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Förord

Vården av äldre byggnader kräver inträngande kunskap kring traditio
nella material och äldre byggnadshantverk. Riksantikvarieämbetet har 
under åren sökt fylla detta kunskapsbehov genom utgivning av skrifter i 
olika ämnen.

Inom området tak och takmaterial har skrifter om järnplåt, kyrkspån 
eller stavspån, papp, taktegel och skiffer tidigare utgivits. Med denna 
skrift om stickspån samt en kommande skrift om blyplåt kommer 
merparten av de för kulturminnesvården viktiga takmaterialen att vara 
belysta i skriftlig form.

Skriften vänder sig till fastighetsägare och förvaltare, projektorer, 
antikvarier m.fl. Författare är arkitekt SAR Stina Wedman, som utfört 
litteraturinsamling, rekognosering, intervjuer med spånkunniga runt om 
i landet samt bearbetat materialet.

Många personer har medverkat till denna dokumentation genom att 
förmedla sina minnen och sitt spånkunnande, genom att ställa material 
till förfogande samt genom granskning av manus. Inom Riksantikvarie
ämbetet har främst arkitekt Hans Ponnert samt arkitekt och tekn.dr Peter 
Sjömar medverkat.

Vi tackar samtliga som engagerat sig samt de institutioner som bidragit 
med material till denna skrift.

Marianne Lundberg 
Avdelningschef
Antikvarisk-tekniska avdelningen
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Inledning

Syftet med spånprojektet har varit att få en teknikhistorisk översikt över 
tillverkning och läggning av stickspån. Detta ger i sin tur underlag för 
dagens framställning och användning.

Stickor är ett enkelt byggnadsmaterial och tryckta källor om dem 
saknas till stor del. En viktig källa till denna bok är därför Nordiska 
Museets frågelista 130 om spån och pärt, som 1945 sändes ut till 
uppgiftslämnare i hela landet. Materialet är värdefullt eftersom mycken 
kunskap om spån och pärt har fallit i glömska under de 50 åren som gått 
sedan frågorna sändes ut. I fotnoterna avser förkortningen E.U. (= 
etnologisk undersökning) med löpnummer en uppgiftslämnare i Nord
iska Museets frågelista 130. Citat ur frågelistan har stavningskorrigerats 
där så ansetts behövligt.

Tillförlitligheten hos frågelistan är något sviktande. Ibland är svaren 
svårtolkade eftersom frågorna behandlar både stavspån och stickspån, 
pärt. Uppgiftslämnarna ger ofta andrahandskunskap som förmedlats 
direkt till honom eller henne från sagesmannen, en äldre person. Många 
gånger kan uppgiftslämnaren själv ingenting om spån och kan därför ha 
missförstått sagesmannen.

Därför har direktkontakten med nu levande traditionsbärare, spån- 
hyvlare och spånspäntare runt om i landet, varit ovärderlig. Kontakten 
med dem har hjälpt till att göra ämnet stickspån förståeligt när de genom 
sitt kunnande gett en insikt i hantverket. De har fyllt en mycket viktig 
funktion som kunskapsförmedlare eftersom vissa saker inte går att 
beskriva i ord eller bild, de kan bara förstås på plats ute i skogen eller vid 
spånhyveln. När det gäller hästhyvling har det praktiska utförandet varit 
viktigt att få uppleva, eftersom det är en metod som normalt inte används 
idag.

Rapportens tyngdpunkt ligger på en historisk dokumentation av 
stickspån. Man finner att de lokala variationerna är, om inte oändliga, så 
mångtaliga. Avsnittet med råd och anvisningar är därför begränsat och 
vill bara peka på detaljer att iaktta före en omläggning. Avsnittet är inte 
avsett att läsas fristående från den historiska dokumentationen.

Ordlista samt omvandlingstabell för äldre måttenheter finns i slutet av 
skriften.



Kultur- och teknikhistorisk tillbakablick

Stavspån
Att takspån användes redan under antiken vet vi av skriftliga källor. Det 
latinska ordet för spån är scandula. Plinius d.ä. (23 - 79 e.Kr.) berättar i 
sin Historia naturalis att staden Roms tak var täckta med spån vid tiden 
för kriget mot Pyrrhus, dvs. 280 f.Kr. Denna uppgift ska inte tas alltför 
bokstavligt men den visar att spåntak i alla händelser förekom. Plinius 
säger också att de bästa spånen görs av ek och därnäst av andra 
ollonbärande träd. Lättast erhålls spån av träd som producerar kåda, men 
de håller sämre utom de som görs av pinjer. Vitruvius, romersk arkitekt 
verksam vid vår tideräknings början, nämner i De architectura att 
spåntak förekom under hans tid, men då i de romerska provinserna 
Gallien, Spanien, Lusitanien och Akvitanien.

Dessa takspån, får vi anta, tillverkades genom spjälkning och täljning. 
Spåntypen var den vi kallar stavspån eller kyrkspån. Stavspån är tjockare 
än stickspån samt kilformat. Det är tunnare upptill än nertill. Läggnings- 
tekniken skiljer sig från handspäntat och hyvlat stickspån. Stavspån som 
tak- eller väggbeklädnad torde ha varit vanligt förekommande under 
medeltiden i Norden. Belägg för detta finns från några kyrkor. Takspånen 
på Garde kyrka på Gotland är de till utseendet ålderdomligaste som finns 
i Sverige idag. Kyrkan är daterad till 1140. Genom dendrokronologisk 
undersökning har spån på kyrkorna i Tidersrum (ekspån) och Vireda 
(furuspån) i Småland åldersbestämts till 1264 respektive 1344. De spån 
som påträffats och undersökts i dessa kyrkor har varit väggbeklädnad 
och suttit i skyddade lägen.

Flera av stormaktstidens herrgårdar hade tak täckta med stavspån och 
vid senaste sekelskiftet, då materialäkthet och nationell tradition åter 
igen blev viktiga i arkitekturen, fick stavspån ett uppsving och användes 
ofta på tak och villafasader.

Denna skrift kommer inte att behandla stavspån utan endast stickspån 
som är betydligt yngre.



Granbults medeltida kyrka i 
Småland har väggar och tak 
klädda med stavspån.

Stavspån och stickspån som 
jämförelse. Till vänster ett 
handspäntat stickspån av 
gran, i mitten ett handspäntat 
furuspån och till höger ett 
stavspån med spjälkad över
sida och sågade kanter och 
undersida. Samtliga spån är 
nytillverkade och längderna är 
51, 55 respektive 45 cm.
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Stickspån - de enkla byggnadernas taktäckning
På de mindre stugorna bestod tätskiktet länge av stråtak eller näver. 
Ovanpå nävern lades torv eller ved som höll den på plats. I slutet av 1700- 
talet experimenterades med annat tätskikt på platser där näver blivit en 
bristvara. Under samma period genomfördes flera skogsbesparande 
åtgärder, så tvingade till exempel vedbristen fram utvecklingen av kakel
ugnen. Till en början användes späntad stickspån inte som självständigt 
material utan som tätskikt i stället för näver i torvtak.1 På boningshus 
övergick man senare än vad gäller uthus till stickspånstak. Torvtaken höll 
kvar värmen effektivare inne i stugorna och var även tåligare mot brand. 
Under en övergångsperiod blandades takmaterialen. Från två platser i 
Småland berättas:

”Omkring 1890 började boningsbus täckas med späntad pärt i Konga härad, 
Älmhult, efter att torv tidigare använts. Vanligast var att pärtorna lades direkt 
ovanpå torven. Ca 1910 började papp användas, senare tegel.”2

samt

”1 Hulugård, Alseda socken, blottades för 13 år sedan dä man rev taket på ett 
boningshus under ett sticktak ett torvtak. Under det var det ett vedtak - 
vedträna var avhuggna för hand och lagda rad efter rad, fastspikade på ett 
underlag av plankor som var skrädda för hand. ”3

När stickspån blev vanligt som takbeklädnad kunde månghus-systemet 
frångås. Materialet var lätt, takkonstruktionens spännvidd kunde där
med öka och flera funktioner samlas under ett tak.

Sin storhetstid fick stickspån som taktäckningsmaterial först från 
1800-talets mitt genom att spik kunde framställas industriellt.4 Tidigare 
var den handsmidda spiken en dyrbarhet som omöjliggjorde omfattande 
användning av så små täckningsenheter som spån. När spiken blev 
billigare utprovades snabbare och mindre tidskrävande sätt att framställa 
stickspån. 1800-talet var även jordreformernas århundrade. Till följd av 
skiftena splittades byar och många nya hus behövde uppföras vilket var 
en av anledningarna till att användandet av stickspån formligen explode
rade i hela landet. Detta gäller även Skåne trots om man där inte 
tillverkade allt spån själv utan importerade från närliggande landskap.

Att hyvla spån var rationellare än att handspänta. Hyvlar som drogs av 
män prövades, hyvlar som utnyttjade ox- eller hästkraft, vattenkraft eller 
vindkraft såg dagens ljus. Senare användes ångkraft, förbrännings
motorer och elektricitet.

När sågarnas antal ökade under 1800-talets andra hälft användes den 
nya tekniken till att såga stickspån. Det var ett snabbt framställningssätt 
men blev kortvarigt i större delen av Sverige. I regioner som saknade 
rakvuxet virke till späntat eller hyvlat stickspån blev dock sågat spån en 
tradition. Detta gällde t.ex. Gotland. De sågade stickspånen lades annor
lunda än späntade och hyvlade eftersom de inte lades omlott i horisontal
led utan enbart i takfallets riktning. De liknar i det avseendet stavspån.



TJOCK - KI LH) KMAD TONN

De olika spåntypema schematiskt 
ritade. De vanligaste varianterna 
av uttag ur kubben redovisas.
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Teknikhistoriskt är sågade stickspån ett intressant byggnadsmaterial som 
absolut inte bör ringaktas. Än idag kan sågade spån finnas under yngre 
täckningar.

Kunskapen om stickspån spńds
Med den tekniska litteraturen och byggnadslärorna spreds kunskapen 
om spån. Byggnadslärorna från 1800-1900-talet är normativa, dvs. 
författaren vill visa på hur han anser att man ska förfara vid tillverkningen 
och mer sällan hur man gjorde. Framställningen av tillverkning och 
hantering blir teoretisk. Tillförlitligheten är inte den bästa eftersom 
många litteratörer skriver av föregående författare i ämnet. Man vänder 
sig till ägare av gods och större gårdar som själva inte utför arbetena, men 
som genom handböckerna får en inblick i de kvalitetskrav som kan ställas 
på produkter och arbetsutföranden.

De tekniska tidskrifterna däremot beskriver mycket praktiskt hur 
tillverkning, läggning och ytbehandling går till. Där märks det att 
stickspån är ett nytt material som man vill introducera och för vilket man 
håller på att utveckla rutiner. Beskrivningarna är utförliga, lättförståeliga 
och ibland med förklarande illustrationer.

Till andra kom kunskapen om spån via direktinformation. Olof 
Pehrsson, bonde i Fågelsjö, ett stort och ensligt beläget hemman i 
Dalarna, fick ett brev, år 1855, med behövlig information om spån och 
dess läggning. Det ser ut att vara sänt på anmodan och visar öppenheten 
för nymodigheter på denna ensligt belägna gård.

