moment. Vinklarna 
på halsningarna dikteras av hantverkarens fysik och yxans längd. Efter att vi har 
bearbetat några halsningar börjar några slags osynliga linjer träda fram i arbetet och 
vi båda noterar hur vi för varje dag i rekonstruktionen börjar använda synen men 
också handens känsel för att avgöra räta linjer eller släta ytor. 

I vår undersökning blir lodlinjen i stocken aldrig markerad men finns likväl där, då 
stanningen ger stocken ett givet lod. Lodlinjen för knutkedjan är heller inte markerad 
men finns ändå där genom att man med ögat som instrument ser till att stockarna 
byggs i lod ovanpå varandra. 

I konventionell tillverkning av rännknuten mäter man ut formen på överhaket och 
halsningen på den nedre stocken (se kap. hur rännknuten vanligen utförs - Dalarna), man 
stödjer sig även på markerade lodlinjer som styr hakens centrum och man mäter ut 
formen på halsningen i den övre stocken. 

Allt detta försvinner i timring med stanning. Lodlinjer syftas in och formen på 
halsningen parallellförflyttas och bildar överhaket i den nedre stocken. 

 



 

 

RESULTAT 
Under vår laboration har arbetet fokuserats på procedurordningens rationalitet, alltså 
vilka rationella, ur en hantverkares perspektiv, förklaringar vi kan finna för att vissa 
procedurer kan ha prioriterats framför andra. Rekonstruktionen har tydligt visat att 
verktygsspåren från ”stanningen” stämmer överens med 3D-modellen (figur 2), 
dokumenterade verktygsspår från både parstugan i Ytterberg och trösklogen på 
Västremmens fäbodvall samt med de rekonstruktionssamtal som låg till grund för 
Anderssons hypotes (Andersson u.å). Utifrån vårt praktiska arbete 
och rekonstruktionssamtalen under rekonstruktionen vill vi påstå att rationaliteten i 
hantverksprocessen bekräftar att spåren intill knutarna är kvarvarande spår efter 
metoden att hugga en stanning. 

Vi ställde inledningsvis frågan ”vilka mått som måste sättas ut och i vilken ordning 
alla detaljmoment praktiskt måste göras” hänvisas läsaren till figur 7 till 27 som 
redogör för procedurordningen i laboration. 

Vi undrade också vilka för- och nackdelar det finns med att timra i den här omvända 
procedurordningen jämfört med det vedertagna sättet att tillverka en knut (se 
kap. Hur rännknuten vanligen utförs). Det bör tvivelsutan ses som en fördel att det går 
att knuta ihop stockar utan användning av timmerhakar. Att formen på halsningen 
dikterar utformningen på överhaket medför även den fördelen att man ej behöver 
mäta ut överhaket, som man gör i konventionell timring, utan man behöver enbart 
parallellförflytta knutformen från den övre stocken till den nedre. Stanningen 
medförde även den fördelen att man inte heller i något skede har bruk för lodbräda. 
Vi kan således konstatera att den omvända procedurordningen minimerar behovet av 
verktyg vid timringen, det gör arbetsmomenten effektivare, då timmerhantverkaren 
inte behöver lägga dyrbar tid på att märka ut en salig blandning av mått på de båda 
stockarna samt byta verktyg titt som tätt. 

Den stora och något självklara nackdelen med den omvända procedurordningen är att 
stanningen ibland orsakar glipor i stommen. Det bör dock tilläggas att hur stor glipan 
i stommen blir beror på hur slarvig timmerhantverkaren är vid uthuggningen av 
stanningen. Precis så som vi illustrerade i undersökningen är det inte stanningens 
längd eller djup som avgör dess förmåga att få stocken att förbli still under 
bearbetning, utan det är att den är konkav. Det går även att få stanningen att försvinna 
genom att dra stocken extra djupt. 

Huruvida stanningsgliporna ska ses som en nackdel behöver även sättas i relation till 
syftet med byggnaden och hur tät den verkligen behöver vara. Slutligen ska det även 
nämnas att precis som alla andra otäta skarvar som förekommer i en timmerstomme 
så går även stanningsglipan att dreva. 

 



 

 

Slutsatser och diskussion 
Utgångsläget för den här undersökningen var att göra en bedömning av timring med 
stanning. Den hypotes kring den omvända procedurordningen som Andersson fört 
fram visade sig i undersökningen att den mycket riktigt är praktiskt tillämpbar och till 
och med både funktionell och rimlig.  

I undersökningen var vi båda ense om att stanningen översteg våra förväntningar 
gällande dess användbarhet vid flera olika skeden i timringsprocessen. Detta var 
emellertid inget som förbluffade oss utan mer öppnade våra ögon kring stanningens 
potential. För som nämnt ovan förekommer begreppet stanning i flera 
timringsbeskrivningar, vilket borde räcka för att man ska kunna anta att det finns goda 
grunder till att det använts. Vi fann även att användningen av en stanning i timringen 
förekom i beskrivningar av timringsprocesser där man hugger ut överhaket först 
(EU:13062). 

