
 

 

 
 INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD 

 
 
 
 
 

 
 

 

UTFORMNINGEN AV SVALLSKIFT I 
SKIFTESVERK 
-EN JÄMFÖRELSE MELLAN TOLV 
BYGGNADER I SKARABORG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kina Svantesson 

Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med 
inriktning mot bygghantverk 
2021, 180 hp 
Grundnivå, 2022 
 

 





 

 

 

 

 

 
UTFORMNINGEN AV SVALLSKIFT I SKIFTESVERK 

-En jämförelse mellan tolv byggnader i Skaraborg 
 

Kina Svantesson 
 
 
 

Handledare: Karin Johansson 
Examensarbete 15 hp 

Bygghantverksprogrammet, 180 hp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÖTEBORGS UNIVERSITET    ISSN 1101-3303 
Institutionen för kulturvård   ISRN GU/KUV—21/xx--SE 



UNIVERSITY OF GOTHENBURG http://www.conservation.gu.se 
Department of Conservation  Fax +46 31 786 4703  
P.O. Box 130 Tel +46 31 786 0000 
SE-405 30 Göteborg, Sweden 
 
Degree of Bachelor of Science with a major in Conservation with Specialization in Building Crafts 
Graduating thesis, BA/Sc, 2021 
 
By: Kina Svantesson 
Mentor: Karin Johansson 
 
Svallskift in post- and plankconstruction – a comparison of twelve buildings in Skaraborg 
 
 

ABSTRACT 

Post- and plankconstruktion in barns was common to see in the South and- southwest parts of 
Sweden during the 1700-1800. During the land reforms in the villages, in the 1700- 1800 
many of these barns were demolished and replaced by barns with newer construction 
methods. This study focus on one detail on the post- and plankconstruction that was common 
in some parts of Sweden, especially Västergötland. It is a leaning plank in the bottom of the 
plankwall that protects the sill plate from getting wet, called “svallskift”. They are disegned 
differently. The study examine twelve buildings with svallskift. The study's results shows that 
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described in older literature but there is no information there in which way the heartside is 
turned. 
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Inledning 

Bakgrund 

Under min utbildning på bygghantverksprogrammet i Mariestad har vi haft kurser i 
både stolpverk och timring men skiftesverk är inget som vi har arbetat med. Jag var 
bekant med byggnadstekniken tidigare men det var först under min praktik på 
Vistaholms byggnadsvård under sommaren 2020 som jag först kom i närkontakt med 
dessa byggnader. Jag var med och ryggade om stråtak på två skiftesverks- och 
timmerbyggnader i Skaraborg. På båda dessa ladugårdar som har anor från 1700-och 
1800-talet finns det en speciell detalj, svallskift. 

Svallskift, är en utskjutande, avfasad stock huggd med lutning, som ligger längst ner i 
väggpartiet, som ett vattenavledande skydd för syllen. Den har samma funktion som en 
vattbräda. Att skydda syllen är som i de flesta byggnader extremt viktigt men det är 
extra känsligt i skiftesverkbyggnader då hela konstruktionen vilar på syllen och ger sig 
syllen, då ger sig hela byggnaden (Rånge, 2022). 

Figur 1. Svallskift, vattenavledande skydd 
för syllen. 
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 Enligt Henriksson uppkom svallskift först i samband 
med övergången till furu, det var viktigare att skydda 
utsatta delar och då ersattes understa skiftet med ett 
svallskifte som var format så att vattenavrinningen 
skulle hamna utanför syllen. Svallskiftet är 
avsmalnande i kanterna och är insatt på samma sätt 
som skiftena i spår i stolparna (Henriksson, 1996a s. 
77). Skiftesverk var en vanlig syn på uthus på 
landsbygden i södra och västra Sverige förr. De flesta 
ladugårdar i äldre tid på landsbygden bestod till största 
delen av skiftesverk, att det blev så populärt beror 
troligtvis på besparingen av virke, enkelheten i 
konstruktionen och att det gick att använda det virke 
som fanns tillhands både barr och löv. Det krävde inte 
långa, raka timmerstockar. Längden på skiftena kunde 
anpassas med extra stolpar och det gick i princip att 
använda vilket vridet virke som helst till skiftena, 
vilket också gjorde att mycket av virket återanvändes 
från andra lador. Och när vattensågarna kom gick det 
snabbt att få fram virke. (Holmberg, 2006, s. 120).   

“Byggnadens stomme utgöres av ett träskelett, 
bestående av syllar med därpå fästa vertikala stolpar, upptill sammanhållna av 
en längslöpande bjälkram, det såkallade väggbandet eller långbandet. Ibland 

går denna ram runt huset längs alla 
fyra väggarna och gavelröstena äro 
då uppskiftade på särskilt sätt eller 
blott och bart igensatta med bräder. 
Väggfälten mellan stolparna äro 
fyllda med liggvirke, bestående 
antingen av halvkluvna stockar med 
flatsidan utåt- vanligt i äldre tid eller 
plank, bräder eller verkliga stockar. I 
stolparna äro uthuggna eller urkloade 
rännor, i vilka fyllvirket inpassats.” 
(Wallin & Erixon, 1932 s. 128-129) 

  

Figur 2. Skiftesverksvägg 
utmärkt med de olika delarna. 

Figur 3. Skiftesverksladugård med mesula 
(mittstolpe) och dess olika delar (Henriksson, 
1996b s. 119).  
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Problemformulering 

Det finns kunskap om skiftesverkets variationer, byggnadsmetoder och konstruktioner. 
Henriksson skriver bland annat om skillnader regionalt och hur olika typer av 
skiftesverksbyggnader byggs på olika sätt men det finns fortfarande luckor och då 
särskilt i specifika byggnadsdetaljer, som exempelvis svallskift. Svallskift finns inte 
med på ritningar från samtida arkitekter och det finns inga levande hantverkare som 
varit med och byggt skiftesverksbyggnader på traditionellt vis som lärt sig från tidigare 
generationer. De enda sanna källorna som finns kvar är de fysiska byggnaderna som 
har svallskift. Om inte variationerna i dessa detaljer uppmärksammas och 
dokumenteras kan det ske en historieförfalskning där historien förenklas till att 
svallskiften har sett likadana ut överallt.  

 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur svallskiften utformades på ladugårdar 
byggda i skiftesverksteknik mellan 1700-1800-talet. Genom att dokumentera och 
analysera svallskiften på tolv byggnader i Skaraborg utifrån hantverkarens perspektiv 
och utifrån det dokumenterade materialet göra en jämförelse så bidrar undersökningen 
med ökad kunskap inom det svenska skiftesverkets tradition som kan användas inom 
byggnadsvården och den bebyggelsehistoriska forskningen. 

 

Frågeställningar 

1. Hur är svallskiftena utformade på ladugårdarna som undersökts. Vilka verktyg kan 
ha använts för virkesberedningen och den slutliga formen. Vilka mått och vinklar har 
svallskiftet och hur är det sammanfogat med den övriga konstruktionen? 

2. Vilket trädslag har använts, vilket utbyte har använts – är det fråga om hela stockar 
med centrum i mitten av svallskiftet eller är det fråga om sidoutbyten? Är kärnsidan 
vänd utåt eller inåt? 

3. Vad finns det för likheter och skillnader mellan de olika ladugårdarnas svallskift? 
Kan det finnas regionala eller till och med sociala skillnader?   
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Avgränsningar 

Undersökningen redovisar endast på de tolv objekt som valts ut. Det finns troligtvis 
betydligt fler skiftesverksbyggnader med svallskift i området och flera som inte nämns 
i någon litteratur men de tas inte upp i det här examensarbetet. 

Undersökningen avgränsas till att inventera svallskiften samt till viss del även skiftet, 
då de är nära sammanlänkade. Byggnadens konstruktion i övrigt förklaras övergripligt 
men undersökningen går inte djupare än så in i det.  

Byggnaderna valdes ut genom sökning efter byggnader med svallskift i litteratur och 
rapporter. Utifrån dessa gjordes ett urval av tolv ladugårdar som inte låg längre än en 
timmes restid med bil. Tre av byggnaderna, Borrebo, Bastöna och Klockarebolet hade 
jag besökt tidigare.  

Undersökningen behandlar endast ekonomibyggnader, även om bostadshus också 
byggdes i skiftesverksteknik tas det inte upp i det här arbetet, då jag inte kunde hitta 
något bevarat bostadshus med svallskift i litteratur och rapporter. 

  

Befintlig kunskap  

Begreppsförklaring 

Dymling - träplugg som sammanbinder trästycken och förhindrar de från att glida isär. 
Sätts i förborrade hål för att stärka upp väggen i b. l a timmer- och 
stolpverkskonstruktion. 

Halvklova - Ena delen av en itukluven timmerstock med rundningen kvar, se figur 4. 

Kloyxa - Tväryxa med lite eggbredd som användes att hugga ut spåret i stolparna. 

Kortsyll - eller tvärsyll, syll i byggnadens gavel eller mellan byggnadens långväggar 
se figur 8. 

Meskifte - Skiften av hela men bilade stockar (Västergötland), fyllnadsskifte 
(Småland). Se figur 4.  

Mesulakonstruktion - Takkonstruktion där taket vilar på mittstolpar som bär 
ryggåsen, se figur 8. 

Långsyll - Långsidornas syllar, se figur 8. 
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Skiften/Bulor - Fyllnaden i skiftesverk, plankor, halvklovor eller bilade stockar som 
träs ner i spår i stolpar se figur 4. 

Skifteslöp - kallades en del mellan stolpar med alla skiften nerifrån och upp. Den 
understa kallades bonnskifte (bottenskifte) och det översta toppskifte. 

Skiftesverk - Stolpkonstruktion med fyllnad av horisontella skiften nedförda i spår i 
stolparna. 

Stolpverk - Stolpverk är en typ av konstruktion där den bärande stommen består av 
fyrkantigt, blockat eller runt timmer med dimensioner på 4”x 4” eller större, och där 
konstruktionens inre och yttre belastningar överförs till grunden via samverkan mellan 
stående, liggande och snedställt timmer (Lassen, 2021 s. 9).  

Svallskifte - Svallskifte, är en utskjutande, avfasad stock huggen med lutning, som 
ligger längst ner i väggpartiet, som ett vattenavledande skydd för syllen.  

Syll - Understa stocken i t. ex en skiftesverksstomme av blockat timmer, vanligen i ek 
men även furu. Vilar på grundstenar. 

Tvärband-  eller tvärbjälke, bjälke som sammanbinder byggnadens långväggar, se 
figur 8. 

 

Vad är skiftesverk? 

Den som skrivit mest om svenskt skiftesverk i nutid är Gunnar Henriksson, han har 
bland annat skrivit standardverket Skiftesverk i Sverige- ett tusenårigt byggnadssätt 
(1996) som bland annat går igenom grundläggande historia, uppbyggnad, utbredning 
och hur byggnadssättet ter sig olika i olika delar av landet. Finn Werne skriver också 
om skiftesverk i Böndernas bygge (2017) mest fokus ligger på materialet, 
konstruktionen och till vilka byggnader byggnadssättet användes men det är väldigt 
översiktligt och bara ett 10-tal sidor. I August Holmbergs byggnadslära (2006) nämns 
också skiftesverk i en del av boken. Holmberg, som var från Blekinge, beskriver bland 
annat de olika delarna av byggnaden, hur skiftena klövs och hur spåren i stolparna 
höggs ut. Dock står det inget om olika variationer av byggnader eller vart i landet 
dessa byggnader var vanliga. 