”Bonden välaktade Olingdal den 20 junii 1855
Olof Pehrsson
Fogelsjö

Arade Farbro.
Så vidt jag känner innehållet af sädanan tak skall spånen vara minst 4 quarter 
lång och 1/6 tum tjock. Och då man vidtager läggningen så lägger man blott 
den ena kanten på den andras kant och återigen följande ena spelkant på den 
sist laggdas kant. Och när man har lagt en rad öfver taket så företager (man) 
den andra men lägger så, att framkofveck af först laggda spelrad icke är mera 
framliggande än högst 6 tum, vill man hafva det fullkomligt fint så får icke 
framståendet vara af de förra spelorna än blott 4 tum. Läggningen bör då 
ovilkorligen läggas så att det blir 6 dubbelt tjockt. En läng och smal spela 
lägges tvärt öfver de laggda spelorna midt på spelan och slår några spikar här 
och der.

E. Lennborg”



Mjölkbord med trelagstäck- 
ning av hyvlat spån. Duvberg, 
Svegs socken, Härjedalen 
1993. Mjölkbordet är numera 
rivet.

Välhållna spåntak i Skede, 
Grundsunda socken, Ånger
manland.
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Orsaker till stickspånens minskade användning
Stickspån användes som takmaterial i Sverige under 1800-talet och fram 
till andra världskriget, således i 150 år. Förklaringen till att stickspånen 
försvann är flera.

Brandförsäkringarna blev så småningom högre för hus med murstock 
och spåntak eftersom de ansågs brandfarliga. Boningshus, bagarstugor 
och andra byggnader med eldstad fick då lertegel, papp eller plåt som 
takmaterial. Under det nya takmaterialet låg ofta spånen kvar. Ibland 
lades spån redan från början som underlag för tegel, då som tvålags- 
täckning. Brandförsäkringspremiernas differentiering gjorde att huvud
sakligen ekonomibyggnader och uthus täcktes med spån. Åtskilliga är de 
ladugårdar, stall, ängslador, fårhus, hönshus, avträden eller preveter, 
hundkojor, vedlider m.m. som spåntäckts.

Det finns fortfarande många lador som ännu står upprätta men har 
svajande tak, kanske täckta med stickspån. Att materialet inte längre 
används kan bland annat bero på att det fått dåligt rykte då det kopplats 
till de halvt rasade byggnaderna som ligger för fäfot utan funktion i 
dagens samhälle. Efter andra världskriget har, med ökat välstånd, nya 
material trängt undan ålderdomligare som förknippats med det agrara 
samhälle som man velat bort från. Dagens människor är uppfostrade i en 
tid med maskintillverkade föremål och material. Ett åldrat spåntak med 
någon skavank kan anses vara oskönt av somliga.

Arbetskraften har blivit dyrare än materialet, vilket medfört att en 
läggningsteknik som kräver stor arbetsinsats har rationaliserats bort. 
Förut, när man själv utförde arbetet på sina hus, räknades inte tids
åtgången och kostnaden för nedlagt arbete på samma sätt som idag. Spån 
används idag mest när kulturmiljövården ställer krav på materialvalet 
och ger ekonomiskt stöd.

Skogshanteringen har förändrats, rätt kvalitet på virket är svårare att 
få tillgång till. Träkunnande och kvalitetskrav på trä har sjunkit. En 
jämtlänning säger 1945 att man slutade spänta stickor när materialet, 
dvs. vindfällena, tog slut. Ståndskog var det för tidsödande och dyrbart 
att använda.5

Boningshuset har tak av ler
tegel medan ladugård, loge och 
övriga uthus har spåntak eller 
brädtak. Fågelstugan, Ydre 
härad, Östergötland.
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Lokala benämningar - etymologi

Att stickspån varit ett vanligt förekommande material visar de olika 
lokala benämningarna på såväl materialet självt som på tillverknings
processerna, apparaterna och verktygen. Orden visar vilken stor bety
delse och spridning materialet haft. En hälsing berättar: ”1 min hemtrakt 
(Hanebo socken) heter det takspån, i Bollnäs takspiller, i Dalarna pärts.”6

Stickor7 säger man främst i Småland och Värmland, spiller8 använder 
man i Uppland för benämning på både handspäntat och hyvlat stickspån. 
Pärt kommer från finskans päre.9 Det förekommer bland annat i Dalarna 
och Värmland, vilket kan ha sin förklaring i svedjefinnarnas invandring. 
Ur Nordiska Museets material går det inte att dra några slutsatser, 
eftersom man där frågar om pärt och därmed styr vokabulären. Flera 
smålänningar säger sig dock inte känna till ordet. Benämningen spån i 
olika kombinationer förekommer ofta, spilkspån eller takspån används 
om hyvlade stickor.10 Spånämnen har beteckningar som t.ex. spånkubbar, 
klabbar, trum, lump, knubb, tultar, klåpar.11

Olika ord för späntat respektive hyvlat spån kan förekomma, ibland 
görs ingen åtskillnad.12 Det beror troligen på att uppgiftslämnaren själv 
inte varit med om spånens storhetstid och inte känner till de skilda 
benämningarna som på många håll är bortglömda.

Att tillverka stickspån för hand med kniv kallas att spinga i Småland, 
Öster- och Västergötland.131 Småland kan även flarra, spingla och klafta 
förekomma.14 Spika stickor säger man i Värmland.15 Spänta och klyva är 
andra begrepp för samma hantverk. I Hälsingland säger man spån- 
spräntar om spånhyvlar. Ett extra r har smugit sig in i ordet spänta som 
även har betydelsen att hyvla spån. Spälka med spånspälk betyder att 
hyvla spån i Norrbotten (Nederluleå). I Pitetrakten säger man spilka om 
samma sak.

Flytten uppåt för varje färdiglagt varv har ett flertal beteckningar: 
bleke, blik, skott, flytt, flasken, överskjut, uppskjut. Ordet kan även avse 
den del av ett spån som är synligt på taket.

I folkmun, åtminstone hos den äldre generationen, finns fortfarande 
namn på platser kvar som anknyter till spåntillverkningen, även om 
platsen numera är igenvuxen och spåren knappt skönjbara.16

I denna framställning används främst benämningen stickspån som kan 
vara späntade, hyvlade eller sågade. Det är dock viktigt att de lokala 
benämningarna behålls för att inte falla i glömska.
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Olika typer av stickspån

Späntade stickspån
Stickspån som är framställd för hand med hjälp av 
kniv får en ”räfflad” yta. Fibrerna löper från 
kortände till kortände utan att skäras av. Spån- 
ämnet klyvs längs med fibrerna, spånen blir styv 
och böjs inte så lätt. Tjockleken beror på hur 
spånen späntas ur ämnet. Vid radiellt uttag blir 
kärnsidan tunnare än ytvedssidan. Vid parallell 
delning eller kvartersuttag blir tjockleken lika 
över spånets hela bredd, ungefärligen mellan 3 
och 5 mm.

Nödvändiga verktyg för späntning var barkjärn, såg, eventuellt kilar, 
yxa och spånkniv. Stockarna barkades, kapades i kubbar som fyrdelades. 
Märgen togs bort med yxa på varje kvarting innan späntkniven sattes i. 
Den bästa spånen fick man genom radiellt uttag ur kubben, dvs. spjälk- 
ningen skedde vinkelrätt mot årsringarna. De blev således tjockare på 
ytvedssidan och tunnare på kärnsidan. Att spänta ”på flasken” gick lätt 
men ansågs förkastligt eftersom spånen inte blev lika hållbar. Det innebar 
att spjälkningen skedde kordialt och parallellt med årsringarna. På andra 
håll spjälkades spånen loss medelst kvarteruttag.

Kortänden på två handspänta- 
de spån. Det övre är kvarters- 
uttaget ur kubben och jämn- 
tjockt, det undre är radiellt 
urtaget med tjockare ytveds- 
sida och tunnare kämsida.
På båda spånen visas den ände 
där kniven gått in, den jäm
nare änden.

O De råa kubbarna ligger barkade 
och kapade til! spånlängd, färdiga för 
späntning.

Q Kubben delas först i två halvor.
Varje halva delas i sin tur ytterligare en 
gång.

& Märgen yxas bort.

O Kvartsbiten ställs på plats på under
laget, en kubbe med stöd. Ett spån har 
delvis spjälkats loss radiellt.
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Överst: Teckning av späntkniv 
med bävstångsverkan. Anton 
Sandberg i Järnskog, Nord
mark i Värmland ritade den.

Nederst: Spånklyvning med 
hävstång. Kniven är infälld 
mitt på stången.

För tillverkningen av handspäntat stickspån eller pärt användes en 
speciell kniv. Den hade handtag på var sida om stålet som var rakt, svagt 
böjt eller skålformat.17 Eggen kunde vara dubbel- eller saxslipad.18 En 
avbruten lie, försedd med handtag, kunde användas som kniv. Den övre 
delen av liebladet har en vinkling upptill som gör att spånen faller ur 
kubben precis rätt.19 Vid späntning hölls kniven lite snett mot horisontal
planet, späntaren tryckte till ordentligt och kniven spjälkade loss ett spån 
från klabben. Kom man till en kvist ruckade man lite fram och tillbaka.20 
Vid späntning lämnade kniven aldrig klabben, den skulle följa denna på 
väg upp till toppen sedan ett spån avspjälkats för att på lättaste sätt känna 
av nästa spåns tjocklek.21 Knivarnas längd varierade men var sådan att 
späntaren inte skulle göra sig illa, komma åt underlaget med händerna, 
när kniven skurit igenom spånämnet. Vissa späntare använde en trä
klubba att slå med på kniven om träet var trögt. Längden på hand- 
späntade spån begränsades av armarnas längd, vilket är ungefär en aln, 
60 cm.
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Handspäntning gick relativt långsamt. Människan har i alla tider velat 
minimera kraftansträngningen vid kroppsarbete och så även vid spån- 
framställningen. Spånspantning med hävarm förekom. En stock med 
infälld kniv fördes upp och ner av en eller två man. Kniven satt endera i 
den fria änden av havarmen eller infälld mitt på den.22

Att handspänta liknas vid att ”äta välling med en sil” jämfört med att 
hyvla spån. Från Lima berättas om att späntning med maskin förekom
mit:

”Pertklyvning med maskin började omkring sista sekelskiftet. Man började 
med maskinklyvning med att inrätta en kniv som kunde höjas och sänkas i en 
gammal strömsågram, där man hade pertklumparna i vertikal ställning. 
Sådant späntat pert ansågs för nästan lika hållbart och bra som handspäntat 
pert. Späntningens kniv fick inte gå så hastigt upp och ned som en strömsåg
ram. Rörelsen var på något vis 7iedtransformerad.

Senare började man hyvla pert medels en kniv som rörde sig horisontalt, 
och verkade som en hyvel, men dessa pertor blevo mycket sämre och mindre 
hållbara. (...) Den förra perttillverkningen fordrade renare virke och ej vridet 
på något vis. (...) De få som späntar någon pert gör det för hand.”23

En bänkhyvel kan finjusteras så att den gör späntade spån, där stålet följer 
fibrerna. De faktorer som man bland annat ska ta hänsyn till är spån- 
hyvelns hastighet som måste vara lägre än vid hyvling. Hyvelstålets 
fasning ska ha mindre vinkel än vid hyvling, dvs. ner mot 20 grader. 
Stålets läge i förhållande till bänken måste justeras. Metoden ser idag ut 
att vara okänd för de flesta.

