
1. 

1. skiftesverk i Åkraberg

Inför mitt examensarbete fick jag tack vare Ernst 
Hawermans fond möjlighet att genomföra en studieresa 
för att titta närmare på träarkitektur med utgångspunkt 
ur följande frågor: Hur har trä förståtts och använts som 
material över tid i Skandinavien? Vilka byggnadstekniska 
kunskaper och arkitektoniska traditioner har brukats och 
upprepats? Hur kan dessa relatera till användande av trä 
som hållbart material i dagens träarkitektur? 

Utifrån dessa frågor avgränsade jag resan att syfta till en 
mindre studie över byggskicket skiftesverk, med fokus på 
den nordhalländska varianten med danska rötter och 
influenser. Resan har sammanfattats i en kortare katalog 
över byggnadstekniken med både svenska och danska 
exempel. Det traditionella byggskicket är i fokus, men 
några nutida exempel som möjligen kan tolkas som
översättningar av skiftesverk är också inkluderade. Hur 
byggnadstraditionens förhållningssätt till trä som 
material kan tillämpas i en samtida (hållbar) träarkitektur 
är vad jag planerar utforska vidare och närmare undersöka 
i mitt examensarbete.



1

1. Sode
2. Øsby
3. Grønninghoved
4. Sorring
5. Fjellerup
6. Fjelsted
7. Stråvalla
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1. Odense frilandsmuseum
2. Østerbro
3. Lyngby
4. Sorgenfri frilandsmuseum
5. Kvistgård
6. Åkraberg
7. Äskhult
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Besökta platserFlyttade byggnaders 
ursprungliga platser

Jag har rest i sällskap med Henrikssons Skiftesverk (1997) 
och Sandklefs Hallandsgårdar (1953): två verk som
redovisar skiftesverket som byggnadsteknik och tradition 
med regionella variationer. Det nordhalländska skiftes-
verket blev föremål för min resa och mindre studie, 
eftersom det är den bygd jag själv vuxit upp i och alltså 
även den plats där jag först mött de byggnader jag sedan 
nu fått lära hur de beskaffats. Få byggnader i detta 
byggskick finns kvar idag, de flesta som bevarats har 
flyttats till friluftsmuseum under förra sekelskiftet, i såväl 
Sverige som Danmark. I Norra Halland står dock några 
byggnader fortfarande kvar på sina ursprungliga platser.

1. Sode
2. Øsby
3. Grønninghoved
4. Sorring
5. Fjellerup
6. Fjelsted
7. Stråvalla

1. Odense frilandsmuseum
2. Østerbro
3. Lyngby
4. Sorgenfri frilandsmuseum
5. Kvistgård
6. Åkraberg
7. Äskhult

Flyttade byggnaders 
ursprungliga platser

Besökta platser



De byggnadstekniker som utvecklats och använts av 
gemene man över århundraden har i första hand bestämts 
av det material som funnits tillgängligt. Skiftesverket 
påträffas främst i regioner där det historiskt sett saknats 
raka furor men funnits gott om lövskog med mycket ek. 

Diagrammet visar skiftesverkets ungefärliga utbredning 
över Skandinavien. I Danmark, liksom delar av Skåne, 
var byggskicket allmänt utbrett, tills virket tog slut och 
trätekniken ersattes med korsvirke och murverk. I delar av 
Västergötland, Halland, halva Skåne, Blekinge, södra delen 
av östra Småland samt Öland och Gotland användes dock 
skiftesverket längre. Mittemellan andra träbyggnads-
tekniker: knuttimringen i de skogsrika landskapen norrut 
och korsvirket samt murverket i det skogslösa sydvästra 
Skåne, finns de kärnområden där skiftesverket vuxit fram 
och praktiserats i Sverige. 

innan ca 1800
efter ca 1800

Skiftesverkets utbredning



Skiftesverket är enligt arkeologiska fynd den äldsta 
träbyggnadstradition som praktiserats i Sverige. 
Tekniken är en stolpkonstruktion, där liggande plank fälls 
in horisontellt mellan stående stolpar med spår. Stabiliteten 
i skiftesverksbygget fås genom samverkan av dymlingar, 
band och takstomme. Det är främst dymlingarna samt den 
noggranna formgivningen och placeringen av banden som 
särskiljer skiftesverket från andra träbyggnadstekniker.