I Nordiska museets Etnologiska undersökningar, Frågelista NM 11. Kuttimring och 
skiftesverk (1929), finns flera svar om skiftesverk som bl a Werne har använt. Både 
Sigurd Erixon, Mogens Clemmensen och Anders Roland inventerar och dokumenterar 
skiftesverksbyggnader under den här tiden. 
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Skiftesverket har stora fördelar gentemot timring i och med besparingen av virke. För 
att spara virke byggdes i skogsfattiga trakter en del av gårdens hus på ett enklare och 
snabbare vis än knuttimring, nämligen skiftesverk. En ram uppfördes bestående av 
syll, stående stolpar och väggband, i stolparna höggs spår ut och utrymmet mellan 
stolparna fylldes med liggande halvklovor eller plankor (fig. 3och 4). Skiftesverk 
användes i många ekonomibyggnader just för att materialet kunde återanvändas om 
byggnader revs och flyttades. Det går också att använda vridet virke och det krävs inga 
långa, raka timmerlängder så som det görs vid knuttimring. En annan anledning är att 
dessa byggnader gick snabbare att uppföra, då det inte krävdes knutning. Därför var 
skiftesverk ett mycket mer ekonomiskt sätt att bygga på. (Holmberg, 2006 s. 120). 
Skiftesverk byggdes i huvudsak i ek och senare furu eller också en blandning där de 
känsliga delarna såsom syll och stolpar bestod av ek (Länsstyrelsen, 2002 s. 31). 

 

 

Figur 4. Olika typer av skiften. Till vänster 
halvklovor, till höger meskiften som är 
hela stockar som bilats på båda sidor 
(Henriksson, 1996a s. 95) 
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Syllar i furu 

Både Henriksson och Holmberg beskriver att syll och stolpar helst utgjordes av ek men 
senare och i barrskogsrika områden användes kärnfuru. År 1539 förbjöd Gustav Vasa 
allt fällande av ekskog i Västergötland. Bönderna fick inte ens fälla ekar på sina egna 
marker och detta fick konsekvenser för byggnationerna, även om det tjuvhöggs en del 
ek. Övergången från ek till barrträd förändrade byggnadernas utformning, speciellt vid 
syllen. Dels blev syllarna grövre och man ville skydda syllen på olika sätt. Tidigare var 
syllarna smalare plank men i och med furan så behövdes grövre tjocklekar i form av 
fyrhuggna stockar. Syllarna var grövre under 1700-talet och under 1800-talet blev det 
vanligare med 
dubbelsyll. 
Fördelen med 
dubbesyllar var 
att den nedersta 
syllen var enkel 
att byta då 
ingen stolpe var 
fäst i den 
(Rånge, 2022). 
I Västergötland 
infördes ett 
speciellt sätt att 
skydda syllen, 
understa skiftet ersattes av ett skifte format 
med en lutning så att vattnet avleds genom att den nedre kanten slutar en bit utanför 
syllen, så kallat svallskift. Enligt Henriksson har det förekommit tre olika huvudtyper, 
där alla varit vanliga (fig. 5). Dessa fanns också mer begränsat i norra Halland, 
Småland, Uppland och Danmark (Henriksson, 1996 s. 77). Ett annat sätt att skydda 

syllen var såkallade skägg (fig. 
6). Stolpen rider då över syllen. 
Syllen urholkas från båda sidor 
och i stolpen huggs det ut två 
tappar, där den yttersta går ner 
över syllen (Henriksson, 2000 
s. 20). Svallskiftet nämner både 
Erixon, Clemmensen, Werne, 
Roland och Henriksson som en 

Figur 5. Tre olika varianter av svallskydd som 
varit vanliga i Västergötland (Henriksson, 
1996a s. 76) 

Figur 6. Bild på skägg, stolpe som rider på 
syllen. 
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speciell Västgötsk detalj men det är ingen som beskriver hur det gjordes. Roland 
gjorde en ritning från Rackebyladan (fig. 12) och Henriksson har lagt mer vikt vid att 
skissa upp den men det saknas detaljer om hur en gick tillväga, vad det skulle vara för 
lutning med mera.  

 

Hur byggdes skiftesverk? 

Alla stolpar och skift bilades och höggs till samtidigt på marken, innan byggnaden 
restes. Spåren i stolparna märktes ut med snörslagning och spåren höggs antingen med 
en kloyxa eller genom att borra hål med navare och stämma bort. Skiftenas utseende 
har varierat från olika platser och genom tiderna (Werne, 2017. s. 152-153).  

Skiftena bestod ofta av kluvna 
stockar, det var först på slutet av 
1800-talet som sågade skiften 
började användas. Innan de 
vattendrivna sågarna användes 
också kransåg.1 Innan det valdes 
långa raka furor ut som sågades 
av i bestämda längder och klövs 
med yxa och kil. Var stocken 
kvistfri klövs den ofta en gång 
till. Efter det bilades skiftena på 
spräckta ytor på ena eller båda 
sidor och kantades och fasades 
med yxa för att passa i spåren 

på stolparna. Beroende på 
om det skulle förvaras säd 
eller hållas djur i byggnaden 
användes olika tjocklek på 
väggarna, vid tjockare 

dimensioner gjordes drag som fylldes med mossa och som dymlades. Vid förvaring av 
säd och liknande användes tunnare plank, dessa hölls på plats av mindre dubbar eller 
att plankorna bara var staplade på varandra (Holmberg, 2006 s. 126). 

 “De skiftesväggar som dubbades och mossades blev ganska täta i början, men 
allenstund icke mer än deras egen tyngd, i varje skifteslöp från fot till vabord, tryckte 
ner dem torkade de ihop om sommaren. När hösten kom och säden bärgades in hade de 

 
1  Långt sågblad som krävde två personer, den ena stod uppe på en ställning och den andra 
nere på marken och de båda drar sågbladet genom en stock. 

Figur 7.  
1. Tillverkning av spräckta skift. 
2. Olika sätt att sammanfoga skiftena 

(Holmberg, 2006 s. 126). 
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ej svällt ut igen. Följden blev att halmstrå, ris mm kom emellan och förhindrade 
sammansjunkningen, varför man aldrig om en gammal skiftesvägg, kunde säga att den 
var tät” (Holmberg, 2006 s. 126). 

Henriksson beskriver ett 
äldre ladugårdsbygge i 
mesulakonstruktion från 
hemmansägare Johannes Andersson, i Otterstad socken (fig. 8). Först lades 
långsyllarna på fasta grundstenar och tvärsyllarna lades över långsyllarna och laxades 
ihop. Sedan bearbetades hörnstolparna och mellanstolpar, det höggs fram tappar och 
gjordes “skägg2” sedan höggs tapphål ut i syllarna. I stolparna höggs sedan spår där 
skiftena ska träs ner.  

“För att göra spår i stolparna användes en texla eller gröpyxa. En borrade flera hål i 
rad med en navare och gröpte sedan ur med yxan så det blev ett två tum djupt spår, 
detta kunde också kallas klonning eller spårning. Senare kom kransågen och då gick 
det betydligt lättare att få fram material till skiftena och det gick att spara virke genom 
att såga fram smalare plank” (Mesula och skiftesverk, Sp 24 1932). 

Sedan höggs överdelen i stolparna till i form av klykor där tvärband och långband ska 
ligga i. Djupare för tvärband, som ska läggas i först. Tvärbanden förbereddes och 

 
2Del av stolpen som sticker ut utanför syllen för att skydda den från att vatten ska tränga in i 
springan, se figur 5. 
 

Figur 8. Resning av en mesulaladugård enligt Johannes 
Anderssons beskrivning (Henriksson, 1996b s. 111). 
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höggs till för att passa i stolparnas klykor, långbanden lades ut på syllarna och mättes 
upp. Sammanbindningar förbereddes och urtag gjordes. När allt var iordningställt, 
lades det åt sidan och stommen kunde resas. Stolparnas nederändar sattes ner i syllen 
och strävades upp. Tvärbanden lades i klykorna och när alla stolpar och tvärband var 
uppe, lades långbanden på plats och låstes med dymlingar. Mesulorna höggs till klykor 
i toppänden där åsen skulle ligga. Mesulorna sammanbands med tvärbanden och med 
tranor som var klenare rundvirke som spetsats i ändarna och stadgade upp mesulan 
med tvärbanden. Dessa fästes i hål och dymlades. Sedan placerades snedsträvor vid 
varje stolpe som fästes i syllen och stolpen. Efter det var det dags för skiftningen, alltså 
i läggningen väggplankorna (skiftena) i stolparnas spår. Först lades svallskiftet, som 

skulle sitta längst ner. Ibland 
behövdes det kompletteras med 
stolpar, beroende på längden på 
skiftena. Ofta återanvändes 
gamla skiften och då var det 
praktiskt och virkessparande att 
kunna sätta stolparna utifrån 
skiftenas längd. Dessa stolpar 
kallades skottstolpar (fig. 8), 
som kunde föras in även om 
syll och långband var på plats, 
då gjordes ett snedskuret hak 
nedtill och upptill ett skägg så 
att stolpen kunde sammanfogas 
med långbandet med en 
dymling (Henriksson, 1996a 
s.90-91). 

I dagboksanteckningar från 
återskapandet av 

Rackebyladan3, finns 
beskrivningar av 
resningen av en 
ladugård helt i 
skiftesverk med 

mesulakonstruktion. Jörgen Rånge med flera var med och återskapade den under 2011 
- 2012. Den byggdes i halvfärskt virke, som var fällt under vintern och som 
bearbetades och byggdes med under vår och sommaren. En fjärdedel av ladan byggdes 

 
3 Rackebyladan, stod tidigare på Storegården på Kålland men demonterades, flyttades och 
byggdes upp i Skara Fornby på 1920-talet. Innan den demonterades dokumenterades den väl. 
2009 brann hela ladan ner. Ritningarna och uppmätningarna från 1910-talet kom väl till 
användning vid återskapandet 2011. 

Figur 9. Skiftesverksvägg inifrån som förstyvas genom snedstiva. 
Fäst med dymlingar i syll och stolpe (Henriksson, 1996a s. 26).  



14 

 

helt med traditionella metoder. Ladan byggdes upp utifrån beskrivningar som den ovan 
(Rånge, 2022). I skiftesverksbyggnader skapas stabiliteten med dymlingar, tvärbanden 
och själva takstommen. Väggarna har en viktig roll för stadgan och om inte 
snedsträvor används som fästs i stolpe och syllen så behövs det sättas dymlingar 
emellan skiftena för att styva upp konstruktionen (Henriksson, 1996a s. 26) 

 

Skiftesverk historiskt 

Jordbruksutvecklingen under 1800-talet var omvälvande. Samhällets utveckling och 
industrialiseringen tog fart ordentligt. Jordbruket behövde effektiviseras för att få 
Sverige självförsörjande på spannmål. Modernisering och effektivisering gällde även 
byggnaderna. Under 1700-och 1800-talet uppfördes de flesta ekonomibyggnader i 
skiftesverksteknik, under Laga skifte flyttades många gårdar och uthus och när de 
gamla revs och byggdes upp på annan plats användes dåtidens tekniker. 
Skiftesverksladugårdar med stråtak som var dominerande på 1800-talet i södra och 
mellersta Sverige och försvann och ersattes med andra typer av byggnader efter den 
tidens behov av effektivare lokaler. Holmberg förutspådde att den här tekniken skulle 
vara här för att stanna men under 1800-talet tog stolpverk över i bygget av stora 
ekonomibyggnader, då stolpverkstekniken lämpade sig bra för det (Lange, 2011 s. 
109). I och med nya byggnadsmaterial försvann en del av landsbygdsmiljön och fick 
ge plats åt modernare byggnadssätt såsom stolpverk, gråsten och tegel. Dynamiten 
förändrade stenarbetet och gjorde det enklare att bygga i gråsten. Detta var ett 
tidsbeständigt material som uppmuntrades av staten, för att spara på trävirket. Tidigare 
hade ombyggnation av ekonomibyggnader skett på samma stengrunder och med nytt 
men oftast också gammalt, återanvänt material. Detta innebar att även om det byggdes 
en ”ny” byggnad, var den visuella miljön relativt opåverkad av förändringen men i och 
med sten och tegel förändrades landskapet märkbart (Lange, 2011 s. 36-37). Under 
skiftena flyttades nästan en tredjedel av alla gårdar i Sverige ut ur byarna, det såg olika 
ut på olika platser i landet, i mindre byar kunde folk i större utsträckning bo kvar 
medan det i större var de flesta tvungna att flytta. Detta fick inte bara konsekvenser att 
människor, marker och byggnader flyttades isär, bönderna förlorade också sin 
tusenåriga samhällsbyggnadstradition (Werne, 2017 s. 271-275). 