Hyvlade stickspån
Stickspån som hyvlas fram får en slät yta som är något buktig. När ett 
spån böjs syns på den konvexa sidan ”fjäll”. Hy velstålet skär tvärs över 
fibrerna som ligger öppna med följden att hyvlat spån inte är lika hållbart 
som handspäntat. Fjällen ger en direkt indikation på hur spånen ska 
läggas på taket, vilken ände som ska vara upp mot nock och vilken ände 
som ska ligga ner mot takfot. Läggs ett spån fel samlas regnvatten i det, 
nedbrytningen går snabbt. Framställningsmetoden ger att ett spån med 
ytved på sidorna och kärnved i mitten. Det är kärnsidan som är konvex. 
Tjockleken på hyvlat spån ligger mellan 3 och 7 mm. Varje spån i sig är 
i det närmaste jämntjockt.

De verktyg som behövdes var eventuellt ett barkjärn samt såg och 
spånhyvel. Idag hyvlas genomgående med horisontalverkande bänk- 
hyvlar som drivs via remdrift av en motor. I den rörliga delen av bänken 
som löper i skenor är ett hyvelstål fastskruvat. Denna del är via en stång 
kopplad till en axel som roterar och ger slaglängden. Hyvelbänkens 
anhåll kan vara fast och då hyvlas en given spånlängd, men ofta kan 
spånlängden varieras. Hastigheten uppgår till mellan 30 och 70 slag per 
minut.
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Här visas olika horisontal- 
verkande spånhyvlar som är 
i funktion idag.

O Spånhyvel från Arvika, 
Värmland. Hyvelstålet sitter 
vinkelrätt mot hyvlings- 
riktningen.

0 Spånhyvel. Gålsjö bruk, 
Västernorrland. Hyvein är 
dubbelverkande med två 
hyvelstål som skär på fram- 
och återgång. På bilden ut
nyttjas endast det ena hyvel
stålet.

0 Spånhyvel tillverkad av 
AB Bredaryds mekaniska 
verkstad.
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Sågade stickspån
De sågade stickspånen tas fram ur stoc
ken genom blocksågning. Varje block ka
pas till bitar med spånlängd och därefter 
sågas spånen till med en liten sågklinga. 
Alla spån får samma dimension och ytor
na är ruggade av cirkelsågens blad. På 
Gotland sågas idag spån med formatet 19 
tums längd, 4 tums bredd och 1/3 tums (8 
mm) tjocklek. Utbytet av stocken blir stor 
vid sågning eftersom spillet bara blir såg- 
klingans tjocklek. Det förekom att bitar 
ur vedhögen sågades till spån.

Hyvlaren tar en kubb, lägger den mot anhållet i bänkhyveln, trycker ner 
lite extra i (rot-) änden där kniven lämnar kubben tills spån med fullvärdig 
bredd hyvlas fram. De första spånen som hyvlas kasseras på grund av sin 
ringa bredd och den stora mängden bark och ytved. Därefter fördelas 
trycket jämnt över kubben. Det extra trycket i ena änden är till för att få 
hyvein att gå lagom snett genom veden och skära tvärs över fibrerna, inte 
följa dem. Ju större tryck i änden, desto fler årsringar skärs igenom och 
tätare med fjäll åstadkoms. Skärs årsringarna av för tätt blir spånen av 
dålig kvalitet.

Kubben vänds flera gånger tills en trekant med märg återstår. Vid riktigt 
klena klabbar hyvlar man på två sidor, är klabben väldigt grov kan den 
fyrdelas före hyvling eller hyvlas på fyra sidor. Vissa hyvlare ändvänder 
kubben under hyvling, om så behövs, för att parera att kvist hamnar på 
visytan, den yta på spånet som kommer att synas när taket är lagt. Det 
innebär att kubben hyvlas både från rot- och toppänden. Andra spån- 
hyvlare har som riktmärke att enbart hyvla från ena änden. Hur man 
resonerar beror till en del på kraftkällan.

Vissa hyvlar har hemsmidd hyveltand, andra har serietillverkad. 
Hyvelstålets slipning är givetvis av betydelse. Normalt är ett stål i en 
bänkhyvel fasat ungefär 30 grader. Blir vinkeln för stor böjer spånorna ut 
för mycket, blir vinkeln för liten spräcks de. Hyvelstålet står vinkelrätt 
mot verkningsriktningen eller en aning 
snedställt. Det senare för att ge mindre 
ryck och vara skonsammare för hyvlaren 
eftersom hela stålet inte tar fatt i hela 
kubben samtidigt.

De flesta hyvlingsmetoder är väldigt 
personkrävande, förutom den med el
driven horisontalverkande hyvel, den 
metod som överlevt till idag.

Hur spånet faller ur hyvein. 
Pilen visar nyvelstålets skär
riktning.

Tre stickspån som tillverkats 
på olika sätt. Till vänster syns 
ett handspäntat, spingat gran- 
spån, i mitten ett hyvlat furu- 
spån och till höger ett sågat 
furuspån. Det späntade spånet 
är styvt och har fibrer som 
följer ytan, inga fibrer är av
skurna. Det hyvlade är böjligt 
och har avskurna fibrer, hyvel- 
tanden gick in i den nedre 
änden. Stickspånet till höger är 
styvt, har alla ytor sågade och 
därmed är samtliga ytors fib
rer avskurna.
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Materialkrav

Växtbetingelserna har varit avgörande för vilket träslag man valt för 
spåntillverkning. Barrträd var vanligast till stickspån men även lövträd 
användes. Lokalt kunde träslaget variera, oftast var det fur eller gran. 
”Gran hyvlar vi till oss själva, fur för avsalu.” I detta uttalande kan utläsas 
att gran ansågs bättre än fura och därför tog man det för eget bruk.24 För 
att ytterligare belysa växtplatsernas olika betingelser berättas att i Ljusdal 
användes fura till stickspån och man ansåg Järvsöborna mindre vetande 
som använde gran till samma ändamål. Sockenrivaliteten kommer fram, 
men säkerligen var förutsättningarna för de två träslagen olika, trots att 
orterna ligger nära varandra.

Till hyvling kunde klenare virke användas än till handspäntat spån.25 
Trädets diameter vid späntat spån låg normalt mellan 20 och 40 cm och 
vid hyvlat var diametern cirka 10 till 25 cm i brösthöjd. ”Växande 
flaggstänger”, det vill säga långa, slanka och kvistfria granar kunde 
nyttjas. En normal dimension för träd avsedda till hyvlad stickspån var 6 
till 9 tum i brösthöjd. Efter hand sjönk kvalitetskraven vilket följande 
citat tyder på:

”Stickorna hyvlades vanligtvis av fur växta i täta bestånd, men stickor hyvlas 
även av asp och al. När man på 1890-talet och senare började ångkoka 
kubben användes även gran och sämre fur... När kubben ångkokas är kubben 
sågad till 4 tums tjocklek så att stickorna får denna bredd, då fasthålles kubben 
med en hävarm och kubben hyvlas så att någon trekant ej förekommer.”16

Vid egen tillverkning var det viktigt att spånen blev hållbara, speciellt 
vid handspäntning. Stor möda lades ju ner vid tillverkningen. När spån 
blev allmännare som takmaterial producerades de ofta utanför den egna 
gården. Eftersom allt större mängder takstickor behövdes till det sena 
1800-talets byggboom eftersträvades snabbare produktion, ”spån- 
fabriker” startade. Man övergick allt mera från handspäntning till 
hyvling eller sågning av spån. Visserligen hade de senare spåntyperna 
kortare livslängd men arbetsinsatsen per spån blev också mindre, vilket 
var ett måste för att möta efterfrågan.
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Gran och fur
Till hyvlat spån var gran och furu vanligast som ämne, med en liten 
övervikt på furu. När det gäller späntat spån var fur vanligast förekom
mande, gran användes mer sällan.27 Rotstocken ansågs lättast att bear
beta och ge de finaste spånen men först togs dess nedersta ”lyror”, rotben, 
bort. I den andra kubben nerifrån räknat, fanns största chansen att hitta 
en ”smörkubb”, en kubb som man späntade spån ur lika lätt som man 
skar smör med kniv. Tillverkning av späntat spån krävde grövre virke. 
Stockarnas tjocklek utgjorde inget hinder för spånspäntning.

I Nordiska Museets frågelista 130 avseende spån och pärt ställdes frågan: 
Vilka träslag har använts till stickspån?
139 uppgiftslämnares svar har behandlats, några nämner att flera olika 

träslag använts.

Torrfuror
Torrfura, ”törraker”, ”rask”, ansågs ge mycket hållbart späntat spån 
eftersom veden är kådrik och full av hartser och terpener. Den var 
lättspäntad till och med utomhus vintertid. Torrfuran stod emot tjäle 
eftersom fryspunkten för kåda är låg. Däremot dög torrfuror inte att 
hyvla eftersom de smulades sönder i småbitar vid hyvling. Mossa på 
liggande torrfuror tydde på bra spånämnen.28 Det kan utläsas att i flera 
av de skogrika landskapen i norr ansågs torrfuror ypperliga till hand- 
späntat spån. I och med att kalhuggning började ske, minskade också 
tillgången på torrfuror. I dagens skogsbruk efterfrågas inte den sortens 
virke torrfuror ger.

I Nordiska Museets frågelista I30 svarade 20 uppgiftslämnare att torrfuror 
använts till stickspån. Svaren visas i tabellen fördelade landskapsvis. Några säger 
att torrfuror även användes till stavspån.

6
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Småland Värmland Uppland

Asp
Asp ansågs ge hårt och starkt spån som var motståndskraftigt mot röta. 
Aspspån skulle läggas färsk på taket. Olägenheten bestod i att spånet, när 
dettorkade, hade stor benägenhet att ”kasta sig”, dvs. vrida sig åt alla håll 
på taket. Aspspån var känsliga för vindpåverkan eftersom nederkanten 
lätt blev upphöjd. Vinden tog tag i spånen när de inte slöt tätt mot 
varandra och kunde därmed riva stora sjok av taket eller så kunde 
enskilda spån brytas av.29 Detta gav taket en ful struktur, varför aspsticko- 
rna brukade användas på baksidan av taket för att inte komma inom 
synhåll.30 Takfallet mot norr utsattes inte för samma klimatskillnader och 
därmed inte heller samma svängningar i uttorkning som på sydsidan. 
Aspspån som lades där ”kastade” alltså inte lika mycket.

Asp användes till hyvlat stickspån, någon enstaka gång till späntat 
stickspån. Mest användes asp i Småland, Värmland och Uppland. Asp 
blev till sist inte lönsam att hyvla, åtminstone inte i Mellansverige, 
eftersom skogsägaren fick mer betalt om aspvirket såldes till Tändsticks- 
bolaget.31

Asp har använts till stavspån eftersom det är ett lättbearbetat träslag 
vid täljning och spånen kunde täljas krumma för täckning av karnis- 
formade takytor och lutande nockar.

I Nordiska Museets frågelista 130 svarade 56 uppgiftslämnare 
att asp använts till spån. Ett av svaren avsåg stavspån.