Det finns lokala variationer på samtliga element och 
sammanfogningar dem emellan i skiftesverket. I den 
nordhalländska varianten är tvärbanden placerade över 
långbanden, vilket innebär att långväggarna byggs separat 
och därmed kräver snedband för att byggnaden ska 
stabiliseras. Åsen och taket bärs av mittstolpar, mesulor, 
som endast fäster i tvärbandet med en dymling. Mesulan, 
(från tyska “mittsäule”) förekom i byggnader redan under 
yngre stenåldern i Europa och återfinns idag i Sverige 
endast i kombination med skiftesverket. Nedan följer en 
mer detaljerad beskrivning av skiftesverkets element och 
sammanfogningar, med utdrag ur Sandklefs Hallands-
gårdar.
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1. ryggås
2. sparre
3. läkte
4. bandträ, hammarband
5. tvärband
6. skift, skiftesplanka
7. mesula
8. snedband, “snedstiva”
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SYLL

“Syllen bestod alltid av kärnek. Den kunde vara något 
tjockare än väggens skiftesplankor, men ofta hade den 
samma tjocklek som dessa, och den varierade mellan 5-10 
cm. Man ville gärna ha långa längder till syll, därför att 
man sökte undvika skarv så långt som möjligt. Om det blev 
nödvändigt att skarva syllen brukade man i de äldsta husen 
en enkel överbladning halvt i halvt med förstärkta 
dymlingar.” (Sandklef: 268)
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VÄGGSTOLPE

“Sedan man lagt syll runt huset reste man stolparna. 
De hade i nedre ändan ett urtag för syllen, och den klo som 
griper om syllen kallade man stolpaklo eller hummer. Det 
fanns en liknande i övre ändan, och i den vilade väggens 
hammarband, bandträ, som man lade dit så snart stolparna 
voro resta. Då stolparna förenats av syll och bandträ lade 
man upp tvärbjälkar, tvärband, vilka med dymlingar fästes 
i bandträet. För att ge stadga åt stolparna även i husets 
längdriktning stadgade man dem med snedband, strävor, 
som fästades med dymlingar i syll och stolpe, i senare 
tid hellre i stolpe och bandträ. Ofta slog man en dymling 
genom stolpaklo och syll.” (Sandklef: 268)
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MITTSTOLPE

“Invid ett tvärband placerade man i husets mitt på ett 
underlag, bråd, en stolpe. Den naglades fast vid tvär-
bandet med en dymling och stod antingen direkt på en sten 
eller red över en tvärsyll på samma sätt som väggstolparna 
över långsyllarna. I vilket fall som helst hade man i denna 
stolpe, liksom i väggstolparna, huggit ut noter, kloning, 
för infällande av skiftesplankor. I alla väggstolpar fanns 
kloning åt två håll där stolpen stod mellan två skift i en 
långvägg, åt två håll i vinkel där stolpen stod i ett hörn, 
och åt tre håll där stolpen stod mittför en mellanvägg. I 
den mitt i huset ställda stolpen fanns kloning åt två håll. 
Den stod på en sten eller red på en tvärsyll, och den fästes i 
tvärbandet med en dymling. Den var så lång att den räckte 
upp till det blivande takets ås, och i toppen fanns antingen 
en självvuxen klyka eller en konstgjord sådan, 
åstadkommen genom att med dymlingar fästa i en sned-
huggen träbit vid stolpens topp. En sådan mittstolpe 
kallades sula, och ofta mesula, för att antyda dess egenskap  
som mittstolpe.” (Sandklef: 269-270)

1. mesula
2. tvärband
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SKIFTE

“I långväggar och gavelväggar, likväl som i mellanväggar, 
var man nu redo att fälla in skiften. Redan vid resandet av 
väggstolparna måste man beräkna dessas inbördes avstånd 
med tanke på det virke man hade till förfogande. Hade man  
endast korta skiftesplankor av lövträd, vanligen ek, måste 
man ha tätt mellan stolparna. Hade man däremot långa 
skiftesplankor placerades stolparna med störra mellanrum. 
Man sökte emellertid gärna utnyttja korta och krokiga 
lövträd. Ibland kunde man nyttja olika längder i samma 
mellanrum mellan två väggstolpar, och då lade man ofta 
längre skiftesplankor nederst och ställde sedan en 
kortare bistolpe högre upp i väggen. I regel brukade man 
ha ekskiften i söder och väster, där virket var mest utsatt 
för väder och vind, medan man kunde ha furu eller t.o.m 
gran i norr och öster. 