Enligt Erixon är det fyra konstruktionstekniker som dominerat nordiskt trähusbygge 
sedan medeltiden. Dessa är stavverk, skiftesverk, korsvirke och knuttimring. De har 
historiskt blandats i samma byggnad men också mixats ihop på sådant sätt att det kan 
vara svårt att skilja från varandra. T. ex en skiftesverksvägg med mittstolpe och 
knutade knutar. Är det då timrat eller skiftesverk? Senare blev det också vanligt att 
blanda olika tekniker i samma byggnad. T. ex att ha en tätare fähusdel på ladugården 
som var knuttimrad och en lada med skiftesverk som var glesare. Dessa tekniker har 
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också blandats med äldre varianter eftersom byggnadstekniker oftast inte slog igenom 
direkt när de lanserades. Det tog oftast tid innan folk vågade lita på nyheterna. Det 
kunde vara seglivat innan de accepterades både på grund av gamla vanor är svåra att 
bryta men också rädsla för att investera tid och pengar i ett bygge som inte står sig 
(Wallin & Erixon, 1953. s. 15, 28-29). 

Att Holmberg inte gjorde så stor skillnad på liggtimmerhus och skiftesverksbyggnader 
visar på att det finns ett släktskap mellan dem. I de fall det pratas om bostadshus eller 
fädelen av en ladugård verkar inte Holmberg skiljt nämnvärt på att timra på stolpe eller 
att timra på knut. Det viktiga här var tyngden av väggen i kombination med skarp 
dragning på stockarna som gav täta 
väggar (Holmberg, 2006 s.27). 

Skiftesverk har byggts på väldigt många 
olika sätt, dels efter olika 
användningsområden, vad som funnits 
att tillgå, traditioner, olika funktioner, 
utseende och vilket träslag som använts. 
Bland annat vilka delar som varit 
bärande, hur man stadgat upp 
byggnaden, hur stolparna sitter i syllen, 
om takstommen eller väggarna rests 
först, saxade sparrar4 eller mesulor. Det 
finns oändliga variationer, även om 
grundprinciperna ofta är de samma 
(Henriksson, 1996a s. 94).  

Carl Wijnbladh 

Carl Wijnbladh (1705 - 1768) var 
verksam innan den kanske mer kände 
lantbruksarkitekten C E Löfvenskiöld 
(1810 - 1888). Wijnbladhs storhetstid 
var under 1750 - 1770-talet då han gav 
ut byggnadsläror och mönsterritningar. 
Hans Beskrifning huru allmogens 
byggnader så af sten som träd måge med största besparing uppföras kom ut 1766. Han 
var känd för sina ritningar på herrgårdar och herrgårdsmiljöer och läsarna var främst 
godsägare. I Boken finns flera ritningar på mangårdsbyggnader, uthus och hela 
gårdsuppbyggnader i både sten och trä. Till ritningarna finns beskrivningar i text. Han 

 
4 Saxade sparrar infördes vid 1800-talets mitt och ersatte många mesulor som bärare av 
ryggåsen. 

Figur 10. Skiss på skiftesverksbyggnad av 
Carl Wijnblad (Wijnbladh, 1766 skiss IV). 
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skiljer sig från Löfvenskiölds planscher på så sätt att han är detaljerad och beskriver t. 
ex vilka träslag som ska användas och när träden ska fällas, hur mycket virke som går 
åt, längder med mera. Han uppmanar att bygga i skiftesverk då det sparar virke, med 
spräckta plank behövs bara hälften så mycket timmer. Han skriver också att det går bra 
att använda gran och tall om det inte finns tillräckligt med lövträd (Wijnbladh, 1766 s. 
42 - 54, skiss IV).  

 

Landsbygdsinventeringar i Västergötland 

Sigurd Erixon 

Sigurd Erixon började redan 1912 att undersöka en oskiftad by och insåg värdet av det, 
då flera var på gång att skiftas. Han satte sedan ihop flera team som reste runt till byar 
över hela landet och redan efter tre år hade byar i 23 landskap dokumenterats. Det togs 
foton, uppmätningar av särskilt intressanta byggnader gjordes samt 
byggnadsbeskrivningar om konstruktion och funktion (Palmqvist, 1998 s. 10). 

Han skriver själv i boken Västgötagårdar (1932) där han studerat 
Skaraborgsböndernas byggnadskultur på uppdrag av Skaraborgs läns 
hushållningssällskap, att syftet är att sprida kunskaper om den kultur som levat i 
gångna tider. Han beskriver skiftesverket i Västergötland jämte knuttimrningen som 
regionens viktigaste. Han nämner att skiftesverket har gamla anor i bygden, vilket syns 
på traditioner och många ålderdomliga detaljer som överlevt starkare än i andra delar 
av landet (Wallin & Erixon, 1932 s.118-199, 128). 

August Holmberg och Nordiska museets frågelistor 
Under åren 1920-1940 skickade Nordiska museet ut frågelistor till personer som 
utifrån sina egna erfarenheter, värderingar och kunskaper berättar om ett visst ämne. 
Listorna handlade om allt från bebyggelse, halmtak, skiftesverk, hantverk, sägner, 
väsen, kläder, vävning och mycket mera (Palmqvist, 1998 s. 13-14). I frågelistorna 
som handlar om skiftesverk och Mesulakonstruktion som är utskickade under åren 
1932-1933 berättas det om att de flesta stråtaken på uthus redan då bytts ut mot spån 
eller tegel. Skiftesverksbyggnader med mesulakonstruktion (fig. 3) berättar flera om att 
de sett eller varit med och byggt men att det redan då blivit en ovanlig syn på 
landsbygden i Västergötland. Det berättas också i frågelistorna om att byggnadssättet 
förändrades allteftersom jordbruket förändrades och att i och med att byarna skiftades 
så revs många gamla ladugårdar.  
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”Då man betraktar gamla ladugårdar får man se hurusom de blivit uppförda 
både av vanligt timmer och av skifter. Fähus och stall timrade. Loge och lader 
av resvirke, bestående av stolpar, dels av ek och dels av gran eller fur, 
”kloade” dels för rätvägg och dels för vinkelvägg d. v. s hörnstolpar. Alla 
stolparna med en 2 tums djup gåra för att däri insätta ändarna på skiftorna som 
sedemera utgjorde väggar. Till skifter av huggdes runda timmerstockar lika 
långa som sedan med yxa klövos mitt i tu och skrädde på den kluvna sidan samt 
endast med yxa barkades på den runda sidan vilken vändes inåt i väggen. 

Anmärkas må, att inga sågar fanns, utan allt byggnadsarbetet måste utföras med yx och 
naver samt hållhake för att fästa stockarna med medan man högg på den. Och vi får icke 
fodra eller förundra oss över att arbetet inte blev bättre och vackrare utfört, då inga fler 
byggnadsverktyg fanns att tillgå. Folket gjorde sitt bästa, de gjorde vad de kunde för att 
anskaffa sig sina högst nödvändiga hus”.  Svar från okänd sagesman f 1861, Gäsene, Norra 
Säm.  (Frågelista Mesula och skiftesverk, Sp 24 1932). 

 

Mogens Clemmenssen 

Clemmensen skriver om skiftesverk i Danmark men reser även runt i delar av Sverige 
och gör inventeringar av skiftesverksbyggnader. Han är bland annat på Jylland, Öland, 
Gotland, Blekinge, Småland och Västergötland. Clemmensen gör ett gediget arbete för 
bevarandet av den svenska skiftesverkstraditionen. När han beskriver det Västgötska 
skiftesverket nämns både mesulakonstruktionen och svallskifte. 1937 utkommer han 
med ” Bulhuse: studier over gammel dansk träbygningskunst” som är två böcker där 

Figur 11. Skiftesverksladugård, Öland. Målad av 
Mogens Clemmensen (Clemmensen, 1937 tavla 
42). 
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en del är med ritningar och en del med text. Dock finns det inga ritningar från just 
Västergötland med i samlingen (Clemmensen, 1937 s. 188).  

Rackebyladan  

1913 kom boken Storegården i Rackeby ut. Rackebyladan låg på Storegården i 
Kållands härad det var en stor och pampig ladugård helt i skiftesverk som byggdes på 
1700-talet. När ägaren ville riva den beslutades att den skulle plockas ner, det pratades 
även om att den skulle flyttas till Skansen, så blev det inte. 1924 plockades den ner och 
flyttades till Fornbyn i Skara. Innan den plockades ner dokumenterades hela ladan 
noggrant med foton och ritningar av Anders Roland och Sune Ambrosiani. 
Rackebyladan nämns både av Erixon och Clemmensen som en viktig och representativ 
byggnad av det skaraborgska skiftesverket. 2009 brann ladan ner och under 2011 - 

2012 byggdes den upp igen 
med hjälp av b. la dokumentationen som 
gjorts på 1920-talet.  

 

 

 

Figur 12. Detaljer från ladan i Rackeby, 
Storegården till höger i bilden syns 
svallskift, här kallat flyskift (Ambrosiani, 
1913 Fig 61 - 67). 
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Metod  

Sjömar beskriver gamla byggnader som dokument om sina byggare och brukare. Han 
menar att byggnaderna berättar och det är undersökarens uppgift att läsa byggnaden 
såsom den en gång var. Att se de reparationer som utförts, uppmärksamma om-och 
tillbyggnader, se vad åldrandet har medfört och hur byggnaden har använts. 
Byggnadsundersökningar behöver inte alltid följas av åtgärder, det finns många 
anledningar till att göra undersökningar (Sjömar & Hansen, 2000 s. 65 - 67). I det här 
fallet är syftet att undersöka variationen i en speciell byggnadsdetalj och dokumentera 
och analysera likheter och skillnader. Kvalitén på dokumentationen beror på 
undersökaren och hens förmåga och kunskap att läsa av byggnaden och förmedla det 
vidare genom bilder, skisser, ritningar och beskrivande texter. Sjömar menar att en 
byggnadsundersökning aldrig kan bli objektiv. Den färgas av undersökarens 
erfarenheter och den tidens föreställningar, därför är det viktigt att vara medveten om 
detta när undersökningen görs (Sjömar & Hansen, 2000 s. 65 - 67, 71). 

Uppmätning är alltid en tolkning och det går inte att ta med alla detaljer, däremot är det 
viktigt att undersökaren, innan hen åker ut i fält har en plan för uppmätningen och ett 
klart syfte och att hen har tänkt igenom dokumenteringen noga. Att gå från helhet till 
detalj är en bra grundregel (Sjömar & Hansen, 2000 s.78).  

“Det vi kallar för materiell kultur, som gamla hus och bruksföremäl, är som 
källmaterial beständigare än personers minnen. De materiella minnena når också 
ner i andra lager i historien än de skrivna texterna eftersom hus och föremål är de 
konkreta resultaten av att någon gjort något vid ett bestämt tillfälle. De 
tidsrelaterade avtryck som funderingar, känslor, behov, möjligheter, kunskaper och 
färdigheter hos dem som byggt och brukat husen och tillverkat och använt 
föremålen. Av byggnader och föremål kan vi alltså lära oss något om en konkret 
historisk situation.” (Redaktörerna Peter Sjömar och Lena Palmqvist i Holmberg, 
2006 s. 8) 
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Undersökningsobjekten i det här arbetet valdes ut genom att leta efter byggnader med 
svallskift i litteraturen i närheten av Mariestad. Det fanns ett flertal dokumentationer, 
antikvariska rapporter samt projektbeskrivningar där byggnader med svallskift nämns. 
Det var en blandning av privatägda byggnader och byggnader på friluftsmuseum och 
byggnader ägda av hembygdsföreningar. Jag fick också flera tips från Ulf Larsson som 
är första antikvarie på Förvaltningen för kulturutveckling på Västra 
Götalandsregionen.  
För att få ut samma information ifrån alla byggnader utgick jag från en checklista med 
frågor som jag hade som underlag för att undersöka byggnaden.  
 