Halland Dalarna Dalsland Västergötland Blekinge Västmanland Skåne Närke Hälsingland Jämtland

Spånlängd
Stickspånens längd varierar normalt mellan 16 och 24 tum (40 till 60 cm).

Johan Johansson i Bohuslän berättar om hyvlade spån med längden 90 
cm (36 tum) som var avsedda för trelagstäckning.32 Spånen var av asp och 
de lades med vartannat varv från höger, vartannat från vänster. Dessa 
spån var inte avsedda att ligga under taktegel som så ofta annars i 
Bohuslän.

Att spånlängden skulle bero på kvistvarvens avstånd bekräftas inte av 
Nordiska Museets frågelista 130. Snabbväxande träd söderut skulle då 
medföra längre spån eftersom tillväxten, avståndet mellan årskvistarna, 
blev större. Det är vanskligt att dra alltför långtgående slutsatser ur 
materialet men att 18 tum (45 cm) långa spån var vanliga i hela landet kan 
utläsas; både som späntade och hyvlade stickspån med någon övervikt för 
de senare. Därefter är hyvlade 20, 22 och 24 tums stickspån vanligast i 
materialet.33

22 • STICKSPÅN



Trädens växtplats och beskaffenhet
Späntat och hyvlat spån tillverkas av rätvuxna, senvuxna och kvistfria 
träd. Den som har mångårig erfarenhet har skaffat sig ”spånögon” och 
kan på trädets växtsätt och omgivning utläsa om det duger till spån.

Ett bra spånträd ska vara fritt från vresvirke och tjurved. Det ska inte 
ha varit utsatt för en förhärskande vindriktning vilket ger vridenhet. Ett 
sätt att undersöka vridenheten är att ”blecka” stammen.34 Löper remsan 
lodrätt är det tecken på att trädet går bra att spänta eller hyvla. 
Svårigheten är att även om ytveden är rakvuxen kan kärnveden vara 
vriden. En smålänning35 berättar att gran till handspäntning skulle ha 
stått i skydd för västanvinden som ansågs ge mest ”vridna” träd. Om 
trädet var vridet åt höger kallades det "högervint ’ och var då nästan 
omöjligt att spinga stickor av. Om det var vridet åt vänster gick det nagot

En gran har ”bleckats” genom 
att yxeggen har körts in bakom 
barken. Ytveden har blottats 
och på den kan fiberriktningen 
avläsas i förhållande till en 
tänkt lodrät linje längs stam
men. De visade bleckningama 
gjordes på fälld gran i pedago
giskt syfte.

• För att undersöka om virket 
var rättkluvet högg man sig in 
en bit i trädets stam. Ett stycke 
längre ner gjorde man ett lik
nande snitt. Biten mellan dessa 
inhuggningar kilades loss från 
stammen och fibrerna under
söktes. [E.U. 32953 Värmland]

• ”Man kan ju blecka i stånd
skog, samt hugga in och bända 
åt sidan och då ser man snart 
om det går. Men detta gäller 
ståndskog. På gamla nelig(g) 
kan väl en blind käring känna 
med en käpp om den är rak i 
ven eller ej.” [E.U. 31292 Jämtland]

• För att i skogen se om spån- 
trädet var rätkluvet högg man 
in yxhörnet i trädet och bände 
ut en lissma som drogs eller 
revs neråt. [E.U. 32346 Ångermanland]

• Om virket var rättkluvet 
virke undersöktes genom att 
man högg sig in i trädets stam. 
Ett stycke längre ner högg man 
ett liknande hål. Den bit som 
var mellan dessa inhuggningar 
kilades loss från stammen och 
undersöktes. Fibrerna i den 
bortspäntade biten undersök
tes. [E.U. 32953 Värmland]

• För att prova trädets rätt
kluvenhet på rot, avskalades 
barken å stammen en hands 
storlek. Med en yxa togs en 
spåna ut som visade om träet 
var vint eller ej. [EU.44327Väster- 

götland]
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bättre, men inte bra. En dalmas36 anser att någon vindhet fick förekomma 
men enbart motsols. Spån gjort av medsols vridet virke gick inte att lägga 
eftersom spånen skulle läggas från vänster till höger. Ett spån uttaget 
medsols spretade ut och gav ett otätt tak. Virket kunde alltså vara något 
vridet men det gick inte att blanda spån späntade ur höger- och vänster
vridna träd och det var viktigt att läggningen skedde från lämpligt håll. 
Missade man detta fungerade inte läggningen på taket, spånändarna 
spretade åt olika håll och taket blev otätt.

Träden skulle om möjligt ha växt i baklut, dvs. i svag norrsluttning. Var 
sluttningen för stark bildades tryckved genom att trädets kärna förskjöts 
från mitten. Träden skulle inte vara frodväxta utan skulle ha stått på 
mager mark och därigenom vara senvuxna samt ha stor andel kärnvirke. 
Hade man möjlighet att se årsringarna, vilket man har idag när spånvirke 
ofta väljs på ett sågverk, skulle årsringarna vara täta och ha så jämn 
cirkelform som möjligt. Stocken skulle ha stor andel kärnved vilket visade 
att trädet var gammalt. Märgsprickan som infinner sig ett par veckor efter 
fällningen skulle gå rakt igenom märgen och inte böja av.

Trädkronan visade en del av virkets status. En gammal färdigväxt fura 
hade en tillplattad krona, ett växande hade toppig krona. Toppgrenarna 
på furor skulle växa i rät vinkel från stammen för att furan skulle kunna 
användas, växte de ut snett uppåt var de inte lämpliga till spåntill- 
verkning. Träd i undertryckta lägen, i en trädklunga, var ofta bra till 
stickspån, de är rät- och senvuxna eftersom de fått kämpa sig upp mot 
solljuset.

Även ur barren kunde lättkluvenhet utläsas. Ris-Erik Eriksson har hört 
talas om att man använde stenslunga när pärtträd skulle huggas. Det gick 
så till, att när man hittat en tall man tyckte verkade bra sköt man som 
kontroll ner barrnålar från kronan med slungan och undersökte dem. Om 
barrens båda delar låg intill varandra och var raka var trädet dugligt, var 
de vridna dög inte trädet till pärtspäntning.37

En kunnig skogsman såg på barken hur trädets beskaffenhet var. Ett 
osvikligt ”märke” på en gran som var bra att spinga, var om barken var 
formad i runda fl agor, något större än en tvåkrona och satt mycket tätt. 
En sådan gran kallades ”penninggran” eller ”pengagran”.38 I Hälsing
land används än idag uttrycket ”slantabärsk” för sådan bark. En bra 
spåntall skulle ha den ljusa, rödaktiga och fjunigare barken långt ner på 
stammen. I Norge kallas den ”glabark” i motsats till den grövre ”kart
barken”.39 Barken skulle inte uppvisa tecken på vridning.

Genom att se på markvegetationen kunde trädens egenskaper till viss 
del avläsas. Så visade exempelvis blåbärsris på näringsrik jord, lingonris 
på näringsfattig. Näringsrik jord gav ett snabbvuxet, frodvuxet, träd, 
likaså blev trädet frodvuxet om det stod för nära ett vattendrag. Undan
taget var myrtallar, dvs. tallar från näringsfattiga myrmarker. De ansågs 
vara lämpliga till stickspån40 eftersom man menade att de var beständiga 
mot röta.



Barken på spingegranen 
har penningstora flagor, 
Östergötland.

När årsringar och förhållandet 
kärna - ytved kan ses blir det 
något lättare att välja virke till 
spån. Den här tallen ser ut att 
vara bra. Täta årsringar, bra 
förhållande mellan ytved och 
kärna och märgsprickan 
genom kärnan går rakt.

Med kvistfri menas att de kvistar som trädet eventuellt haft nedtill har 
torkat av och ramlat bort av sig själva. Vid hyvling kan virket ha gröna, 
levande kvistar men inte de svarta, döda kvistarna som ramlar ur och 
bildar hål. I Hälsingland berättas om att när man på 1870/1880-talen 
började konstruera vattendrivna spånhyvlar kunde man använda gran 
och inte helt kvistfri tall.41 Det innebar att materialkraven vad gäller 
kvistighet var strängare för handspäntat spån än för hyvlat. I övrigt var 
kraven lika hårda för båda typer av stickspån. Ju längre spån som 
tillverkades desto viktigare med bra trä. ”Till den längsta spånen, såsom 
svårast att hyfla, bör det vackraste virket användas.”42 Idag är det än 
lättare att använda undermåligt virke eftersom hyvelstålet med dagens 
härdning, klarar av att skära skarpa snitt genom kvistar och vresvirke 
utan att träet ”fransar” sig.
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Avverkningstid
De flesta anser att vinterfällt, februarifällt, virke av gran och fur lämpar 
sig bäst både till spån och i snickerisammanhang. Saven är minimal den 
tiden på året, träet är kompaktare och röta uppstår inte så lätt. Riktigt 
långt tillbaka i tiden var man noga med att avverka före vintersolståndet. 
Lövskog däremot ska fällas när den savar för att ge bra stickor.43 Några 
menar att barrträd som fällts i savningen är bäst till hyvling eftersom det 
då är fuktigare och därmed lättare att hyvla.

Transport av virket utfördes lättare på vintern än på sommaren, snön 
gav glid under medarna vilket underlättade framkomligheten. Ibland 
spingades spån på vintern direkt på avverkningsplatsen men då värmdes 
kubbarna först över eld eller kokades i vatten.

Lagring av virke och kubbar
Vid all spåntillverkning måste virket vara färskt och fuktigt, det fick inte 
ha torkat ut vid späntning eller hyvling. Om stockarna barkades inför 
hyvling, var maj - juni en lämplig tid. Tall barkades före spåntill- 
verkningen, men inte alltid gran och asp.44 Oscar Swensson i Påskallavik, 
Småland skriver:

”Vanligtvis hyvlas stickor av fur och skall det bliva bra stickor ska träden 
fällas på vintern men ej kvistas. I början på maj kvistas träden och kapas 
vanligtvis i 18 tum långa kubbar vilka barkas. Kubben måste sedan så fort som 
möjligt hyvlas till stickor. Denna kubb är segare än färsk kubb. Blir kubben 
halvtorr är den svår att hyvla, stickorna spricker och brytes lätt av. ”4S

De vinterfällda stockarna barkades därför först när spåntillverkningen 
skulle ske. En annan anledning till att man inte barkade i skogen var att 
barken hindrade sten och grus från att fastna i virket vid hemtransporten.

Stockarna kördes hem och i väntan på vidare bearbetning placerades 
de på en skuggig plats, gärna nära vedbacken, kanske på norrsidan av ett 
hus och/eller övertäckta med ris. Stockarna skulle ligga minst några 
veckor för att bli sega och lättare både att spänta och hyvla. Stockarna 
kunde barkas precis innan de sågades till kubbar med spånlängd. Fanns 
risk att stockar eller kubbar skulle torka ut kunde de placeras i ett 
vattenfyllt dike.