Ibland lade man ekplankor nederst och nöjde sig med att 
lägga furu eller gran som övre skiften. När man hade korta 
skiften, eller eljest i ytterväggar till lador, lät man ofta 
skiftesplankorna ligga lösa i sin kloning. Men i fähus och 
stall, där man måste tänka på att få täta väggar, fäste man 
skiftesplankorna vid varandra med dymlingar. Dessutom 
förekom det ofta att man på sådana väggar lade på en 
halmklädsel för att skydda djuren mot köld och drag.” 
(Sandklef: 273)
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ÅS

“Sedan man lagt upp åsen i mesulornas klykor - man 
brukade använda en rund stock av ek, furu eller gran 
som ås - hängde man upp sparrarna parvis över åsen. De 
höggos tunna i rotändarna och lades i kors över åsen, där 
de höllos samman av en dymling genom de båda utbladade 
ändarna. Toppändarna av sparrarna vätte nedåt, och nedre 
delen vilade på bandträet, så att ändarna stucko ut 
omkring en aln eller något mera. Sparrarna fästes icke 
alltid i bandträet. Stundom lät man varannan ligga lös och 
fäste varannan med dymling. Stundom fäste man alla 
dymlingar. Tvärs över sparrarna fäste man läkten med 
tränaglar, och till dessa läkten band man takhalmen. Åsen 
skarvades vid vinklar,  i många fall hade man istället för 
skarpa mjukt rundade hörn, åstadkommit genom en rad 
korta skiften.” (Sandklef: 273-274)
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Äskhult ligger på en höjd. Det var länge gränsmark, danskt 
och svenskt om vartannat. Jorden skiftades 1861, men 
byggnaderna fick stå kvar. Byn är därför samlad kring ett 
gemensamt bytorg från 1700-tal, knutpunkten där vägarna 
som gick genom byn möttes. Eller “laret”, lerplatsen, som 
den kallades. Byggnaderna ligger tätt, boningshus och 
ekonomibyggnader är av ek eller furu, de sistnämnda i 
skiftesverk. I de mest väderutsatta riktningarna är den 
stadigare eken använd, medan furun främst vetter mot de 
inre gårdarna. Ursprungligen var samtliga gårdar 
kringbyggda, men med tiden har gårdsbilderna modifierats. 

Byns byggnader var typiska i dess agrara samtid, 
sedvanliga exempel på ett tidsenligt trähusbyggande. De 
flesta av dåtidens byggnader av folkligt skick, grova men 
välbyggda, har ersatts med tiden eller förfallit. 
Byggnadsverken i Äskhult står dock kvar som 
tidsdokument på sina ursprungliga platser. På så vis kan 
inte bara konstruktion utan även placering i landskapet 
studeras, samt samspelet dem emellan. 1. “laret” i Äskhult
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3.

5. 6.

1. 2.

4.

1. Mesulor på rad bär åsen
2. Stolpar med olika avstånd, även kortare plank 
kan på så vis användas
3. Mesula som enbart fäster i tvärbandet
4. Takfoten går ut en bra bit över taket
5. Kort snedstag, från tvärband till hörnstolpe
6. Gavel
7. Skiften, stolpe, syll, grund 

7. 



Åkrabergs ladugård ligger flackt mellan motorväg och fält, 
i kanten av en bergshöjd med länge betad hagmark och 
hundraåriga ekar. Gården består av tre längor i skiftesverk 
med mesulakonstruerade tak. Årtalet 1731 är inskuret i 
träet, men osäkert är om virket återanvänts och egentligen 
är ännu äldre. Ekvirket är seglivat, men restaureringar av 
knutpunkter har varit nödvändiga för byggnadernas 
hållfasthet. 