Checklista vid fältundersökningarna 

1. Beskrivning av byggnad (Byggnadsår, längd, bredd, vinkel mm) 
2. Beskrivning av skiften.  

-Bilad, spräckt?  
- Rundad, plan yta? 
-Träslag?  

3. Längd, bredd, tjocklek och lutning på svallskift? 
4. Kärnsidan vänd in eller ut? 

 

Det jag hade med mig ut i fält var: Pannlampa, anteckningsblock och pennor, en 
trappstege, en smygvinkel och gradskiva, meterstock och måttband, vattenpass och en 
lista med kontakter till de jag skulle besöka. För att fota använde jag kameran på min 
mobil. 

För att förstå skiftesverk och byggnaderna i undersökningen i sin helhet gjordes en 
översiktlig beskrivning av samtliga objekt. Där kontext, ungefärlig storlek på byggnad, 
tidigare användningsområde, utseende, skick med mera beskrevs kortfattat. Sedan 
gjordes en bedömning av svallskiftena och dess utseende och skick. Undersökningen 

av ett utvalt 
exempelsvallskift gjordes 
sedan mer noggrant och 
detaljerat eftersom det är de 
detaljerna som 
undersökningen fokuserat på. 
Det valdes ut genom min 
bedömning av ett som var 
representativt för den 

Figur 13. Mätning av ett 
skifts tjocklek. 



21 

 

ursprungliga byggnaden. T. ex så valdes de med minst skador. 

En del av byggnadsundersökningen innefattade att undersöka materialbearbetning och 
verktygsspår. Det gick att se spår b la på skiftena, om det är spräckta plank, halvklovor 
eller hela stockar som bearbetats med yxa eller såg. Det fanns också verktygsspår i de 
synliga spåren i stolparna, om det använts borr eller någon typ av kloyxa för att göra 
spåren. Främst använde jag mig av okulär besiktning av ytorna, men även genom att 
känna på ytorna för att tolka verktygsspår.  

Undersökningsresultatet bygger på de uppmätningar och skisser som gjorts ute i fält. 
Hemma på kammaren har sedan uppmätningsritningarna renritats. Dessa har sedan 
analyserats var för sig och sedan jämförts med varandra för att komma fram till 
resultatet. Alla fotografier och skisser om inget annat anges är tagna och ritade av 
författaren. 

Intervju  
Enligt Götlind & Kåks krävs mycket övning för att bli bra på att intervjua, det finns en 
del grundregler och tips att ta till sig. Att ställa öppna frågor uppmanar till berättande 
som exempelvis hur gick ni tillväga när ni tillverkade skiftena? Kan du berätta om 
arbetsprocessen av att få de på plats? Det är också viktigt att ställa följdfrågor som t. ex 
varför tror du att ni fick det resultatet? I det här fallet var det en semistrukturerad 
intervju där jag hade skrivit ner ett antal frågor som jag utgick ifrån under intervjun 
men var inte fast vid någon specifik ordning (Götlind & Kåks, 2014 s. 100-104). 
En intervju har gjorts med Jörgen Rånge som driver företaget Knapegårdens bygg och 
hantverk utanför Mariestad. Jörgen haren gedigen bakgrund som byggnadsvårdare och 
har bland annat arbetat med Södra Rådaprojektet. Jörgen var 2011 en av de som var 
med och återskapade Rackebyladan, efter att den brunnit ner 2009. Han har byggt och 
reparerat ett flertal skiftesverksbyggnader. 
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Tolv svallskift i Skaraborg  

Förutsättningar 
Undersökningen gjordes under tre veckor i februari 2022. Tolv olika 
skiftesverksbyggnader undersöktes. 
Byggnaderna var både privatägda och byggnader som stod i friluftsmuseum och i 
kulturreservat. Det var främst utsidan av byggnaden som jag var intresserad av men de 
ställen jag hade möjlighet att gå in undersöktes även insidan. Undersökningen 
fokuserade främst på svallskiftena men det finns även en kort beskrivning om 
byggnaderna och dess utseende. För att få en förståelse för byggnadernas användning 
förr och idag.  
Ungefärliga mått på ladugårdarna mättes upp, i de fall jag inte kom åt att mäta upp på 
grund av saker i vägen, uppskattade jag längd och 
bredd på byggnaden. Efter att ha gått runt och 
inspekterat byggnaden valdes ett exempelsvallskift 
ut som fick representera byggnaden. Där mättes 
längd, bredd, tjocklek och lutning samt att en 
bedömning gjordes av utseendet. Vinkeln på bilden 
är den som avses när lutningen på svallskiftet 
beskrivs. Jag utgår alltid ifrån att jag står framför 
väggen med näsan mot svallskiftet när jag benämner 
vänster och höger på vägg eller svallskift. 
 
Jag använder mig av benämningen A, B, C, D osv 
på väggarna av byggnaden, där A är väggen med 
ingången och B, C, D sedan fortsätter medsols. 
 
 

 

 
  Figur 14. Vinkeln på bilden är 

den som mätts. Vinkeln blir då 
jämförbar med takvinklar. 
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Exempel på tillverkning av svallskift 
Jörgen Rånge var med vid återuppbyggnaden av Rackebyladan och nedan beskriver 
han hur de gjorde svallskiften (fig. 15). De använde sig av beskrivningar, läste gamla 
intervjuer, tittade på gamla ritningar och foton när de förberedde sig för 
återuppbyggnaden av ladan. 
 
Ett svallskift har i princip samma utseende som ett vanligt skift, det är en stock som 
ska passa in i spår i en stolpe. Rackebyladans svallskift har kärnan utåt. 
Under återuppbyggnaden av Rackebyladan användes hela stockar, där en lodlinje 
mättes ut med vattenpass. Sedan ritades en linje till utifrån toppen av stocken och snett 
ner så att svallskiftet skulle få en lutning och att man samtidigt skulle få ut så mycket 
bredd av stocken som möjligt.  
Sedan snäpptes linjerna ut och den lutande ytan höggs.  
I kanterna av svallskiftet höggs material bort så att kanterna skulle passa i spåren i 
stolparna. Enligt Rånge gjordes hela svallskiftet mycket på känn och vana, det 
användes vattenpass för att göra en lodlinje men exakta mått eller lutning på 
svallskiftet användes inte (Rånge, 2022).  
 
 

  Figur 15. Ett exempel på 
tillverkningsprocessen för ett svallskift 
med kärnsidan utåt. 
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Fältundersökning 

Bastöna 18:9, Norra Vånga socken, Vara kommun 

 
Ladugården är uppförd som en vinkelbyggnad på 
en hög kallmurad stenfot. Långsidan är ca 26 m 
och kortsidan ca 12 m. Längan innehåller stall, 
fähus, loge och lada samt ett dass. Byggnaden är 
uppförd i timmer och skiftesverk och är omålad. 
Det finns en tröskvandring5 på framsidan av 
ladan. På fastigheten finns även två bostadshus 
och ett gammalt svinhus. Bastöna nämns för 
första gången i källorna under 1500-talet som ett 
kronotorp. Ladugården uppfördes sannolikt 
samtidigt som det äldre huset på mitten av 1800-
talet. Bastöna fungerade som jordbruksfastighet 
fram till 1956 då gården såldes på auktion och 

 
5 Vandring som för drivande av tröskverk avsedd anordning, ”vandring”, som uttnyttjade 
arbetskraften hos dragdjur; jfr tröskverks-vandring. (Saol, 2009)   

Figur 16. Bastöna ladugård, baksidan. Till vänster i 
bilden syns skiftesverk och till höger en knuttimrad del. 

Figur 17. Svallskift med kärnsidan utåt. 
Årsringarna är synliga på bilden. 
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övertogs av Norra Vånga Excelsiorförening Hembygden (Larsson, 2003).       
 
Det finns fyra svallskiften på framsidan och sex på baksidan. De på framsidan var i 
väldigt dåligt skick och hade rötskador, de var också ådriga och solsvedda. De på 
baksidan var bättre men även de hade rötskador och var angripna av gröna alger. Det 
ena såg ut att var utbytt och då inte huggt likadant som de andra utan en mer rundad 
form. 
Skiftena var halvklovor som var rundade inåt. De är spräckta med spår av bilning. 
Tjockleken på skiftena var 7-9 cm. Svallskiftet var halvklovor i furu med kärnan utåt. 
Lutningen på svallskiftet var 35 grader och utsticket över syllen 5 cm.  

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 18. Exempelsvallskiftet på 
baksidan av ladugården. 

Figur 19. Skiss på skifteslöp i genomskärning. 
Svallskiftet är en rundad halvklova med 
kärnsidan utåt. 
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Bod från Händene, Fornbyn Skara 

 
 
 

Boden är ursprungligen från Händene kyrkby 
nordväst om Skara och ska ha undsluppit en 
brand år 1718. Huset består av en äldre, 
knuttimrad hushållsbod som är sammanbyggd 
med en vedbod i skiftesverk. Den flyttades till 
fornbyn 1927. Boden är ca 6 x 10 m. Den har 
stråtak med torv uppepå, timrade gavelrösten 
och svartmålade höga vindskior. Det finns ett 
skifteslöp på långsida A, fyra på kortsidan B 
och två på långsida C och alla har svallskift.  
Skiftena och svallskiftena är ålderdomliga, 
spräckta plank som är fint och jämnt bilade. De 
är av furu. Skiftena är ca 3,5 cm tjocka. 
Kärnsidan ligger utåt och de har en lutning på 
ca 50 grader. Jag var inte på insidan men det 
som kunde utläsas från utsidan var de plana på 
insidan. 

Figur 20. B-sidan av boden. Nr 2 från höger 
användes som exempelsvallskift. 

Figur 21. Skiftena överlappar varandra för att 
vattnet inte ska ta sig in i konstruktionen. 
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Figur 22. Skara, Fornbyn, Händeneboden 
okänt årtal, bild från Digitalt museum. 

Figur 23.  
Skiss på skifteslöp i genomskärning. 
Svallskiftet har bilad insida med kärnsidan 
utåt. 
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Bolgen 7:2, Böljan (Bolum)  

 
 
 
 

Ladugård med utsikt över Hornborgasjön, med en stomme av skiftesverk och 
knuttimring. Byggnadsåret är okänt. Ladugården mäter ca 38 m x 8 m. Den innehöll 
ursprungligen sädeslada, loge, foderlada, fähus, stall och lider. Numera används den 
endast som förråd. Den har slät panel på gavlarna, sockel av huggen granit och stråtak i 
fint, nymörnat6 skick. Väggarna har varit rödslammad men det mesta har slitits bort 
förutom under takfoten (Hedin, 2001b s. 74-75).  
Det är 10 skifteslöp på framsidan (A-sidan) och 9 på baksidan (C-sidan). Alla har 
svallskift, de är i relativt bra skick men några var lite rötskadade på A-sidan. Skiftena 
ser ålderdomliga ut och har stora ådringar och spår av spräckning och bilning. Jag hade 
inte möjlighet att mäta tjocklek eller se om de var rundade på insidan eftersom jag inte 
kom in i byggnaden. Skiftena och svallskiftena är i furu. Svallskiftena var halvklovor 
som bilats raka. De hade rundningen utåt och kärnan in mot byggnaden. Det var 
generellt lite utstick från syll på svallskiftena. Lutning 40-45 grader. 

 
6 Ryggning/Möring görs helst ca var femte år för att öka livslängden på taket. Ny halm läggs på 
längs åsen. 

Figur 24. Bolgen 7:2, Ladugård med utsikt 
över Hornborgarsjön. Bestående av en del i 
skiftesverk och en knuttimrad del. 
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Figur 25. Skifteslöp med klyvda plank. Figur 26. Nyryggat stråtak. 

Figur 27. Svallskiftena på hela byggnaden har 
generellt lite utstick från syllen på. Alla 
skifteslöp har svallskift. 