”Sedan kördes det vinterhuggna virket hem på slädföre, om sådant fanns, eller 
på vagn och avsågades i 18 tum långa tultar. Barken avskalades antingen före 
tultarnas avskärning med ett härför avsett skaljärn eller bandkniv eller ock 
efteråt med en handyxa, då tulten sattes på kant mot en huggkubb medan 
avskalningen runtomkring ägde rum. I allmänhet ansåg man stickveden vara 
mest lämplig för sitt ändamål när den var cirka sex - sju tum i genomskär
ning. ”46
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Tillverkning av stickspån i det agrara samhället

Späntning av stickspån
All tid togs till vara för nyttosysslor. Handspäntning ”kunde utföras 
vilken tid som helst på året. Vid kolning brukade man sitta på kojlaven 
framför brasan och spänta, pärtkniv kallades kniven.”47 Vanligaste tiden 
var dock höst och vinter när sysslorna på åkern stod stilla.

”Handklyvning av spiller brukade ske sedan gödselkörningen blivit avklarad, 
samt fodret från ängsladorna körts hem. När inget annat viktigare arbete 
förelåg vid gården sattes spillerklyvningen på logen igång. Det var ju även bra 
att ha sitt hantverk under tak då vinterstormen svepte fram kring laduknuten, 
varför arbetet sattes igång i februari. ”4S

Späntningen kunde även ske framför brasan inne i stugan under 
vinterkvällarna. Kubbarna tinade upp och tjälen försvann i värmen.

”1 alla gårdar hade man gubbar, som stod å knalla med sådant arbete. Det var 
nån gammal farbror, morfar ell. farfar, som bara hölls i vedliret, såga kubb till 
pärt å högg ved m m. Sedan när kubbarna vart riktigt genomtörra, sätte 
gubben sej till en dag å klöv pärt. Gubben sätte sej på huggstubben, i velire 
(vedboden) ell. i slöjdbo’n mittemot den öppna dörren, beväpnad med 
handyxa, med kort skaft, en liten träklubba med kort skaft, å en s. k. kvistkniv, 
även kallad huggare, ock så en bastant täljkniv. Framför sig ställde hatt en 
lägre huggstubbe, ca 12 tum i höjd, på vilken han ställde den kubbe (ämne) 
som han klöv ut pärt av. En sådan kubbe var ungefär 1/2 aln = 12 tum i höjd 
(längd) ock för att få kraft att slå med klubban, på kniven, feck inte den låga 
huggstubben vara för hög. För att få största möjliga nytta av daggsljuset, sätte 
han sej med ansiktet mot dörren, ”så han såg va’ han jorde”. Om det blåste 
snålt å kallt in genom dörr’n, ställde han denna halvöppen till skydd mot 
blåsten mot vindsidan, å ställde nånting mot dörrn, så den inte blåste igen, så 
det vart mörkt inne.

Längre tebaks i tiden hade man på en del hus, till ex. brygghus, å bodar, s.k. 
halvdörrar en övre å en nedre halva. Om det blåste rakt in genom dörrn, jeck 
det bra att stänga till den undre dörrhalvan, så att det inte blåste kallt der man 
satt. Nu blev det bara för gubben, att resa kubben pä ände, på den låga 
stubben, sätta kvistkniven, som här blev späntkniv, till övre ändan av kubben, 
med venster hand (näven), ock med höger hand, som han höll klubban i, slog 
han till på kniven bak, så att denne trängde ner i kubben, å spräckte ut en 
lagom tjock pärt. Jag, å fler till mig har även hört namnet spil, om pärten, å 
man talte ibland även om spiltak. ” 49
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Fräs Erik Andersson, Boda socken i Dalarna, beskriver stämningen:

”Det lyste trollskt i alla de små fönstren i fäbodarna under de långa mörka 
höstkvällarna, och derinne späntade man spån och brännde tjärved så det 
luktade tjära och terpentin genom hela fäbostället. Derjämte berättade man 
historier från tider som gått, om björn och varg, om bästa och råndan m m, 
så det var med knapp nöd undertecknad, då endast en liten pilt, tordes gå ut 
för att hämta in spånkluvor åt far, eller gå ut på kvällen för att uträtta mina 
övriga ärenden. ”50

Att spänta spån beskrivs ”vara en god industrigren (...) för fattigt 
landtfolk.” Det omtalas att från Gustaf Adolf socken i Östergötland med 
närgränsande socknar i Skaraborgs län, ”reste både yngre och äldre 
personer till andra orter bl.a. till Småland, Östergötland, Wermland för 
att spinga och kallades ”spingare”, och arbetade huvudsakligast vid 
sågverk der även handspingning utfördes.”51 I sådana sammanhang var 
det väsentligt att kunna tillverka spån året om.

Handspäntning kunde ske på plats i skogen direkt efter fällningen. Om 
späntning av gran utfördes om vintern på avverkningsplatsen kapades 
stockarna till kubbar som fyrklövs och värmdes över öppen eld för att 
tina, bli mer lättspäntade. ”Alltså hela partiet (av gran) som skulle spingas 
på den platsen var uppklyvet i bitar, som var rena från kvistar, skulle trä’t 
värmas för att det skulle bliva mjukt. Detta tillgick så att man lade ut två 
stockar, parallellt med varandra med lagom mellanrum, så att de 20 tum 
långa bitarna kunde placeras tvärsöver stockarna. En brasa tändes mellan 
dessa stockar och på detta sätt höll man virket mjukt och segt.” 52 De 
delade kubbarna kunde också kokas i vattengrytor. Klabbarna ställdes på 
högkant i grytan, täcktes med t.ex. granbark, juteväv eller plåtlock och 
fick koka i ett par timmar. När en värmd grå klabb togs upp lades en ny 
gulvit i. Endast gran kokades och det skedde även sommartid.53

Från handspäntning övergick man till handdriven hyvel, därefter till 
hästkraft, vattenkraft m.m. Men handspäntning försvinner inte helt när 
man börjar hyvla. På flera orter används metoderna parallellt. Särskilt i 
Dalarna fick hyvlat spån svårt att få genomslagskraft.

Hyvling av stickspån med bandkraft
När man först ville rationalisera spåntillverkningen användes handkraft 
till att driva hyvlarna.54 Det finns uppgifter om upp till sex man som hjälps 
åt att hyvla. Tillvägagångssättet var således väldigt personkrävande. 
Uppfinningsrikedomen var stor men tre tekniker för hyvling går att utläsa 
ur materialet. Antingen använde man sig av hävstångsprincipen och lät 
bommen arbeta i vertikalled upp och ner eller så sköt man den i hori
sontalled som en liggande pendel. Ytterligare en variant var att hyvla med 
hjälp av ett lodrätt stående trähjul med infällda knivar.

Hur ytan på de spån som framställdes såg ut vet vi inte helt. Ju fler män 
som deltog, desto lättare bör det ha varit att få spån med hyvlad yta.55
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HYVLING MED HORISONTELL PENDEL

En boms ena ände fästes i ett träd, vägg eller bock med träplugg eller 
järndubb. I bommen, närmare den rörliga änden än den fasta, fästes 
hyvelstålet. Bommens fria ände försågs med handtag, t.ex. i form av 
uppåtstående pinnar. Kubben lades i en urholkning med spånlängd i 
bänken, i en ram eller fasthölls med järnhakar i kortändarna. Fyra till sex 
män hjälptes åt. De stod på var sin sida om bommen, eventuellt en vid den 
fria änden. Varje man höll i två pinnar utom han vid änden som höll båda 
händerna på en extra lång pinne. Vid hyvling sköt några på och andra 
drog, spån hyvlades enbart i ena riktningen. I en del fall hyvlades rakt 
igenom märgen men oftast vändes kubben och hyvlades på två sidor.56

HYVLING MED HÄVSTÅNGS PRINCIP

Den andra principen vid hyvling med handkraft var att arbeta i höjdled, 
även då med en lång trästock som hävarm vilken lyftes upp, och därpå 
sänktes, varvid ett spån hyvlades. Vid den fria rotänden stack träpinnar 
ut på båda sidor som handtag. Rotänden gav extra tyngd vilket var till 
fördel för att hyvlingen skulle gå bra. Kniven var fastsatt närmare den fria 
änden för att man inte skulle behöva lyfta så högt. Kubben fästes i en 
stadig markfast stubbe med urtag. Upptill kilades den fast med en 
järndubb. Fyra till sex man hyvlade.

Karl Anshelm Andersson, född 
1881, beskriver denna speci
ella hyvel som var avsedd för 
hyvling av stickor för taktäck
ning. Hyvein fanns på en gård 
i Överarp i Hässleby socken, 
Jönköpings län, och den an
vändes sista gången 1889. 
Hyvelstocken av mogen fur låg 
fast och den grova färska asp- 
stocken verkade som balans. 
Hyvein hanterades av två 
män. Kubben fördes fram och 
åter över hyvein, den del som 
är markerad no 1, fungerade 
som en kåpa. Under den lades 
kubben som skulle bli stickor. 
Kåpan var försedd med fyra 
handtag i form av raka pinnar 
av trä, två på var sida. En 
man stod på var sida om 
denna kåpa och höll denna 
stadigt mot hyvein och förde 
den fram och åter. Stickorna 
som hyvlades var ungefär 2 
mm tjocka, stålet som skar 
satt vinkelrätt över hyvein.
[E.U. 30857, Småland]
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Spånhyvel, typ horisontell pendel, som drevs med handkraft i en horisontell pendelrörelse. Fotot är taget på Inhala gård, Tapani- 
udden, Säivis, Nedertomeå socken, Norrbotten. I underkant av bommen är byveljämet infällt. De uppstående pinnarna är hand
tag för fem män, ytterligare en man håller i bommens fria ände vid hyvling.

spJLhsttbl

A underlaget uppifrån. 1:10 

B underlaget från sidan.

a träkloss varav spånen hyvlas 

b anordning för. att fasthålla a

NORRBOTTEN 
Nedertorneå sn

Tapaniudden
Inhala

hyvein uppifrån. 1:20
hyvein från sidan,

b spånhyvelns fäste i väggen,

U. 155C4,

Barbro Lidström 1956.
Nilsson Foto. '942

Uppmätning av hyvein på Inhala gård. Dokumentationen är utförd av Barbro Lidström 1936. [E.u. i 3504]
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HYVLING MED HJUL MED EN ELLER FLERA INFÄLLDA KNIVAR 

Hyvein bestod av ett lodrätt massivt trähjul med ett par meters diameter 
där en eller flera knivar var infällda.57 Med hjälp av en vev drog minst två, 
oftare fyra eller flera män hjulet. Hyvlaren höll kubben mot detta, 
troligen användes en hållare för att fingrarna inte skulle skadas. För varje 
varv hyvlades lika många spån som det fanns knivar i hjulet. Hjulet kunde 
även drivas med andra kraftkällor.58

Ett hjul drivet med handkraft förekom kopplat som kraftkälla till en 
horisontellt gående hyvelbänk av den typ som är vanlig idag. En sådan 
anordning fanns bland annat i Småland på 1850-talet.59

Denna spånhyvel med häv- 
stångsverkan fanns i Skans- 
holm, Vilhelmina socken, 
Lappland. Nils Eriksson skri
ver om denna: På 1890-talet 
började vi här i Skansholm 
hyvla spån med en spånhyvel, 
som drogs av sex karlar.
[E.U. 13037]

Hyvling av stickspån med dragare
I Nordiska Museets frågelista 130 nämner nästan 20 % av meddelarna 
spånhyvling med hjälp av hästar eller oxar. Av dessa beskriver två 
tredjedelar hyvling längs stockar lagda längs efter varandra. De flesta 
andra avser häst som kraftkälla till roterande skivor med infällda knivar 
och några beskriver en hästddragen hyvel som löper över kubbar lagda 
i cirkel.
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Spånhyvel på Gammplatsen i Lycksele. Fyra män hjälptes åt att lyfta 
stocken vars toppände var fast förankrad. Varje man höll i två pinnar. 
(En genomgående pinne har försvunnit på denna hyvel.)