Gården är ett typexempel på nordhalländskt skiftesverk. 
Den är helt i obehandlad ek och materialet är optimalt 
utnyttjat: bistolpar är insatta och även krokig ek har 
använts till väggplank. Bandens utformning och placering 
är också av typisk nordhalländsk karaktär, liksom 
mesulorna som är löst förbundna med tvärbanden. Flera 
har självvuxna klykor som åsen vilar i. Snedbanden 
stabiliserar väggarna. Taket fortsätter väl tilltaget ut över 
takfoten och påminner om danskt byggskick. Först 1658 
blev Halland svenskt, ladugården i Åkraberg byggdes 
några mansåldrar därefter. 1. skiftesverkslänga i Åkraberg

1. 



4.3.

1.

1. Även snett och vint virke har använts
2. Överlappning av skiften
3. Typiskt snedstag, från hörnstolpe till syll
4. Mesula med självvuxen klyka
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Förbindelser över Kattegatt har funnits sedan för-
historisk tid. När skiftesverket utvecklades under 
medeltiden tillhörde Halland huvudsakligen Danmark, där
“bulhusteknik” dominerade som byggskick. Dock 
utfärdades redan 1554 ett förbud av dåvarande regent 
Kristian III mot tekniken. Stolpstommen fick fortsatt vara i 
trä, men “bullerne”, träplankorna, skulle ersättas med 
murade eller klinade väggar för att spara på virke. Stolp-
konstruktionen i “bindningsvaerk”, korsvirke, mynnar 
alltså ur skiftesverket och teknikerna delar i grova drag 
många egenskaper. Trots förbudet fortsatte man likväl att 
bygga i skiftesverk så länge eken fanns att tillgå i Danmark 
och den sista byggnaden uppfördes så sent som 1816. I 
Halland var tillgången på ekskog mer utbredd, och ända 
fram till 1950-tal var egentligen skiftesverk levande som 
byggskick på den halländska landsbygden.

1.

1. korsvirkeshus, Sorring



Få danska “bulhuse” finns kvar idag, ännu färre står kvar 
på sina ursprungliga platser. Till Sorgenfri frilands-
museum utanför Köpenhamn har några flyttats och därmed 
sparats till allmän beskådan. Tre ekonomibyggnader har 
hämtats från Sønderjylland, där skiftesverket fortsatte 
praktiseras som byggskick långt efter förbudet eftersom 
det, liksom Halland, var skogsrika trakter.

Två större lador i skiftesverk kommer från Øsby respektive 
Grønninghoved, en mindre vedlada är hämtad från Sode. 
Ladan från Grønninghoved är den äldsta bevarade danska 
byggnaden i skiftesverk. Att fastställa exakt ålder på 
byggnaderna är dock svårt, i synnerhet eftersom bygg-
traditionen präglas av återbruk av material: träelement har 
ersatts och bytts efterhand det blivit nödvändigt. I kors-
virkeshuset från Sorring, som idag också står på Sorgenfri, 
har samtligt virke återbrukats, vilket var vanligt i Danmark 
såväl som Halland. Där virkesbristen var som störst kunde 
ofta drivved användas, både i skiftesverk och korsvirke.

2. 1. 3.

1. bulehus, Øsby
2. vedlada, Sode
3. bulehus, Grønninghoved



Likheterna mellan det danska och svenska skiftesverket är 
flera, även om det danska skiftesverket särskiljer sig med 
något bredare huskroppar och brantare takfall. Vad gäller 
dimensioner på virke och anslutningsdetaljer påminner det 
danska skiftesverket huvudsakligen om de lokala 
varianterna i södra Halland och Skåne. Med tiden 
influerades skiftesverket i dessa områden av korsvirket, 
som stegvis till stor del ersatte det förra. Skiftesverket i 
norra Halland behöll dock i stor utsträckning de 
dimensioner och förbindningar som eken först präglat. 
Stolparna fortsatte till exempel rida över syllen, istället för 
att ansluta med tapp och hål, vilket blev tradition i södraste 
Sveriges, - samt Danmarks skiftesverk. 

1.

3.

1. exempel på skånskt skiftesverk, Göinge, 
Skåne, stolpe intappad i syllen
2. exempel på nordhalländskt skiftesverk, 
Stråvalla, Halland, stolpe rider över syllen
3. exempel på danskt skiftesverk, 
Grønninghoved, stolpe intappad i syllen

2.