I den processuella rekonstruktionen bekräftade vi den teori som Andersson rest, att 
stanningen mycket riktigt kan brukas i den omvända procedurordningen. Det vi också 
upptäckte var att stanningsspår inte nödvändigtvis bekräftar att en timmerbyggnad 
har byggts genom den omvända procedurordningen. För som nämnt ovan, finns det 
dokumenterade källor som visar på att stanning även har använts i timringsprocesser 
där man har gjort överhaket först och sen halsningarna. Under våra 
rekonstruktionssamtal förde vi dialog kring detta, och i takt med att vi timrade i stock 
för stock fann vi rimligheten i att förekomsten av en stanning i timringen inte behöver 
anspela på vilken stock som bearbetas först. Detta behöver dock inte betyda att man 
inte har använts sig av den omvända procedurordningen, för som vi visat i 
undersökningen är det en fullt godtagbar metod, utan enbart att förekomsten av 
stanning inte står i korrelation till hur timringsprocessen har sett ut utifrån vilka 
stockar som har bearbetats först. Denna tankefigur som består i vilken stock som bör 
bearbetas först, vilken stock som ska diktera den andra stockens mått, hur dessa ska 
överföras, vad som blir mest effektivt och vad det skulle kunna finnas för variationer 
på detta har följt med oss under undersökningen. I takt med att vi dag för dag timrade 
utifrån hypotesen om den omvända procedurordningen, ledde våra samtal alltmer in 
på att det kändes ovidkommande i vilken ordning procedurerna gjordes. Vi nådde 
den tankemässiga destinationen att de uthugg på den nedre stocken som i 
procedurbeskrivningen benämns som ”anläggningsytan” (se figur 7) likväl kan 
bearbetas till ett överhak direkt. Det vill säga ett hak som är så pass precist utfört att 
stocken hamnar i långdragsläge direkt och blir tätt efter en dragning. Detta medför i 
sin tur att det då blir fullkomligt ovidkommande vad som görs först, utan då är det 
andra aspekter som avgör vad timmerhantverkaren anser bör göras och i vilken 
ordning. Ett par arbetare skulle tillexmepel kunna tillverka halsningarna för den övre 
stocken nere på backen medan andra samtidigt hugger ut överhaken uppe på 
stommen. 

Timring är en uråldrig byggnadstradition, en konst att uppföra byggnader som har 
förfinats genom århundraden där människans uppfinningsrikedom och 
problemlösningsförmåga skapat rationella system för hur man på bästa sätt skall 
knuta ihop stock med stock. Det finns en stor risk i de perspektiv som på förhand 
skulle döma ut ett fenomen som tillexempel stanning som irrationellt med argumentet 
att det ”kan bli glipor i stommen”. Man riskerar här att gå miste om det tillfälle av 
”upptäckter” som en utvärdering av det okända alltid medför. Med ett 



 

 

förhållningssätt som inför det okända tar i beaktning att hantverksfenomen, 
verktygsspår och konstruktionslösningar antagligen beror på något mycket precist och 
medvetet, en process eller ett rationellt system som utvecklats och använts på grund 
av goda anledningar utifrån den sociala, kulturella, kunskapsmässiga, ekonomiska, 
politiska, hantverksmässiga och historiska kontext som det utförts i, ger man sin 
samtid en mycket ärligare chans att förstå det förgångna. 

De förutsättningar vi gavs i den processuella rekonstruktionen och samtalen tvingade 
oss in i ett särskilt hantverkligt sammanhang. Erfarenheterna, förståelsen och 
upptäckten av något okänt hade aldrig uppnått samma nivå om man enbart 
teoretiserat kring en hantverksmässig process. Vi gjorde undersökningen i en kontext 
där vi så långt som möjligt försökt att efterlikna de förutsättningar som bör ha rått 
kring tidigt 1800 tal i de relevanta regionerna. 

En intresseväckande observation, som är relevant för all form av hantverk, är att det 
verka vara så att kvalitén på en produkt har mindre att göra med mängden verktyg 
som hantverkaren haft till sitt förfogande vid tillverkningen och mer med 
hantverkarens egen förståelse och kännedom om hur man skall bruka verktygen och 
en förståelse för vad som är av vikt i konstruktionen. Den okunniges fallgrop består i 
användandet av allsköns verktyg med ansatsen att utföra varje moment till perfektion 
som bottnar i en osäkerhet om vad som är och inte är av vikt. Vi tror att de flesta 
människor som påbörjat en resa in i ett hantverk kan känna igen sig i detta fenomen. 

I anslutning till de resultat vi kommit framtill i vår undersökning vill vi lämna förslag 
för fortsatta studier som vi själva gärna hade gjort utifrån vad vi nu vet. 

Förslag 1: Användning av stanningar vid tillverkning av andra och mer tekniskt 
komplicerade knuttyper än rännknuten. 

Förslag 2: Användning av stanningar i samband med blockat timmer i stället för 
rundtimmer. 

Förslag 3: Upptäck nya procedurordningar för tillverkningen av en viss knut som 
ännu inte ingår i den vedertagna litteraturen. 

Förslag 4: Utvärdera och dokumentera tillverkningen av en viss knut utifrån 
sparsamt eller ofullständigt omnämnda tillvägagångssätt. 

Förslag 5: Presentera ett antal olika procedurordningar och tillvägagångssätt för 
tillverkningen av en och samma knut. 

Förslag 6: Ytterligare utforskning av timmerhantverkarens sensoriska verktygslåda.  
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