Till höger: Närbild som visar 
att stubben är genomborrad i 
övre delen, där en träspak med 
jämdubb har fästs med en 
genomgående sprint. För att 
jämdubben ska tränga in i 
kubben kilas spaken fast, 
i detta fall med träbit mot 
mark. En träkil brukade an
nars kilas in i hålet under 
spaken för att hålla den i läge.

En spånkubb har placerats i den tillyxade stubben.

Hyvelstålet, den övre jämbiten, är saxslipat med fa
sen på sidan mot hyvelstocken, se figuren här intill. 
Det undre järnet sitter 3,S mm längre in vilket ger 
spåntjockleken. Anhållet har förbättrats med påsatt 
träbit vilken också är stötdämpare och går i mark när 
ett spån hyvlats fram och stockänden sänks.

Stålets utförande och placering 
i hävstångshyveln på Gamm
platsen i Lycksele.

Rune och Ture Lindholm, från Arvliden, Lycksele socken i Västerbotten, be
skriver en hyvel med hävstångsprincip liknande den på bilderna. Hyvein an
vändes senast 1937 när ett ladugårdstak i byn spåntäcktes. Spånen lades i 
zigzag-läggning. Hyvein består av en stock med 7 - 8 m längd med toppändan 
fäst i en stubbe medelst en järnten, bult. Hyvelstålet var infällt i rotändan 
eftersom den änden är tyngst och ger extra kraft på nedskåret. Stocken var 
bilad lodrät där stålet satt och det satt i övre delen av den släta ytan. På detta 
sätt fick man anhåll.

Mellan stål och fast ände sitter pinnar som handtag för 6 man, 4 stod utanför 
hyvelstålet och två mellan stål och den fastgjorda änden. Kubben var fastsatt i en 
stubbe med urtag. Ett hål var borrat horisontellt genom stubben, därigenom 
kilades ett järn fast på något sätt och högg tag i kubbens översida.

Spånen blev hyvlade, det var viktigt att rätt ände låg upp på taket.Tall användes 
och man hyvlade rakt igenom kubben. De färdiga spånen ramlade åt samma håll 
när de hyvlades och var lätta att plocka upp på armen och lägga vid sidan om. 
Detta arbete gjorde Rune,född 1922,som var ung pojke när hyvlingen utfördes.

Återberättat av Rune Lindholm, Umeå, 1995.

3 Z • STICKSPÅN



Hyvling med hjälp av dragare, hästar eller oxar, användes när man ville 
rationalisera tillverkningen men vattendrag inte fanns att tillgå.60 Svaren 
visar att arbetssättet har använts i hela landet. De raka stockbanorna syns 
förekomma mest i Västsverige medan vandringar med en hyvel som löpte 
över spånkubbar i ring var vanligast i de norra delarna av landet. De 
träslag som hyvlades med häst var gran, asp och fur.

Hästhyvling med rak stockbana förekom så sent som 1937 i Naver- 
stads socken, Bullarens härad i Bohuslän och som vandring någon gång 
under 1930-talet i Långsel, Råneå socken, Norrbotten.61

RAK STOCKBANA

Vid hyvling med dragare längs en stockbana placerades ett antal stockar 
av gran, asp eller fur på rad efter varandra på en slät markyta, t.ex. en 
tallhed eller mo. Från Ångermanland nämns att platsen vid en kornhässja 
- en ”hässjegäla” - fungerade bra. Henrik Johansson i Värmland berättar 
att banans längd kunde vara upp till 150 meter.62 Avståndet mellan 
banorna varierade men måste vara sådant att en av dragarna obehindrat 
kunde gå emellan.

Stockarna barkades ibland, ibland inte, och placerades med rot - 
toppända mot varandra. Uppstod alltför stor skillnad i dimensioner 
kortades stocken i toppändan för att hyvlingen skulle gå så jämnt och lätt 
som möjligt. Trots allt ”ryckte det och slet i hyvein då hästarna drogo och 
det kackade i alla kvistar och dömlingar som hyveltanden högg av” 
berättar en Ölmebo.63 Hyvlingen påbörjades vid toppänden. Spånen blev 
bättre om man hyvlade alla spån från samma håll, hade man flera 
stockbanor innebar det att hästarna ”slapp köra löske tillbaks”.64 Vid 
riktigt rationell hyvling, när t.ex. hyvein lejdes, kunde förberedelser göras 
med flera parallella banor intill varandra.65

Spånhyvling med oxar och 
hyvel av kälktyp i Fagerlid, 
Vadsbo socken, Västergötland.
[E.U. 38675]

STICKSPÅN »33



Här hyvlas spån med hästar 
längs rak stockbana med hyvel 
av plogtyp. Lars-Inge Hag
berg, som sitter på hyvein och 
kör har bara tömmarna att 
hålla i, Bertil Ivarsson som 
styr håller i handtagen på 
hyvein. Det gäller att ha 
samkörda parhästar.

En aln långa spån hyvlas i 
Östad, Bohuslän, på Bullare 
marknad 1994. Spånen sprutar 
ut till höger och den som styr 
går här på vänster sida om 
banan för att inte trampa på 
dessa. Hyvelns medar på un
dersidan syns på bilden. De är 
till för att hålla hyvein kvar på 
stocken. Balansstången som 
skjuter ut och vilar på närlig
gande stockbana är ditsatt på 
sen tid. Observera nedsåg- 
ningama i stockarna som 
ligger närmare fotografen.
T.h: Närbild av spånhyveln. 
Nytilläggen är sittplankans 
förstoring samt balansstången 
som skymtar stickande ut till 
höger i bild. Hyvein finns även 
avbildad på ritning nr 1 på 
sidan 35.

34 • STICKSPÅN



Spånbyvlar avsedda för hyvling med dragare.
Dokumenterade av Stina Wedman 1994.
O Spånbyvel av plogtyp från Bullaren, Bohuslän.
0 Spånbyvel av plogtyp från Bullaren, Bohuslän.
0 Spånbyvel av plogtyp från Kolsäter, Dalsland. Observera 
det runda hålet längst fram. Där var ursprungligen en lång 
lodrät stång fäst. Den som körde stod på hyvein och höll i 
stången för balansens skull samt i tömmarna. Hyvein bar 
byggts til! och fått större avstånd mellan handtagen samt sitt- 
bänk.
O Spånbyvel av kälktyp från Kilsmo, Närke.
0 Spånbyvel av plogtyp i Dalslands fornsal. [E.u. 35187]
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Figurer av spånbyvel av kälk- 
typ sedd från sidan O, fram
ifrån O och uppifrån © samt 
hy velstålet i detalj O. Där
under stockbana med planka 
på stolpar ©. På plankan 
ligger stockarna. Bilden förkla
rar hur hyvein placeras. Obser
vera att stockarna ligger så att 
de hyvlas från topp till rot
ända i detta fall. Efter Tid
skrift för svenska landtbruket 
och dess binäringar 185S.

För att inte glida vid hyvlingen fästes stockarna vid varandra på så sätt 
att hål borrades genom ändarna och dymlingar, tränaglar, drevs genom 
dessa och ner i marken. Mindre tidskrävande var att längs stocksidorna 
slå ner kilar så att stockarna inte gled sidledes under hyvlingen. De fria 
ändarna kilades fast med trä- eller järndubbar dikt stockändarna. Den 
ände som låg i slutet av banan kunde ligga an mot en låg stubbe som gav 
ett ordentligt mothåll. Det var av vikt att stockarna inte rubbades vid 
rycket när hyvlingen påbörjades.

Stockbanan kunde höjas upp från marken för att skapa en helt plan yta 
samt för att ge bättre arbetsställning när hyvel av kälktyp användes. 
Starka stolpar slogs ner i marken eller stadiga träbockar ställdes på lagom 
avstånd från varandra. På dessa placerades stockarna som skulle hyvlas. 
Vissa stolpar var försedda med vassa järndubbar som trängde in i 
stockarna och höll dem på plats. Dessutom fästes stockarna med trä
naglar ner i stolparna. Plankor kunde också läggas under som plan bädd 
för stockarna.

,ZX^-.Q.

©
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5PÅNLANGD

Ett sätt att fästa stockarna sinsemellan var att skarva dem halvt i halvt 
med liggande blad och därefter borra ett hål och slå en tränagel, dymling, 
igenom dem och ner i marken eller att snedskära ändarna och dymla 
igenom.

De hyvlar som användes för hyvling med dragare längs rak stockbana 
var av trä med järn i hyvelstål och eventuellt i hopsättningsdetaljer. 
Utformningen liknade antingen en plog med två handtag baktill eller en 
kälke med handtag i form av pinnar som stack ut vinkelrätt från hyvelns 
båda långsidor. Undertill på sidorna var hyvlarna försedda med ”medar” 
av trä som höll dem på plats på stockarna. Hyveltanden var infälld på 
undersidan, ofta snedställd. Vid snedställd hyveltand styrdes utkastn- 
ingen så att alla spån kom ut på samma sida av stockbanan,vilket gjorde 
det enklare att plocka upp dem. Ett snedställt hyvelstål innebar även att 
rycket inte blev så markant när stålet tog i stocken. I framkanten på hyvein 
satt ett järnbeslag där draganordning till hästar/oxar fästes.

En eller två man klarade av att hantera en hyvel av plogtyp men minst 
tre man krävdes för att klara av kälktypen eftersom den för balansens 
skull krävde minst en man på var sida som styrde och en som körde. 
Förutom männen som körde måste spånplockare till i båda fallen. När 
hyvlingen kom igång gick det snabbt, ”spånen kom som en rök ur 
hyvein”.66 Det gällde att plocka upp dem så att inte hästar eller hyvlare 
trampade sönder dem nästa varv. Barn och kvinnor hade till uppgift att 
plocka upp spånen och lägga dem i trave.

O Här visas två varianter av 
nedskärningar i stockar, rak 
bana. Ena varianten innebar 
att när stockarna fästs vid 
varandra sågades spår, med 
spånlängds avstånd, nästan 
till mitten av stocken. Därefter 
hyvlades spån, man vände 
stocken och sågade ner mot 
märgen från andra hållet.
Efter hyvlingen återstod en 
märgplanka med en tjocklek 
mellan 1 till 2 tum där märken 
efter nedsågningama syntes. 
Takkonstruktioner i områden 
där hästhyvling tillämpades 
kan innehålla märgbrädor 
med sågspår i som indikerar 
hyvlingsmetod. Att hyvla så 
att en märgbräda återstod gav 
bättre spån eftersom märgen 
är lös och olämplig som spån- 
ämne men metoden gav mer- 
jobb då stockarna skulle vän
das och nya spår sågas.