Figur 28.  
Skiss på skifteslöp i genomskärning. 
Svallskiftet är en halvklova med 
kärnsidan inåt. 
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Borrabo 1:9 Trävattna socken, Falköpings kommun  

 
 
 

 
Gården Borrabo ligger i närheten av Floby. Gården är 
byggd som ensamgård och berättar om ensamgårdens 
förhållanden i ett län som annars präglas av byar och 
utskiftade gårdar, den berättar om äldre byggnadsskick 
och en gårdsstruktur med välbevarade 
ekonomibyggnader, stenmurar och fägata (Molander, 
2003). 
På 1815 års karta är byggnader markerade på de platser 
där manbyggnaden och ladugården ligger idag. 
Ladugårdens ålder är okänd men den är troligen 
uppförd strax före eller omkring sekelskiftet 1800. 
Stommen utgörs av liggtimmer, skiftesverk och 
stolpverk. Syllar och delar av skiftesverkets svallskift är 
av ekvirke, resten är av furu. Stolpverksdelen är den 
enda delen som är klädd med panel, och fasaderna är 
omålade. Taket täcks av vass med gamla halmlager 
under. Ladugården har förlängts och takkonstruktionen 

Figur 29. Ladugård på ursprungsplatsen, uppförd 
kring 1800 men har troligtvis återanvända delar från 
äldre byggnader. 

Figur 30. Verktygsspår från navare eller borr 
för att göra spår i stolpe. 
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förändrats, troligtvis gjordes detta vid 1800-talets mitt eller senare halva. Takkonstruktionens 
saxar har då sannolikt ersatt 
äldre mesulor. Byggnadens insida är 
välbevarad och där finns en 
ålderdomlig indelning med svinstia, stall, 
fähus, loge och lada. Utmed västra lång- 
sidan är ett utskov med fårkätte uppförd 
under ett stickspåntak, väggarna består av 
skiftesverk och har svallskifte (Larsson, 
2008). 
Ladugården är rektangulär och mäter 27 m 
x 8,5 m. På framsidan, sida A finns det sex 
skifteslöp. Fyra som är ca 120 cm långa och 
två som är ca 85 cm långa. På baksidan, 
sidan C finns det sex skifteslöp, alla har 
svallskift. Svallskiftena är väldigt 
väderbitna, det är svårt att se hur de sett ut 

ursprungligen. De är i ek och 
troligtvis spräckta och bilade. Flera 
av svallskiftena är grova med 
utstick från syllen på 5-7 cm och 
framförallt höga och utskjutande 
med en brant lutning mellan 35-60 
grader, dock är det svårt att avgöra 
om de sett annorlunda ut tidigare 
då det också troligtvis är 
deformerade och med hål av gamla 
kvistar och ådringar. 
Skiftena och svallskiftena är 
spräckta halvklovor som är 
rundade på insidan. 
    
  

Figur 32.  
Skiss på skifteslöp i 
genomskärning. 
Svallskiftet är en halvklova med 
kärnsidan utåt. 
 

Figur 31. Svallskiften i ek. 
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Broholm, Floon 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Broholm ligger på väg mot Broddetorp i 
Hornborgabygden. Ladugården är en 
rektangulär byggnad som mäter ca 6 x 20 m. 

Ladugården har en äldre kortsida som är i skiftesverk med fyra skifteslöp och tre 
skifteslöp på ena långsidan. Resten av byggnaden är täckt med slamfärgad panel och 
byggnaden har plåttak. Det är främst ena 
kortsidan, sida B som undersökts och 
svallskiftena liknar varandra förutom ett 
som är oaktsamt renoverat. Över 
exempelskiftet sitter en informationstavla 
som täcker stor del av skifteslöpet. Det är 
endast utsidan på byggnaden som 
undersöks. 
Skiftena är spräckta och bilade och består 
av grova, väderbitna plank, min 
bedömning av det jag kan se är att skiftena 
är plana på insidan av byggnaden. 

Figur 33. Broholm, fyra bevarade 
skifteslöp på kortsidan och tre på 
långsidan. 
 

Figur 34. Stolparna har skägg som täcker 
en del av syllen. 
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Svallskiftet är en rundad halvklova, 
som har kvar sin rundning 8 cm, 
lutningen där är ca 50 grader och som 
sedan har bilats rak ytterst lite, den har 
kvar mycket av sin rundning och har 
kärnan vänd in mot väggen. Den har 
ett utstick från syllen på mellan 5 - 7 
cm. 
  

Figur 36. Skiftesverksvägg i 
genomskärning. 
Svallskift, halvklova med 
kärnsidan inåt. 

Figur 35. Svallskiftet har krypit ur spåret i 
stolpen. 
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Makvarn 1:2, Falekvarna kvarnby 

 
Madkvarn är en välbevarad Falbygdsgård vars delvis mycket ursprungliga 
byggnadsbestånd härstammar från perioden 1850–1910-tal. Den ligger uppe på en 
kulle och man ser den långt i förväg när en kör längs landsvägen. Madkvarn är en av 
Falekvarnas mest välbevarade kvarngårdar och utgör en mycket viktig del av den 
särpräglade kvarnbymiljön. Fägården präglas 
av den vinkelbyggda stora ladugården som 
byggts troligtvis mellan 1860–80. Loge och 
lador är främst byggda i skiftesverk, med 
svallskift. Fähusdelen är timrad. Taket är 
täckt av tegel (Holmström & Odenbring 
Widmark, 2004 s. 87). 

 
Jag har undersökt D-väggen, som till största 
delen är i skiftesverk, resten är täckt med 
panel. Det är 15 skiftesverkslöp och alla har 
svallskift. Det finns tre fönster som är 
insatta i modern tid och en äldre 
trälucka utmed väggen. Svallskiftena 

Figur 38. Halvklovor som bilats 
raka. 

Figur 37. Stor vinkelformad ladugård med tegeltak. 
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är i dåligt skick och flera är nästan helt 
bortruttnade på flera ställen. Jag kunde bara 
se utsidan så jag vet inte om de var rundade 
på insidan, min bedömning av vad jag 
kunde se är att de är plana även på insidan. 
Skiftena såg ut att vara lite olika med äldre 
skiften åt vänster på D-sidan och eventuellt 
ett utbytt skifteslöp i kanten till höger. 
Skiftena ser mer ålderdomliga och 
vindpinade ut och har större glipor längre åt 
vänster. Det syntes spår av spräckning och 
bilning på skiftena.  
Svallskiftena och delvis skiftena är 
angripna av gröna alger.  
 
Svallskiftena är halvklovor med 
rundningen utåt och kärnan i mitten eller inåt i väggen. Det är en rundning på 6 - 7 cm 

sedan har stocken bilats rak. 
Lutningen är 30 - 40 grader. 
Utstick från syll i nederkant 
är 3 cm. 
 

 

 
  

Figur 39. Svallskifte på väderutsatt vägg, flera är 
hårt åtgångna av röta. Alla stolpar har skägg. 

 

Figur 40. Skiftesverksvägg i 
genomskärning. 
Svallskift, halvklova med 
kärnsidan inåt. 
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Fjäll Svenna Ladugård, Åsle socken, Falköpings kommun 
 

 
 

Åsle tå ligger i Falköpings kommun. Åsle oskiftade 
by var en av Falbygdens största och mest 
tätbebyggda byar. Tån var en allmänning för 
bönderna i byn och här samlades djuren för att 
drivas mot gemensamma betesmarker. På tån fick 
även byns obesuttna bygga sina hus och under 1700- 
och 1800-talet växte en backstugebebyggelse upp på tån 
(Larsson, 2021). 
Ladugården hörde till Fjell Svennas stuga och 
uppfördes ca 1850. En del är knuttimrad och en del 
är i skiftesverk. Längd på byggnaden är 6 m, bredd 4 
m. Väggarna är tjärade eller målade med mörk färg 
och taket är stråtäkt med vass och har dubbla 
vindskivor. 
 
 

Figur 41. Skiftesverksvägg i genomskärning. 
Svallskift, halvklova med kärnsidan inåt. 

Figur 43. Avfasning av planka för att passa 
in i spåret i stolpen. 
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Det är ett skifteslöp på framsidan, sida A, två på sidan B och två på baksidan, sida C. 
Det är bara svallskift på skifteslöpet på framsidan, på A- och B-sidan går syllen utanför 
skiftet och är avfasad på samma sätt som svallskiftet. Skiftena är spräckta, bilade, 
grova och breda plank som ser ålderdomliga ut. De är plana både på insidan och 
utsidan. Svallskiftet är en halvklova som är rundad upptill och lutningen på den biten 
är 35 grader sedan efter 7 cm är stocken bilad så att det blir en plan yta. Svallskiftet har 
nästan inget utstick utan går i liv med syllen.  
 
 
 
  

Figur 44. Skiftesverksvägg i 
genomskärning. 
Svallskift, halvklova med 
kärnsidan inåt. 

Figur 42. Knappt något utstick utanför 
syllen. 
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Hägnen 1:8, Odensåker, Mariestad 

 
 
 

Ladugården ligger i närheten av ån Tidans 
utlopp från sjön Östen. Den ligger i 
anslutning till en gård med ett äldre och ett 
nyare bostadshus och flera 
ekonomibyggnader. Byggnaden är uppförd 
1826.  Ladugården är en rektangulär 
byggnad och mäter ca 25 x 7 m. Den består 
av en mindre del i timmer och en större del i 
skiftesverk. Byggnaden har stråtak med 
dubbla vindskivor som delvis saknas, taket 
har rasat in på flera ställen. Stråtaket är 
omlagt 1993 med vass från sjön Östen 
Byggnaden har dubbelsyll (Göthberg, 2003 
s. 217). 
 

Figur 45. Ladugård uppförd på 
platsen år 1826, stora skador i 
taket. 
 

Figur 46. Rötskador på 
stommen. 
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Jag har undersökt ena kortsidan, sida D för det är den enda skiftesverksdelen som har 
svallskift. Där finns fyra skifteslöp varav två med svallskift. Skiftena är spräckta, 
bilade plank som ser ålderdomliga ut och har väldigt olika bredd mellan skifteslöpen, 
vissa är smala och vissa väldigt breda. Väggen har angripits av gröna alger. Det är inte 
heller så att de bredaste är längst ner, vilket är vanligast. Sannolikt, utifrån vad jag kan 
se är skiftena plana på insidan. De är av furu, 5 cm tjocka. 
Svallskiftena är 1 tumsplank som 
satts fast med spik och har en 
lutning på 40 grader och 1,5 cm 
utstick över syll. Dessa är troligtvis 
utbytta eftersom de är brädor och de 
är fastsatta med spik. Båda som är 
de enda som är kvar på hela 
byggnaden är likadana.  
 
 
 
  

Figur 47. Snedställd 
entumsbräda.  
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Figur 49. Skiftesverksvägg i 
genomskärning. 
Svallskift, snedställd planka med 
kärnsidan utåt fäst med spik. 
Troligtvis inte original.  

Figur 48. Den tredje varianten 
svallskift som både Henriksson 
och Erixon nämner som 
snedställd planka. Det finns 
likheter med svallskiftet på 
Hägnen 1:8 men de är troligtvis 
utbytta men kanske såg de ut 
på liknande sätt från början? 
Hägnen 1:8 är den enda 
byggnaden i undersökningen 
med dubbelsyll. En av tre 
huvudtyper av svallskift 
(Henriksson, 1996a s. 73). 
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Klockarbolet 9:1, södra ladugården Odensåker  

 
 
 

 
Klockarbolet består av sex 
byggnader och en jordkällare. 
Byggnaden är uppförd någon gång 
innan 1767. På storskifteskartan 
från 1767 är båda ladugårdarna 
inritade.  
Byggnaden består av en del av 
skiftesverk och en del i timmer. 
Timmerdelen har använts som 
stall. Hela byggnaden vilar på en 
låg stengrund. Timmer- och 
skiftesverksväggarna är inte 
klädda förutom 
den norra gavelns timrade del, som 
klätts med bred, oregelbunden Figur 51. Bild av Benny Lönn "Odensåkers 

klockarebol, från backstuga till 
kulturminne”. 
 