Då skiftesverkstekniken präglat dansk byggtradition under 
lång tid, tycktes det synd att så få exempel fanns kvar 
av de danske “bulhuse”. För att riktigt kunna redovisa 
Danmarks äldsta byggskick hämtades därför en byggnad 
från Stråvalla i norra Halland, tidigare danskt, till Sorgenfri 
frilandsmuseum. Typiskt för skiftesverkstekniken är just att 
byggnaderna med lätthet kan demonteras. Samtliga 
sammanfogningar är i enbart trä, vilket gör att byggnaden 
kan plockas ihop och fraktas i delar, för att sedan sättas 
ihop igen på nytt, element för element, på annan plats.

Gården från Stråvalla är i typiskt nordhalländskt 
skiftesverk: av stadigt ekvirke och taket bärs delvis upp av 
mesulor. De bredaste facken är uppdelade med en bistolpe. 
Gården mättes upp och märktes, plockades ned och 
monterades sedan upp igen på Sorgenfri frilands-
museum. Den tilläts vara litet sned och vind, enbart 
nödvändiga restaureringar av knutpunkterna genomfördes. 
Brister dessa faller skiftesverket samman, hur kraftigt 
virket än är. På så vis är skiftesverket skörare än andra 
byggtekniker i trä, tex knuttimring. 

2. 3.

1.Skattegården, Stråvalla
2. detalj, stolpen rider över syllen
3. stolpen griper om hammarbandet

1.



Det danska skiftesverket påminner alltså i mått och detaljer 
till största del om skiftesverket i södra Halland och Skåne. 
Dock överenstämmer det nordhalländska skiftesverket med 
danskt byggskick vad det gäller takkonstruktionen, där 
mittstolpar, sulor, används för att bära åsen och taket. 
Denna sk. sulekonstruktion kan förstås som en vidare-
utveckling av tältet, och var rådande byggskick i större 
byggnader i dagens Skandinavien från det att marken 
började brukas. Av okänd anledning har mittstolparna levt 
kvar som konstruktiva element i korsvirkeshus på (främst) 
Fyn, och så även i det nordhalländska skiftesverket.

Både den fynske “sulen” och den nordhalländska 
mesulan utgörs ofta av krökta, knotiga, ibland endast 
barkade trädstammar. “Sulerne” stabiliseras mot ryggåsen 
med stag, i likhet med de nordhalländska snedbanden. 
Det spekuleras kring om mesulorna har dyrkats och vördats 
också i Skandinavien, liksom seden var i Centraleruopa där 
skiftesvirkestekniken ursprungligen kommer från. Heliga 
eller ej, står de som både konstverk och historiska 
lämningar i mitten av byggnaderna.

2. 3.

1. Takkonstruktion, skånskt 
skiftesverk, Göinge, Skåne
2. Takkonstruktion, nordhalländskt 
skiftesverk, Äskhult
3. Takkonstruktion, sulegård, 
Fjelstedgården, Fjelsted

1.



På Fyn användes den invändigt takbärande sule-
konstruktionen t.o.m cirka 1850. Några av de äldsta 
danska sulebyggnaderna som idag finns kvar har flyttats till 
Odense frilandsmuseum på samma ö. 

Fjelstedgården är en typisk fynsk korsvirkesgård från 
1500-talet, med sulor som bär åsen och taket. Sulorna 
stabiliseras med krumma stag, hantverksmässigt inkilade 
och dymlade i varandra. De är imponerande, samtidigt 
skulpturer och reliker. I vinkel skapar mesulorna takets 
signifikanta rundade hörn, sk. ’trunthjørner’. 

1. Fjelstedgården, Fjelsted 
(Sorgenfri frilandsmuseum) 
2. Mesula, Fjelstedgården
3. Mesula, Fjelstedgården

2. 3.

1.



1.

Landarbejderhuset från Fjellerup är visserligen inte 
fynskt, men demonstrerar likväl en sulekonstruktion. Det 
är en mindre gård från 1700-tal, i korsvirkesteknik med 
stråtak. Huset har två sulor som bär åsen såväl som taket, 
till skillnad från traditionella korsvirkeshus där väggarna 
bär taket. För det virke som skulle utsättas för väder och 
vind användes ek. Även snett och vint virke har använts 
till konstruktionen. Fasaderna liknar vackra, väderbitna 
lapptäcken. 