O Vid den andra varianten 
sågades spåren så djupt som 
möjligt utan att stockarna gick 
av. Dubbarna i ändarna fick 
inte sticka upp mer än till 
nedsågningens underkant. I 
annat fall rubbades de av 
hyvelstålet som förstördes om 
dubbarna var av järn. Efter 
färdig hyvling återstod endast 
lite ytved med bark, en bak.
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Dubbelhyvel att spännas för 
dragare. De parallella stock- 
banorna med nedsågningar är 
utritade. Här sker hyvling från 
rot till toppända. Boda socken, 
Dalarna. [E.u. 30907]

Den som höll i tömmarna satt antingen på hyvein och tyngde ner den 
eller så gick han vid sidan om. Hyvein behövde tyngas ner för att spånen 
skulle bli bra. Det förekom hyvlar där den som körde stod på hyvein och 
höll både i tömmarna och, för balansens skull, i en lång lodrät stång som 
var fäst i hyvelns främre del, se figur.

Banan kunde göras något lutande om enbart enkelbana användes och 
dragarna endast hyvlade i ena riktningen. Lutningen neråt gjorde att det 
gick lättare och farten blev högre än vid plan bana.67 Ch. Nygren beskriver 
1855 i Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar hur hyvling 
med två dragare kunde gå till:

”Dessa spiror (stockar) fästas med tränaglar af en tums diameter vid den 
underliggande bädden, med en sådan i hvarje ända af spiran. Innan hy flingen 
börjar, nedsågas skär till två tum nära spirans underkant på samma afstånd 
sinsemellan som den blifvande spånens längd. Denna skall till 2/3:delar af 
partiet vara 1 aln, den återstående 1/3-.delen som begagnas till underlag, 1 aln 
9 tum, utom ett mindre parti af endast 12 tums längd, som användes till första, 
eller s.k. takfallsbvarfvet. Till den längsta spånen, såsom svårast att hyfla, bör 
det vackraste virket användas.

Det virke som begagnas till takspån, bör vara af rå furuskog, ej öfver 81/ 
4 tums tjocklek och af hvad längd som helst. Så beskaffadt virke beh öfver blott 
kantslås på undersidan; gröfre virken måste äfven på sidorne afskrädas till 
samma bredd som hy fveltandens. Hy flingen af takspån bör heldst företagas 
i October och November månader, då virket ej bör vara käladt eller safrikt, 
ehuru jag med framgång äfven verkställt detta arbete på sommaren.

Hyfveln, - hvarpå under arbetet en karl sitter, som emottager spånen från 
hy fvein och samlar dem på sina knän tills de afhemtas af en handtlangare, - 
drages af 2 par jemna oxar. Tvänne karlar gå på hvardera sidan om hyfveln 
med en hand på hvardera handtaget, hvarmed hyfveln både styres och 
nedtryckes mot banan. Medan nya stockar påläggas banan eller oxarne hvila, 
ordnas spånen af då lediga arbetare i högar, för att pressas (den är nemligen 
efter hy flingen bugtig), hvarvid den undra hälften af högen lägges med kröken 
nedåt och öfra hälften tvärtom, hvarefter tyngder påläggas. ”
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Några svar i Nordiska Museets frågelista 130 anger att endast en dragare 
användes vid spånhyvling. Kanske användes en speciell dubbelhyvel. De 
barkade stockarna lades på marken i dubbla banor med ett avstånd 
sinsemellan på 60 cm. Hästen som gick emellan dem drog dubbelhyveln.68 
Man kunde ha en kort bana som möjliggjorde att hyvein drogs tillbaka 
för hand efter hyvlad sträcka medan hästen gick baklänges tillbaka. 
Draglinorna var så långa att hästen stannade framför stockbanan och 
behövde därmed varken gå grensle eller på sidan om stocken.69

VANDRING

Spånhyvling enligt tröskvandringsprincipen gick till så att spånklabbarna 
låg i en cirkel intill varandra på en markbädd.70 Vandringen hade formen 
av ett ekerhjul med stor diameter. ”Ekrarna” utgjordes av stockar med 
avplanad ovansida. Flera sätt att fästa kubben måste ha förekommit. Ett 
sätt var att urholka stocken eller plankan som låg mellan varje ”eker” och 
där placera spånkubb som hölls med fästjärn i ena änden.

Från mitten utgick en bom i vars fria ände hästarnas skaklar var fästa. 
Bommen hade en tvärställd planka, vagga, med hyveljärnet infäst. Vag
gan var rundad framtill som en kälkes medar för att glida lätt från kubbe 
till kubbe. Kubbarna hyvlades från toppända till rotända.

Vid hyvling kördes hästen av en man och minst en pojke satt på hyvein 
och plockade upp spånen vartefter de kom upp på ovansidan. Om spånen 
hyvlades från topp till rotände innebär detta att rotänden kom att ligga 
upp mot nock. Toppänden färgades berättar Erold Johansson i Långsel, 
Råneå71 och det röda skulle synas när taket var lagt. Detta sätt att hyvla 
med en häst i vandring ser ut att förekomma mest i norra Sverige. 
Vandringarna fanns utomhus och torde idag vara försvunna

Häst- eller oxvandringen kunde även gå till så att kniven eller knivarna 
var infällda i en rund, liggande och massiv skiva med en diameter av mer 
än 1,5 meter. En hög lodrät axel i mitten av den runda skivan var kopplad 
via en snedställd bom till en eller två dragare. Skivan roterade när 
dragarna rörde sig framåt. Det runda hyvelbordet ovanpå skivan hade 
öppningar där kubbarna placerades. Två hyvlare, stående mittemot 
varandra, kunde hyvla samtidigt. Om två personer hyvlade skulle antalet 
knivar vara ojämnt så att knivarna inte högg i var sin kubb samtidigt. Så 
här beskriver en smålänning hur det hela kunde gå till:

”Hästkraft har jag ej heller sett men ox-vandrings-hövling går alldeles 
utmärkt, och till och med kunde en ensam person johan i Fageryd, ensam 
höfla stickor då han höll klossen till höflen och oxarne på tillsägelse, utan 
kusk, gingo rundt i ”vandringen”. Blevo det för fullt med stickor under 
maskinen, så lät han oxarne stanna, medan han röjde, dem stickorna 
undan. ”72
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”Spånhyvel konstruerad som en vandring. 
På närbilden synes i övre vänstra hörnet 
bakom vridarmen en rund kubbe. Sådana 
kubbar äro avsedda att placeras runt hela 
periferien och fasthållas av jämspetsar, 
något otydligt synliga i nedre kanten av 
bildett. På undersidan av den rörliga armen 
sitter en kniv. När armen drages runt såsom 
på en vandring, skär kniven spån av kub
barna.

Liehittäjä är en skogsby, som ända tills 
nu varit helt utan kommunikationer. Ge
nom i sommar för militärt behov byggda 
vägar har landsväg byggts alldeles invid 
byn. Den gård, på vars ägor spånhyveln 
finnes, den sydvästligaste av byns tre går
dar, bebos av lappar, vilkas sysselsättning är 
renskötsel. ”
[E.U. 17476 Hietaniemi, Liehittäjä by, Norrbotten]

Tillverkning av stickspån med hästvand
ring i Korsträsk, Norrbotten, år 1935. En 
häst är förspänd bommen där hyvelstålet 
är infällt. Kubbarna ligger lössågade mel
lan ”ekrama” i vandringen. Två män 
plockar spån sittande på hyvein och en går 
på sidan om hållande i tömmarna.
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Hästbyvling med hästvandring frän Frösön, Jämtland. Hästkraften 
överförs via axel till en roterande skiva med i detta fall sju infällda 
knivar. Två män kan hyvla samtidigt och det ojämna antalet knivar 
gör att två knivar inte träffar kubbarna samtidigt. Hyvein finns upp
mätt och redovisad av O.J.Näslund i Sågar, 1937.

Takspånstillverkning med hästvandring. Skucku, Berg, Jämtland.
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Hyvling av stickspån med vindkraft
Att använda vindkraft till spånhyvling tycks inte ha varit speciellt utbrett. 
Från Värmland kommer två beskrivningar på hyvlar som användes under 
1800-talets andra hälft. Följande hyvel användes på 1860 och 1870- 
talen:

”En ”värhövvel” var tillverkad såsom en gammaldags väderkvarn. Den var 
försedd med fyra vingar. Man hade grävt ner ett grovt träd eller rotändan av 
ett grovt träd i marken. Den sträckte sig några meter över marken. I övre 
ändan hade man slagit in en dubb, eller ”nål” av grovt rundjärn. En järnring 
var anbragt kring det hela. Man borrade sedan ett hål i en grov plankbit som 
träddes på järndubben. Denna träbit kunde sedan vridas runt på toppen. Man 
fäste sedan stadiga slanor från denna tvärliggande planka snett ner mot 
marken ungefär såsom, när man ställer upp en brandstege på gammaldags vis 
mot en takfot. Med dessa slanor som stomme byggdes sedan en vanlig 
spånhyvel. På överändarne av de uppåtstående sianorna fanns det lager. I 
dessa vred sig en axel varpå vingarna voro fastade. På denna grova järnaxel 
fanns en vev mellan lagergångarne. Denna vev drog en stång upp och ner 
(med) själva hyvein. Hyvein satt på undersidan och hade tanden med eggen 
uppåt. Sålunda lades kubben av gran i övre sidan och pressade ner mot tanden 
som skar på nedåtgående. Det fanns alltså ett fäste på nedsidan, som kubben 
spände emot, när hyveltanden skar eller klöv loss spånen.

När vinden vred sig måste man vända hela hyvelställningen allt eftersom 
vinden gjorde det nödvändigt. Då det ju inte fanns någon utväxlingav kraften, 
hände det, att vingarne hade en väldig fart ena stunden medan den gick mycket 
långsamt en stund senare. Ja det kunde bli så svag vind att hyvein stannade. 
Då var det att hänga sig i vingen så att sista spånen kom loss. För övrigt var 
att märka vid spånklyvningen att det skulle vara kubbar till hands nästan 
jämt. Ty man kunde aldrig förut bestämma, när man skulle hyvla spån. (...) 
För den skull hade man magasinerat de barkade kubbarne i en damm. ” 73

På Björkö-Arholma i Roslagen användes på 1860-talet en hemma byggd 
hyvel. Den drevs med hjälp av kvarnvingar. Lagom väder ansågs vara 8 
till 10 sekundmeter. Via flera lager överfördes kraften till en vågrät 
pendelrörelse i en bräda där ett brett hyvelstål var monterat. Flera kubbar 
som låg sida vid sida hyvlades samtidigt.74 I Jukkasjärvi, Norrbotten, 
fanns en vindriven spånhyvel med enorma vingar vilket framgår av ett 
fotografi. På Gotland sågades spån i väderkvarnar.

Hyvling av stickspån med vattenkraft
När vårsolen började värma, men innan den bråda tiden med vårbruket 
startade, började spånhyvlingen. Med vattendriven hyvel varade oftast 
spånhyvlingen endast en kort period på våren när smältvattnet gjorde det 
hela möjligt. Då var det bråda tider och män i alla åldrar på gården 
hjälptes åt med spånhyvlingen. Från Odensvi socken i Småland kommer 
beskrivningen nedan:



Väderkvarn för spånbyvling.
I förgrunden blötlagda kubbar 
i väntan på hyvling. Kånsta 
kvarn, Sköllersta socken, Öre
bro län.