Figur 50. Klockarbolet i Odensåker är en av Sveriges 
äldsta gruppbebyggelser på ursprunglig plats. 
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lockpanel av okantat virke samt 
ett parti runt dubbeldörren på 
nordvästra långsidan, som är 
klädd med stående bräder. 
Väggarna är slammade med 
rödfärg, dörrar och luckor är 
mörkröda, fönstersnickerier är 
vita och vindskivorna är 
mörkbruna. 
Taket är täckt med vass (Larsson, 
1997). Byggnaden är en 
rektangulär byggnad som mäter 
ca 20 x 6 m. Syllen ligger på 
flera ställen i direktkontakt med 
marken. Den har rösten i 
skiftesverk med bilade stockar, 
så kallat meskifte. Vindskivorna 
är illa åtgångna på båda sidor. 
Byggnaden har grova skiften som 
är ålderdomliga. De är spräckta 
och bilade och plana både på 
insidan och utsidan och är 6 cm 
tjocka. Skiftena har torkat isär 

och bildat glipor. Svallskiftena och 
skiftena är i furu. Det finns tre skiftesverkslöp på framsidan och tre på baksidan, alla 
har svallskifte men de på baksidan är troligtvis utbytta. Alla tre har olika form och är 
rundade. 
De tre på framsidan (A-sidan) har ett mer 
ålderdomligt utseende och liknar varandra. 

 
Svallskiftena är breda och har en form som 
uppifrån är brantare ner till en tredjedel av 
svallskiftet och blir sedan flackare, den har 
alltså inte samma lutning över hela. 
Kärnan är placerad utåt och den har ett 
utstick på 7 cm över syllen. Den nedersta 
mesta flacka delen lutar 25 grader. 
 
 
 

Figur 52. Skifteslöp.  

Figur 53. Svallskifte, som kanat ur spår. 
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Figur 54. Skiftesverksvägg i 
genomskärning. 
Svallskift, halvklova med kärnsidan 
utåt. 
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Åsle 6:17, Åsle socken, Falköpings kommun 
 

 
 
 

Skiftesverksladugården på Åsle tå flyttades till sin nuvarande plats år 1969. 
Byggnaden har tidigare stått på Mauritsgården i Åsle, dit den flyttades i samband med 
laga skifte i mitten av 1800-talet och användes ända fram till år 1960. Ladugården är 
uppförd i en mindre timrad del och en större del av skiftesverk och är 16 x 7 m. 
Ladugården är indelad i fähus, foderlada, loge och sädeslada. Den södra delen utgörs 
av ett liggtimrat fähus, medan loge och lador i norr är byggt i skiftesverk med 
mesulakonstruktion. Timmer- och skiftesverksstommen vilar på en låg stengrund. 
Gavelröstena är klädda med en diagonalt 
monterad slätpanel, medan timmer- och 
skiftesverksväggar är oinklädda. Taket är 
täckt av vass och byggnaden är tjärad 
eller målad i mörkbrun kulör. 
Utanför byggnaden finns en bevarad 
tröskvandring (Ulf Larsson, 2021). 
Byggnaden är nyligen renoverad, där 
stora timmerlagningar samt byten av 

Figur 55. Mesulaladugård med skiftesverk och en mindre 
knuttimrad del. 
 

Figur 56. Halvklova med rakbilad 
sida. 
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skiften och svallskifte gjorts. Några 
omfattande renoveringar innan dessa har inte 
utförts sedan flytten till Åsle tå. 
De allra flesta skiftena är plana på insidan 
men det finns några undantag som är 
rundade. Skiftena har spår av bilning och är 
7,5 - 8,5 cm tjocka. 
Svallskiftena är rundade upptill som en 
halvklova med en lutning på 35 - 45 grader 
och efter 8 cm har de bilats raka. De är plana 
på insidan, kärnan sitter inåt i väggen.  
De utbytta svallskiftena har något tvärare yta 
och är inte så rundad som de gamla. 
Svallskiftena är i furu och skiftena är 
väderbitna. Utstick över syll är ca 3 cm.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 57. Nytillverkat svallskift. 
 

Figur 58. Mesula konstruktion, inifrån. Takåsen 
bärs upp av mittstolpar. 
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Figur 60. Skiftesverksvägg i 
genomskärning. 
Svallskift, halvklova med kärnsidan inåt. 

Figur 59. Spår i stolpe, där skiftena träs i. 
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Rackebyladan, Fornbyn Skara 

 
 
 

Rackebyladan byggdes på 1700-talet på Kålland, på Storegården. 1924 
plockades den ner och flyttades till Fornbyn i Skara. Innan den plockades ner 
dokumenterades hela ladan med foton och ritningar. 2009 brann ladan ner och 
under 2011 - 2012 byggdes den 
upp igen med hjälp av b la den 
dokumentationen. Hela 
byggnaden är i skiftesverk med 
mesulakonstruktion. 
Byggnaden är ca 24 x 7 m lång. 
Taket är stråtäckt med vass och 
byggnaden har dubbla 
karaktäristiska vindskivor. 
Skiftena är halvklovor som är 
rundande på insidan, förutom 
fädelen där skiftena är hela 
bilade stockar, så kallat 

Figur 61. Återuppbyggd skiftesverkslada 
från 2012. 
 

Figur 62. Vägg med meskifte, bilade hela 
stockar. 
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meskifte. De är spräckta och bilade, 
tjockleken är 10 - 15 cm. 
Svallskiftena är breda och branta, 
lutningen är mellan 50 - 75 grader och 
de sticker ut ca 3 cm över syllen.  
 
 

 

 

 

 

  

Figur 63. Svallskifte med skarp lutning 
och kärnsidan utåt. 

Figur 64. Skiftesverksvägg i 
genomskärning. 
Svallskift, halvklova med kärnsidan inåt. 
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Skålltorpsladan, Fornbyn Skara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ladan på Skålltorp 2:1 i Skärvs socken i Skara kommun plockades ner 2017 och ligger 
nu nedplockad och ihopbuntad i högar i fornbyn i Skara. Den planeras att byggas upp 
igen inom en snar framtid. 
Ladan är helt i skiftesverk, är rödfärgad och låg på en stengrund. Den är 24 x 8 m. 
Taket bärs upp av mesulor och är täckt med vass. Den är uppförd under 1700-talet. 
Byggnadens ålderdomliga stomme med mesulor och skiftesverk är en viktig del av 
byggnadens kulturhistoriska värde (Gullberg, 2022). 
 
Svallskiftena är bilade och de ser sprätthuggna ut med en distinkt lutning. De är plana 
på insidan och kärnan är vänd utåt. Det ser ut att vara mycket utstick från syllen men 
svårt att säga då den är nedplockad.  
De två svallskiftena jag kom åt att titta på är väldigt lika varandra. Stolparna har skägg 
och flera av stolparna är sprätthuggna och skiftena är ganska smala. Svallskiftet har 35 
graders lutning. 
 
 
 

Figur 65. Bild från demontering av ladan (Traditionsbärarna, 2017). 
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Figur 66. Nedplockat svallskift med synliga spontar. 
 

Figur 68. Skiftesverksvägg i 
genomskärning. 
Svallskift, rakbilad eller spräckt insida 
med kärnsidan utåt. 
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Resultatsammanfattning  
Antingen sitter kärnsidan utåt i väggen eller så sitter den inåt in mot väggen (fig. 69). 
Det är de största olikheterna jag har sett, sedan går det att hitta fler olikheter i detaljer 
såsom att vissa skiften är halvklovor som är rundade på insidan av väggen och andra är 
rakbilade på båda sidor. Inga skiften jag sett har varit rundade utåt.  
Annat som har skiljt objekten åt är att lutningen kan variera och vilket träslag som 
använts. Genomgående är att när kärnan är vänd inåt så är svallskiftet en halvklova 
som antingen är huggen med lutning i 8 - 10 cm eller att det fått behålla sin rundning 8 
- 10 cm och sedan är hela sidan av stocken rakbilad, så rundningen försvinner. 
Är kärnan vänd utåt är ytan helt plan med samma lutning hela vägen. Se exemplen 
nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Inåt Utåt 

Figur 69. Skiftesverksvägg i genomskärning. 
Till vänster rundad yta 8 – 10 cm sedan rakbilats, 
kärnan är vänd inåt. 
Till höger plan yta med samma lutning hela vägen 
och kärnsidan vänd utåt.  
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Kärnsidan utåt 
Grupperingar har gjorts utifrån den grova uppdelningen då kärnan är vänd inåt eller 
utåt i väggen på de byggnader som jag undersökt. Sex hade kärnsidan vänd utåt, fem 
hade den vänd inåt och på ett av undersökningsobjektet är svallskiftet troligtvis utbytt 
och är därför inte med i grupperingarna.  
Det finns vissa skillnader, då en del svallskiften är rundade på insidan och vissa är 
rakbilade. De skiljer sig också en del i formen, Klockarbolet t. ex sluttar de första 10 
cm mer och får sedan en flackare lutning. Borrabo, var väldigt ålderdomliga och i ek 
med ådringar och kvisthål vilket gjorde att det var svårt att se ifall de haft en annan 
form tidigare, då de eventuellt är återanvända från en tidigare ladugård. Bastöna var 
lite mer rundade som en halvklova som nästan pekar lite uppåt i änden medan 
Skålltorp, Händene och Rackeby har en mer distinkt lutning. Dessa huggs från en hel 
stock. 

  

Figur 70. Byggnader som hade kärnsidan vänd utåt.  
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Halvklovor med kärnan inåt 
Den andra varianten med kärnan inåt, där är det främst två varianter bland de 
byggnader som undersökts. Den ena är tillhuggd så att den får en plan yta de första 8-
10 cm i överkant så som ladugården i Åsle tå och Fjäll Svenna ladugård och på den 
andra varianten har rundningen lämnats de första 8-10 cm. Sedan har Stocken bilats. 
På Broholm, Floon 1 har en halvklova använts som inte bilats rak i nederkant. 
Den här varianten har generellt mindre utstick över syllen än den med kärnsidan utåt. 
På detta sätt sparas virket, då det går att få ut två svallskift från en rundstock. Är det en 
tillräckligt grov stock kan den t o m delas i fyra delar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Figur 71. Byggnader som hade kärnsidan vänd inåt.  
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Ett objekt sticker ut och det är Hägnen 1:8 som har en bräda som svallskift. Den sticker 
egentligen inte ut funktionsmässigt utan det är att den antagligen är bytt, då den inte 
sitter fast i spåret utan är fastspikad i stolpen. Den är därför inte indelad i någon av 
grupperingarna ovan. Byggnaden kvar på sin ursprungsplats och ägs privat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Figur 72. Svallskift där kärnsidan vänd utåt men 
troligen utbytt. 
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Svallskiftets utformning 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur svallskifts utformning kan skilja sig 
åt. Det som undersöktes var tolv olika byggnader i Skaraborg. Det undersökningen 
visar är att de största skillnaderna mellan de olika typerna av svallskift är åt vilket håll 
kärnsidan vänts. Det är det som avgjort formen på svallskiftet, på de byggnader som 
jag undersökt. 

I Henrikssons tre varianter från 
Skiftesverk i Sverige - ett tusenårigt 
byggnadssätt (1996) och Erixons 
uppdelning i två varianter i 
Västgötagårdar (1932) finns formen av 
dessa två varianter men varken Erixon 
eller Henriksson nämner något om hur 
kärnsidan är vänd varken i text eller på 
deras skisser. Inte heller mer i detalj hur 
de tillverkats, förutom att de har en 
speciell form eller att de huggs så att 
vattnet ska rinna av utanför syllen. Så här 
beskriver Erixon och Henriksson 
svallskift. 

“En annan detalj i det västgötska 
skiftesverksväggarna, som här förtjänar att 
framhävas, är den egendomliga art av syllskydd, 
benämnt flo- fly eller svall-skift som består av en 
mellan varje stolp-par över syllen lagd stock, 
som i utkanten är snett avfasad och har form av 
ett slags utskjutande, enkel profilerad 
sockellist” (Wallin & Erixon, 1932 s. 134). 

“Man införde i Västergötland ett särskilt 
skydd över syllen. Det är en ytterligare 
konsekvens av övergången till furu. Understa 
bålskiftet ersattes med ett virke, format så att det 
avleder vattnet genom att rå med nedre kanten 
en tum utanför syllen. Virket är insatt mellan 
stolparna på samma sätt som bålarna med 
avsmalnande delar i noterna” (Henriksson, 
1996a s. 77). 