1. Landarbejderhuset, Fjellerup 
(Sorgenfri frilandsmuseum) 
2. Fasader, Landarbejderhuset
3. Mesula, Landarbejderhuset
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I dagens träarkitektur i Danmark kan skiftesverkets särdrag 
förstås som delvis integrerade. Prefabricering och modul-
byggeri är till exempel införlivade i flera samtida projekt: 
principer som kan läsas som tolkningar av skiftesverket, 
som ju är ett slags prefabsystem helt i trä. Samtliga 
byggnadselement som ingår i byggsystemet sammanfogas 
utan vare sig spik eller skruv och kan därmed monteras ned 
och flyttas.

I Lyngby, tio minuter från Sorgenfri frilandsmuseum, finns 
exempel på ett samtida träbygge: studentbostäder ritade 
av Vandkunsten, uppförda 2020. Det är modulhus med 
trästomme, klädda i skiffer. Träkonstruktionerna är 
skalbara, demonterbara, flyttbara. Ett holistiskt 
hållbarhetstänk har eftersträvats under ritandet av modul-
husen, principer som återanvänding och nedmontering har 
till viss del tillämpats.

1. Studentbostäder, Vandkunsten Architects
2. Fasad i skiffer, stomme och detaljer i trä
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Ett annat exempel är ännu ett småskaligt bostadsprojekt av 
Vandkunsten byggt 2008, beläget i Kvistgård, strax söder 
om Helsingör. Husen utgörs av prefabricerade träeleement, 
klädda i en svart träfasad som tydligt åskådliggör 
konstruktionen. Den horisontella borden fungerar som en 
söm mellan de staplade elementen. 

1.

1. Radhus, Vandkunsten Architects
(Detail 2010.03)



Ytterligare ett projekt som möjligen kan läsas som en 
tolkning av skiftesverket och främst dess princip och sed 
gällande resurseffektivitet och återbruk, är Lendagers 
radhusprojekt Upcycle studios i Örestad, Köpenhamn. 
Samtligt, eller åtminstone merparten av byggmaterialet, 
är återanvänt. Träet som använts, bland annat till fasader, 
hade bedömts vara spillmaterial endast lämpligt för sop-
tippen. Fönstren är hämtade från äldre byggnader som 
skulle ersättas med nya. 850 ton betong har återanvänts 
från Köpenhamns tunnelbana. 

1.

1. Radhus, Lendager Group, 2019



Sammanfattningsvis, har skiftesverket vuxit fram som 
folklig byggnadskonst i ett jordbrukssamhälle. Blivit till 
som landsbygdsarkitektur, ett allmogens byggskick, genom 
oavbrutet hantverksmässigt trähusbyggande över lands-
gränser och generationer. En nödvändig och allmän god 
förståelse av trä som material har resulterat i en resurs-
effektiv byggteknik där tillgängligt virke används optimalt. 
Det kraftigaste materialet nyttjas till de bärande och mest 
utsatta delarna i byggnaden, men samtligt disponibelt virke 
tillvaratas: krumt såväl som kort. Skiftesverket är alltså 
något av en lappteknik, ett ramverk vari tillgängliga 
resurser förbinds till en helhet: allt kan användas och 
brukas. Det är ett slags prefabsystem i trä, ett 
konstruktions, - och monteringssystem baserat på sina 
fogar, där förbindningarna mellan träelementen stabiliserar 
byggnaden. Sammanfogningstekniken möjliggör 
förändringar av byggnaderna. De kan smidigt byggas om 
eller ut, demonteras och monteras ihop igen. På så vis kan 
hela byggnader återbrukas, men också dess beståndsdelar 
och element. 

I stor utsträckning konkretiserar byggtraditionen ett 
cirkulärt förhållningssätt till resurser, till trä som 
material: konstruktivt bruk av tillgängligt virke, återbruk 
och demontering är givna principer. Hållbarhet är med 
andra ord ur flera avseenden en införlivad och självklar 
aspekt i skiftesverket som byggskick. Ett förhållningssätt 
som har mycket att lära den samtida träarkitekturen. 1. skiftesverk i Äskhult
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