Figur 74. Detaljer från ladan i 
Rackeby, Storegården. Här 
benämns svallskift för flyskift 
(Ambrosiani, 1913 Fig 61 - 67). 
 

Figur 73. Tre huvudtyper av svallskift, där alla varit 
vanliga (Henriksson, 1996a s. 73). 
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Beskrivningarna görs inte mer noggrant än så och 
därför går det inte att veta om de svallskift 
Henriksson och Erixon undersökt följer det 
mönster som jag fått fram i den här 
undersökningen.  

Det är endast på en skissad bild som jag sett att 
årsringarna i träet ritats ut och det är en skiss från 
Anders Roland från konstruktionsdetaljer från 
Storegården Rackeby. Denna bild kommer från 
Nordiska museets arkiv.  

På skissen är kärnsidan vänd inåt, tvärtemot det 
jag sett under min undersökning av Rackebyladan 
på Fornbyn i Skara. I boken Storegården i 
Rackeby (1913) där Anders Roland gjort alla 
skisser och uppmätningar finns inte den här bilden 
med. Det finns en skiss på svallskift men då utan 
årsringar. Kanske var kärnan vänd inåt på den ursprungliga ladan, innan den brann 
ner? Men i sådana fall kan inte insidan varit rundad, ifall de använt sig av halvklovor. 
På bilden ser det ut som att det är en grövre stock som delats i fyra delar. Är insidan 
plan går det att få ut den plana formen med lutning på svallskiftet med kärnsidan inåt 
men på Rackebyladan är svallskiftena rundade på insidan. Det skulle gå att klyva en 
stock i två delar och sedan lägga den ena delen ner med spräckta ytan mot syllen, då 
skulle rundningen inne kunna fås till men så ser det inte ut idag i Rackebyladan. Satt 
svallskiftena och skiftena annorlunda på den ursprungliga ladan innan den brann? 

 

Figur 75. Bild på svallskift från 
Rackebyladan. Teckning av Anders 
Roland (Henriksson, 1996b s. 110). 
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Skillnader kartlagda på 1930-talet 
Sigurd Erixon gjorde en liknande undersökning som jag gjort redan på 1930-talet, då 
kartlade han förekomsten av två huvudtyper av svallskift i sin bok “Västgötagårdar” 
(1932). Han har gjort en sammanställning av 40 olika byggnader och visar på en karta 

hur utbredningen ser ut i olika delar. 
Svallskiften delas upp i två olika grupper, 
den ena har en plan, lutande yta så som t ex 
Skålltorpsladan och Rackebyladan. Den 
andra har en mer rundad form, där 
rundningen på halvklovan är tillyxad och 
sedan är stocken rakbilad, såsom formerna 
vid Åsle tå (fig. 76). 
Erixon nämner bara att det finns två olika 
utformningar men han beskriver de inte 
närmare om hur kärnsidan är vänd.  
På kartan nedan kan en se utbredningen i 
de olika bygderna. Uppdelningen av 
områdena ser inte likadan ut idag men 
Skarborgsområdet är detsamma.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 76. Förekomsten av syllskydd i Skaraborg, 
enligt Sigurd Erixons undersökning 1932 (Wallin & 
Erixon, 1932 s. 121, 144). 
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Regionala skillnader? 
På kartan nedan har jag märkt ut de tolv byggnader som jag undersökt och deras 
ursprungsplatser. De trekantiga figurerna visar de svallskift där kärnan är vänd utåt och 
de fyrkantiga visar där kärnan är vänd inåt. De tre byggnader som idag finns i Fornbyn 
i Skara har jag på kartan placerat ut där de först uppfördes. De andra byggnaderna som 
flyttats som ladugården i Åsle tå och Bastöna, har flyttats från plaster som ligger 
väldigt nära ursprungsplatsen, därför gör jag inga ändringar. Det jag fått fram i min 
undersökning är att 
utbredningen är ganska 
jämn mellan de två 
olika varianterna. 
Kärnsidan utåt finns i 
nordväst, nordost, 
mitten och sydväst 
medan kärnsidan utåt 
finns i mitten och 
sydöst av Skaraborg.  
Att göra en jämförelse 
med Erixons karta är 
för mig i princip 
omöjligt, då flera av de 
byggnader han 
undersökte troligtvis är 
rivna idag. Jag kan 
bara se ungefärligt var 
de ligger och det finns 
inga gårdsnamn 
utplacerade. Jag vet 
heller inte hur han 
gjorde sitt urval, 
troligtvis fanns det 
betydligt fler 
skiftesverkslador i 
början av 1900-talet. 
Han hade också ett 
betydligt större 
underlag än mina tolv 
byggnader. Troligtvis 
var det inte hans 
tanke att visa exakt 
vilka gårdar som hade vilken utformning. Han ville kanske bara visa att det fanns 

Figur 77. Karta över undersökningsobjekten och svallskiftets 
utformning. Fyrkanterna är byggnader med kärnsidan inåt och 
trekanter är byggnader med kärnsidan utåt. 
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variationer och hur utbredningen kunde se ut. De två på kartan är de dominerande 
varianterna och han menar att den ena verkar höra hemma på Kålland och i Falbygden. 
Han nämner inte vilken i texten men jag utläser utifrån hans karta att det är den 
varianten med en rundning och sedan rakbilad, den varianten som jag beskriver har 
kärnsidan inåt. Erixon fortsätter med att det också finns en enklare utvecklingsform 
bestående av ett snedställt bräde. Vilket skulle kunna vara den variant jag sett på 
Hägnen 1:8 (Wallin & Erixon, 1932 s. 134). 
Henriksson skriver att av de tre huvudtyper som han har listat har samtliga förekommit 
men att de inte följer något speciellt mönster i utbredningen över regionen som skulle 
kunna förklara de olika varianterna. Men troligen hänger modellen snedställd planka 
som finns i mestadels i Västergötlands västliga delar ihop med den rikliga förekomsten 
av ek (Henriksson, 1996a s. 77). 

 

Varför är kärnan vänd åt olika håll? 

Varför kärnan är vänd åt olika håll på olika byggnader kan jag efter den här 
undersökningen inte svara på, det enda jag kan göra är att spekulera. Enligt mina 
kunskaper borde kärnsida utåt vara självklart, då den är mer tålig mot röta och håller 
bättre i längden. Varför gjorde man då inte så överallt? 

Det kan ha berott på att en kanske inte tyckte att det spelade så stor roll då, 
svallskiftena var lätta att byta ut när de blivit dåliga. 

Det kanske var besparandet av virke som var viktigt, om kärnsidan sätts inåt kan båda 
delar av en itukluven stock användas, då det fungerar med den formen men ska 
kärnsidan vara utåt så krävs en hel stock. Om den då inte är så grov att det går att få ut 
två svallskift ur samma stock. 

Kan det vara så att fattigare gårdar som Åsle tå där obesuttna byggde upp sina gårdar, 
där sparades på virket och kärnan sattes inåt och i Rackeby och Skålltorp som var stora 
gårdar och pampiga skiftesverksbyggnader, där vändes kärnsidan utåt för att de hade 
råd. Dock stämmer inte den teorin då Klockarebolet som har kärnsida utåt också 
beboddes av fattigare folk och Bolgen 7:2 som är en storslagen ladugård med utsikt 
över Hornborgasjön har kärnsidan vänd inåt. 

Eller är det så enkelt att olika byggmästare hade olika idéer om hur det skulle se ut och 
detta var två variationer som fungerade bra och det är därför dessa använts men att det 
är svårt att få någon förklaring på spridningen regionalt? 

Generellt i den här undersökningen har svallskift med kärnsidan utåt varit i bättre skick 
än de med kärnsidan inåt. Dock är det svårt att säga vad det beror på, det finns massor 
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av orsaker, bland annat vilket virke som använts, när byggnaden är uppförd, hur den 
underhållits, om den är privatägd eller ägd av hembygdsförening, hur väderutsatt den 
är med mera. 

Jag vet heller inte om reparationer gjorts tidigare eller om svallskiftena är utbytta, ofta 
plockades både skiften och svallskiften bort och sattes tillbaka efter behov. Det var 
också vanligt att återanvända från gamla byggnader när nya uppfördes. På de 
byggnader som är flyttade finns det också en större chans att svallskiftena bytts ut i och 
med flytten. På vissa byggnader kan jag gissa att de gamla ersatts då de har en 
annorlunda form mot resten, ser nyare ut eller är fastsatta med andra metoder än den 
ursprungliga. 

I dag finns det inga levande hantverkare som lärts upp av tidigare generationer om hur 
en skiftesverksladugård byggs och hur och varför kärnan på svallskiftena vändes åt 
olika håll. Byggnaderna har överlevt den generationen som byggt dem, därför är 
byggnaderna den enda ”levande” källan till byggnadstekniken.  

Det kan tyckas banalt att veta varför utformningen såg ut på ett visst sätt eller varför 
kärnsidan vändes åt olika håll på olika byggnader men det som arbetet lärt mig är hur 
viktigt det är med dokumentation. Karin Johansson beskriver i sitt examensarbete 
Byggnadsvårdsdokumentation- Hantverkarens perspektiv och bidrag (2011) att när 
hon undersökt olika former av byggnadsdokumentation, som används inom den 
svenska byggnadsvården, är det vanligt att det är väl dokumenterat vad som är gjort 
och när, men sällan hur eller varför. Utan tydlig dokumentation försvinner detaljer, 
som kan tyckas oviktiga idag men som kanske spelar en stor roll om 100 år när 
samhället ser annorlunda ut. Det Anders Roland kanske tyckte var självklarheter när 
han skissade upp Rackebyladan 1910, förstår inte jag idag.  

Förr lärdes tekniker från generation till generation och hantverkare lärde av varandra 
och utvecklade egna metoder för deras arbete som sedan förmedlades vidare. 
Nuförtiden lär sig många byggnadsvård genom böcker eller teoretiska studier, 
problemet med detta kan vara att variationerna i byggandet tappas bort och det blir en 
slags historieförfalskning då mångfalden försvinner.  
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Källkritisk diskussion 
Undersökningen av de tolv byggnader som jag gjort är för lite för att göra en pålitlig 
undersökning om byggnadssätten skiljer sig regionalt. Byggnaderna är också 
godtyckligt utvalda utifrån närhet geografiskt och om de var omskrivna i litteratur och 
rapporter. Det finns säkert många fler byggnader inom det besökta området som jag 
inte känner till och som i så fall skulle behöva undersökas. En annan aspekt är att det 
bara är ett fåtal kvar. En annan brist är att flera av objekten flyttats från sin 
ursprungliga plats, utan tillförlitlig dokumentation kan jag inte veta vad som hände 
under flytt och återuppbyggnad, vilka delar som är ursprungliga och inte.  
 
Det är relativt få kunniga inom det vetenskapliga byggnadsvårdsområdet i Sverige 
idag, jämfört med andra vetenskapliga institutioner och det är ännu färre inom det lilla 
området skiftesverk. Ett problem med tillförlitligheten till källorna är att de är ganska 
få och ofta refererar till varandra eller till samma objekt. T. ex har Rackebyladan fått 
otroligt stor betydelse eftersom det gjordes en så omfattande dokumentation i början av 
1900-talet. Troligtvis fanns det flera liknande objekt men just för att den skulle plockas 
ner och flyttas var det enkelt att göra en dokumentation och troligtvis eftersom det inte 
fanns så många flera liknande välgjorda dokumentationer har den använts som 
exempel. Clemmensen refererar till Erixon. Henriksson, Werne och Holmberg 
refererar bland annat både till Erixon och Clemmensens dokumentationer och 
expeditioner. Frågelistorna från Nordiska museet är också ett material att ta i beaktning 
när det gäller trovärdighet då det ofta förlitar sig på personers minnen och värderingar. 
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Slutsatser  
Undersökningen visade att det i huvudsak finns två olika utformningar av svallskiften 
på de byggnader som undersökts. En med plant sluttande yta då kärnsidan är vänd utåt 
och en som har kvar en mer rundad form en bit och sedan en bilad rak yta. Där 
kärnsidan är vänd inåt. I litteraturen som behandlar svallskift som exempelvis litteratur 
från Henriksson, Erixon och Roland beskrivs dessa former men det finns inget 
nedtecknat om hur kärnsidan vänts i de olika utformningarna och därför kan jag i det 
fallet inte dra någon slutsats ifall de kommit fram till samma resultat som mig, att hur 
kärnsidan är vänd styr utformningen av svallskiftet. Det här arbetet visar bland annat 
hur viktigt det är med dokumentation för att framtida generationer ska förstå varför och 
hur någonting gjorts. När byggnaderna överlever människorna som byggt dem kan de 
berätta vad som skett men inte hur och varför. 
 
 
 

Vidare forskning 
Det finns mycket inom skiftesverksområdet som skulle kunna forskas på. Det är viktigt 
att det görs ordentliga dokumentationer av dessa byggnader. Flera står på privat mark 
och bokstavligt talat ruttnar bort för att de inte har något användningsområde idag och 
när dessa försvinner, försvinner också mycket kunskap som aldrig går att få tillbaka 
En mer noggrann undersökning av alla idag stående skiftesverksbyggnader med 
svallskift i hela Västergötland, hade varit väldigt intressant att titta vidare på för att få 
ett tillförlitligt underlag.  
 
Det skulle också vara intressant att undersöka skiftesverkets variationer och titta 
noggrannare på andra detaljer exempelvis skägg eller olika typer av takkonstruktioner. 
Att gå igenom bildarkiv på gamla byggnader och studera detaljer och byggnadssätt 
hade också varit ett intressant bidrag till forskningen. 
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Bilaga 1 
Svallskiftsinventering  
 

Byggnad Längd 
på 
lutning 
(cm) 

Tjocklek 
skiften 
(cm) 

Rundad 
eller plan 
insida 
skiften 

Lutning 
(grader) 

Träslag Utstick 
över 
syll 
(cm) 

Längd 
(cm) 

Bastöna 17 7 - 9 Rundad 35 Furu 5 149 

Bod från 
Händene 

16 3,5 Plan 50 Furu 2 Okänt 

Bolgen 7:2 7  Okänt Okänt 40 - 45  Furu 0,5 - 2,5  105 

Borrabo 27 - 29 9 Rundad 35 - 60 Ek 5 - 7 121,5 

Broholm 8 - 8,5 4,5 Plan 50 - 60 Furu 5 - 7,5 140 

Fjäll Svenna 
ladugård 

7 7 Plan 35 Furu 0 - 0,5 136 

Hägnen 1:8 14 5 Okänt 40 Furu 1,5 162 

Klockarebolet 21 5,5 - 6 Plan 25 på 
flackaste 
delen 

Furu 7 145 

Ladugård Åsle 
tå 

8 7,5 - 8,5 Plan 35 - 45 Furu 3,5 - 3 159 

Makvarn 1:2 5 - 6 2 - 3 Plan 30 - 40 Furu 3 97 

Rackebyladan 23 10 Rundad 50 - 75 Furu 3 160 

Skålltorpsladan 14 3 Plan 35 Furu Okänt 145 
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Checklista vid fältundersökningarna 
1. Beskrivning av byggnad (Byggnadsår, längd, bredd, vinkel mm) 
2. Beskrivning av skiften.  

-Bilad, spräckt?  
- Rundad, plan yta? 
-Träslag?  

3. Längd, bredd, tjocklek och lutning på svallskifte 
4. Är kärnsidan vänd in eller ut? 
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Bilaga 2 
Illustrationsförteckning 
Bilder och skisser där fotograf inte nämns ät tagna eller ritade av författaren. 
 
Framsidan: bild på skiftesverksvägg Borrabo, Trävatta. 
Figur1.  Svallskift, vattenavledande skydd för syllen. 
Figur 2. Skiftesverksvägg utmärkt med de olika delarna.  
Figur 3. Skiftesverksladugård med mesula (mittstolpe) och dess olika delar 
(Henriksson, 1996b s. 119).                
  Figur 4. Olika typer av skiften. Till vänster halvklovor, till höger meskiften som är 
hela stockar som bilats på båda sidor (Henriksson, 1996a s. 95). 
Figur 5. Tre olika varianter av svallskydd som varit vanliga i Västergötland 
(Henriksson, 1996a s. 76) 
Figur 6. Bild på skägg, stolpe som rider på syllen. 
Figur 7. 
1.       Tillverkning av spräckta skift. 
2.       Olika sätt att sammanfoga skiftena (Holmberg, 2006 s. 126). 
Figur 8. Resning av en mesulaladugård enligt Johannes Anderssons beskrivning 
(Henriksson, 1996b s. 111). 
Figur 9. Skiftesverksvägg inifrån som förstyvas genom snedstiva. Fäst med dymlingar i 
syll och stolpe (Henriksson, 1996a s. 26).  
Figur 10. Skiss på skiftesverksbyggnad av Carl Wijnblad (Wijnbladh, 1766 skiss IV). 
Figur 11. Skiftesverksladugård, Öland. Målad av Mogens Clemmensen (Clemmensen, 
1937 tavla 42). 
Figur 12. Detaljer från ladan i Rackeby,  Storegården till höger i bilden syns svallskift, 
här kallat flyskift (Ambrosiani, 1913 Fig 61-67). 
Figur 13. Mätning av ett skifts tjocklek. 
Figur 14. Vinkeln på bilden är den som mätts. Vinkeln blir då jämförbar med 
takvinklar. 
Figur 15. Ett exempel på tillverkningsprocessen för ett svallskift med kärnsidan utåt. 
Figur 16. Bastöna ladugård, baksidan. Till vänster i bilden syns skiftesverk och till 
höger en knuttimrad del. 
Figur 17. Svallskift med kärnsidan utåt. Årsringarna är synliga på bilden. 
Figur 18. Exempelsvallskiftet på baksidan av ladugården. 
Figur 19. Skiss på skifteslöp i genomskärning. Svallskiftet är en rundad halvklova med 
kärnsidan utåt. 
Figur 20. B-sidan av boden. Nr 2 från höger användes som exempelsvallskift. 
Figur 21. Skiftena överlappar varandra för att vattnet inte ska ta sig in i konstruktionen. 
Figur 22. Skara, Fornbyn, Händeneboden okänt årtal, bild från Digitalt museum. 
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Figur 23. Skiss på skifteslöp i genomskärning. Svallskiftet har bilad insida med 
kärnsidan utåt. 
Figur 24. Bolgen 7:2, Ladugård med utsikt över Hornborgarsjön. Bestående av en del i 
skiftesverk och en knuttimrad del. 
Figur 25. Skifteslöp med klyvda plank. 
Figur 26. Nyryggat stråtak. 
Figur 27. Svallskiftena på hela byggnaden har generellt lite utstick från syllen på. Alla 
skifteslöp har svallskift. 
Figur 28. Skiss på skifteslöp i genomskärning. Svallskiftet är en halvklova med 
kärnsidan inåt. 
Figur 29. Ladugård på ursprungsplatsen, uppförd kring 1800 men har troligvis 
återanvända delar från äldre byggnader. 
Figur 30. Verktygsspår från navare eller borr för att göra spår i stolpe. 
Figur 31. Svallskiften i ek. 
Figur 32. Skiss på skifteslöp i genomskärning. Svallskiftet är en halvklova med 
kärnsidan utåt. 
Figur 33. Broholm, fyra bevarade skifteslöp på kortsidan och tre på långsidan. 
Figur 34. Stolparna har skägg som täcker en del av syllen. 
Figur 35. Svallskiftet har krypit ur spåret i stolpen. 
Figur 36. Skiftesverksvägg i genomskärning. Svallskift, halvklova med kärnsidan inåt. 
Figur 37. Stor vinkelformad ladugård med tegeltak. 
Figur 38. Halvklovor som bilats raka. 
Figur 39. Svallskifte på väderutsatt vägg, flera är hårt åtgångna av röta. Alla stolpar har 
skägg. 
Figur 40. Skiftesverksvägg i genomskärning. Svallskift, halvklova med kärnsidan inåt. 
Figur 41. Skiftesverksvägg i genomskärning. Svallskift, halvklova med kärnsidan inåt. 
Figur 42. Knappt något utstick utanför syllen. 
Figur 43. Avfasning av planka för att passa in i spåret i stolpen. 
Figur 44. Skiftesverksvägg i genomskärning. Svallskift, halvklova med kärnsidan inåt. 
Figur 45. Ladugård uppförd på platsen år 1826, stora skador i taket. 
Figur 46. Rötskador på stommen. 
Figur 48. Den tredje varianten svallskift som både Henriksson och Erixon nämner som 
snedställd planka. Det finns likheter med svallskiftet på Hägnen 1:8 men de är troligtvis 
utbytta men kanske såg de ut på liknande sätt från början? Hägnen 1:8 är den enda 
byggnaden i undersökningen med dubbelsyll. En av tre huvudtyper av svallskift 
(Henriksson, 1996a s. 73). 
Figur 49. Skiftesverksvägg i genomskärning. Svallskift, snedställd planka med 
kärnsidan utåt fäst med spik. Troligtvis inte original.  
Figur 50. Klockarbolet i Odensåker är en av Sveriges äldsta gruppbebyggelser på 
ursprunglig plats. 
Figur 51. Bild av Benny Lönn "Odensåkers klockarebol, från backstuga till 
kulturminne". Odensåkers hembygdsförening 1984 - 85. 
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Figur 52. Skifteslöp.  
Figur 53. Svallskifte, som kanat ur spår. 
Figur 54. Skiftesverksvägg i genomskärning. Svallskift, halvklova med kärnsidan utåt. 
Figur 55. Mesula ladugård med skiftesverk och en mindre knuttimrad del. 
Figur 56. Halvklova med rakbilad sida. 
Figur 57. Nytillverkat svallskift. 
Figur 58. Mesula konstruktion, inifrån. Takåsen bärs upp av mittstolpar. 
Figur 59. Spår i stolpe, där skiftena träs i. 
Figur 60. Skiftesverksvägg i genomskärning. Svallskift, halvklova med kärnsidan inåt. 
Figur 61. Återuppbyggd skiftesverkslada från 2012. 
Figur 62. Vägg med meskifte, bilade hela stockar. 
Figur 63. Svallskifte med skarp lutning och kärnsidan utåt. 
Figur 64. Skiftesverksvägg i genomskärning. Svallskift, halvklova med kärnsidan inåt. 
Figur 65. Bild från demontering av ladan (Traditionsbärarna, 2017). 
Figur 66. Nedplockat svallskift med synliga spontar. 
Figur 68. Skiftesverksvägg i genomskärning. Svallskift, rakbilad eller spräckt insida 
med kärnsidan utåt. 
Figur 69. Skiftesverksvägg i genomskärning. Till vänster rundad yta 8 – 10 cm sedan 
rakbilad med kärnan vänd inåt. Till höger plan yta med samma lutning hela vägen och 
kärnsidan vänd utåt.  
Figur 70. Byggnader som hade kärnsidan vänd utåt.  
Figur 71. Byggnader som hade kärnsidan vänd inåt.  
Figur 72. Svallskift där kärnsidan vänd utåt men troligen utbytt. 
Figur 73. Tre huvudtyper av svallskift, där alla varit vanliga (Henriksson, 1996a s. 73). 
Figur 74. Detaljer från ladan i Rackeby, Storegården. Här benämns svallskift för flyskift 
(Ambrosiani, 1913 Fig 61 - 67). 
Figur 75. Bild på svallskift från Rackebyladan. Teckning av Anders Roland 
(Henriksson, 1996b s. 110). 
Figur 76. Förekomsten av syllskydd i Skaraborg, enligt Sigurd Erixons undersökning 
1932 (Wallin & Erixon, 1932 s. 121, 144). 
Figur 77. Karta över undersökningsobjekten och svallskiftets utformning. Fyrkanterna 
är byggnader med kärnsidan inåt och trekanter är byggnader med kärnsidan utåt. 
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