Spånhyvel driven av vindkraft 
i Jukkasjärvi socken, Norrbot
ten. Lägg märke till mannen 
till vänster om stativet som 
klargör storleken på anlägg
ningen.
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”Min far hade en stickhyvel och gjorde stickor åt alla grannar runt omkring. 
Denna hyvel blev till hinders för vattnet gick delvis upp på åkrarna och därför 
revs den bort omkring 1900. Min far hade stickorna 22 tum långa samt 5 
stickor på en tum i tjocklek. Han använde i allmänhet fur men hyvlade ät 
andra av både asp och gran. Virket höggs på vintern och kördes till hyvein. 
Dagarna före det skulle hyvlas, som var på våren när det var gott om vatten 
i den lilla bäcken där hyvein stod, renbarkades stockarna och kapades i lagom 
längder. Det kunde vara ett tiotal bönder, som hade kört dit virke och skulle 
ha hyvlat. Far hade en hålldam(m) ca 800 m(eter) längre upp, som han stämde 
upp vattnet i. Detta stämbord öppnade han först och sprang ned till hyvein 
för att vara före vattnet. Dammen vid hyvein var ej så stor. Vi barn fingo alltid 
ligga framför fars fotter och plocka undan stickorna, som sedan hämtades och 
bars av var och en till uppläggningsplatser, där de lades upp i famnar tre alnar 
höga. Det räknades för en famn om det var 3 alnar högt och 3 alnar långt. Far 
sålde nog någon famn stickor ibland men jag kommer ej ihåg priset. Stick- 
hyveln var borta omkring 1900. ” 75

Det var småpojkarna som hade till uppgift att samla upp spånen vilket 
inte alltid var en lätt syssla:

”Alltid när det pågick var det tidig vår med smältande snö och rägnbyar. 
Hyvein bullrande, skakade och kved och stickorna skuros ideligen med ett 
fräsande ljud samt föllo ner undan för undan, ibland i en ordentlig hög på 
varandra ibland huller om buller, och vattnet forsade och skvalade. Det 
luktade kåda o ruttnande trä riktigt bestickande. Ibland hände det att 
dämbordet slog igen och vattnet kom ut en bakväg. Då störtade en hel flodvåg 
ner forsande utför bärgväggen, hotande att fördränka mej som satt längst 
därnere. Och då var det att kvickt komma på benen och söka rädda sej på terra 
firma var som hälst. ”76

När handspäntning övergavs blev vattenkraft det absolut vanligaste 
sättet att driva en spånhyvel. På många håll i landet fanns en stationär 
spånhyvel som utnyttjades av hela byn eller så förekom ambulerande 
spånhyvlar. Antingen tingade man själva hyvein eller hela tillverknings- 
proceduren. Under 1800-talets andra hälft ökade antalet sågar och 
vattendrivna hyvlar. De drevs med turbin eller vattenhjul. Underfallshjul 
krävde minst vattenflöde.

Hyvein verkade vanligen med vertikal eller horisontell rörelse. Var den 
kopplad till ramsågen bytte man från sågblad till hyveltand77 inför 
spåntillverkningen som då skedde vertikalt. Hyvlaren satt framför hyvein 
medan han arbetade.

En av de många horisontalverkande spånhyvlarna som kanske ännu 
finns kvar var konstruerad så här: spillerhyveln som drevs med vatten
kraft var byggd av fyrkantiga bjälkar, 6x6 tum. Längden på arbetsbordet 
var ca 3 m, bordet var strävat med omnämnda dimensioner för att ta emot 
stötar som förorsakades av själva hyvlingen. En 2 alnar lång, rörlig fram- 
och återgående järnplatta hade skärstålet i mitten. Plattan löpte i skenor 
med rätlinjig styrning mot hyvelstålet. I denna rörliga platta var fästad en 
kopplingsstång till en remskiva som i sin tur var fäst i dragstången.



Kvant och spånhyvel drivna 
med vattenkraft i Strömåker, 
Bjurbolm, Ångermanland. 
Lägg märke till nockavtäck- 
ning på kvarnen. Den hyvlade 
stickspånen har vikts över 
nocken.

Dubbelverkande spånhyvel i 
Gålsjö bruk, Västernorrland. 
Anhållet för de två kubbarna 
syns i mitten. När den vänstra 
kniven rör sig åt höger hyvlas 
ett spån, när kniven till höger 
rör sig mot vänster hyvlas ett 
spån ur en annan kubbe.

Slaglängden var 21 tum. Skärstålet var fäst med två kraftiga bultar på var 
sida av skäret. De var lättåtkomliga med skruvnyckel eftersom kniven då 
och då måste lossas och slipas. På undersidan av hyvelbordet fanns en plåt 
som höll spånen då plattan gick tillbaka och släppte spånen ifrån sig då 
den gick framåt igen. Hyvein stod i det fria och användes vid tjänlig 
väderlek.78

Hyvelbänken kunde slutta vilket gav krafttillskott vid hyvlingen. En 
tvärslå bildade anhåll för kubben ur vilken hyveljärnet i nedgående skar 
ett spån. Sluttande hyvlar drivna med vatten eller vind omnämns.79 
Ytterligare ett steg i rationaliseringen av den horisontalverkande bänk- 
hyveln var att montera två knivar, av vilka den ena skar pa fram och den 
andra på återgång.80
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Nils Sundkvist hyvlar spån på 
Andersgård i Ede by, Hammer
dals socken i Jämtland. En 
bilmotor används som kraft
källa.

Hyvling av stickspån med lokomobil, förbränningsmotor, 
elektricitet
Här redovisas inte de olika kraftkällorna detaljerat. Lokomobil och 
ångmaskin användes i en övergångsperiod vid spåntillverkning precis 
som i flera andra sammanhang. När spånkubbarna skulle kokas före 
späntning eller hyvling fanns tillgång till varmt vatten genom denna 
kraftkälla.

Paul Olsson på Folkesgården i Västra Emterviks socken, Värmland, 
nedtecknar 1945 följande vilket visar hur noga man tog till vara på allt 
vad skogen gav under naturahushållningens tidevarv:

”...på senare tid har den elektriska kraften tagits i anspråk, även för detta 
ändamål (spånhyvling), det har den fördelen att man kan köra virket direkt 
ur skogen och hem på vedbacken och vara där och utföra arbetet, så fick man 
även vara hemma och äta i stället för att frakta matsäck till sågen, detta var 
ju även en fördel. En annan fördel var att avfallet blev hemma på vedbacken 
och inte behövde köras hem frän sågen.
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Kubben börjar hyvlas...

...och till slut återstår endast 
en trekant med märgved.
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Rationell spånbyvling på 
1920-talet. Klingan kapade de 
barkade stockarna i kubbar 
med spånlängd som därefter 
hyvlades till spån. Mannen till 
höger bär en bunt takspån på 
ryggen.

Tillverkning av sågade stickspån
Från Gotland berättas att man omkring 1880 började använda sågade 
jämntjocka spån, helst av gran, med längden 18 eller 28 tum, bredden 4 
och tjockleken 1/4 tum. Sekunda ved användes, såsom avfall från sågning 
av fyrkantvirke, bakar. Dessa spån användes till täckning av nya ladugår
dar och uthus. 82

I trakter där tradition och tillgång till bra virke fanns, föredrog man 
späntad eller hyvlad part eftersom sågat spån var ovaraktigt men där 
rakvuxet, kvistfritt virke var en bristvara sågades stickspån.83 Även asp 
användes.84 Jämntjocka sågade stickspån förekom inte enbart på Got
land. Självklart prövades en teknisk nymodighet som bygdens såg till 
takspånstillverkning på många håll i landet, men tillverkningen blev 
oftast kortvarig. Vatten eller ånga var kraftkällor eller en väderkvarn med 
inbyggd såg.85

Det hände att sågade spån ersattes av hyvlade.86 Detta innebär att de 
sågade spånen ibland förekom först men att de byttes ut mot en annan typ 

Sågat spån. av spån eller mot annat material när taket blev otätt. Ett gotländskt
talesätt säger att spåntak är ”tätt i ett, 
otätt i trettio” (år).

Kilformiga sågade spån var vanligt 
förekommande på tak enligt Nordiska 
Museets frågelista. Dessa användes på 
alla typer av byggnader. Wilhelm Jo
hansson i Västmanland skriver att det 
var allmänt med täckning med sågad 
spån på en del uthusbyggnader, även på 
en del mangårdsbyggnader.87Även täljda 
stavspån kunde förekomma på byggna
der hos någon välbeställd bonde.88
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Mängdberäkningar

Det finns några uppgifter i Nordiska Museets frågelista 130 om hur stora 
mängder spån som kunde tillverkas per dag. En uppgiftslämnare skriver 
att en flink pärtspäntare kunde spänta 9 kvadratalnar per dag. Två andra 
nämner 4-5 alnar vilket syns vara normalare. Knut Karlsson, Östergöt
land, som själv arbetat mycket med spingning, säger att 8 buntar per dag 
kunde en man spinga per dag från fällt virke. 8 buntar är enligt beräkning 
cirka 5 alnar.

När handdrivna spånhyvlar användes finns uppgifter på att sex man 
hyvlade 30 kubikalnar = 5 alnar per mandag. Siffran gällde horisontell 
pendelhyvel. 40 alnar på en dag och sex man (= 6,5 alnar per mandag) 
verkar vara en toppnotering som kommer från Norrbotten och gällde en 
hyvel av hävstångsprincip.89

Anmärkningsvärt är att antalet stickor per person inte ökar med 
handdriven hyvling utan håller sig på samma nivå som vid späntning för 
hand. Kanske arbetsgemenskapen gjorde hyvling mera lättsam och var på 
grund av detta ett alternativ.

Det är dock först när andra kraftkällor kommer till användning som 
hyvling blir ett konkurrenskraftigare alternativ. Stickspån kan då produ
ceras för avsalu i större mängder. Arvid Henström skriver att oxhyvlat 
spån blir 30 % billigare att framställa än handspäntat spiller.90 Ytterligare 
en rationalisering gjordes genom konstruktionen av en spånhyvel som 
skär ett spån både på fram och back. En sådan hyvlar 20 000 - 30 000 
spån per dag.91

Beträffande sågat spån, med längden 19 tum och tjockleken 8 mm, 
sågas enligt uppgift92 500 - 600 spån per timme från färdiga klabbar, upp 
till 1 000 stycken vid bra klabbar. Dessa uppgifter ger 4 800 (maximalt 
8 000) spån vid åttatimmars arbetsdag. Från stockar till färdiga spån 
klarar man av cirka 250 spån per timme vilket ger 2 000 spån per dag. 
Med trelagstäckning blir detta mellan 30 och maximalt 110 lagda 
kvadratmetrar takyta.

Två uppgifter om hur många spån som gick på en aln finns. O.J. 
Näslund menar att en aln takspån av medeldimension (10 till 12 cm bredd 
och 4 till 5 mm tjocklek) innehåller ca 360 stycken spån. Uppgiften gäller 
handhyvlade stickor. Gunnar Johansson i Halland skriver att en aln spån 
var 240 stickor.93
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Späntade spån travade under 
tak i ett härbre, visthusbod, 
i väntan på användning.

En halv kubikmeter travade spån räcker till 10 kvadratmeter lagd 
takyta vid trelagstäckning med 50 cm långa spån. I mängdberäkningen 
ingår då spill. Från Dalarna kommer uppgiften att en famn handspäntade 
pärt räckte till 100 kvadratalnar takyta, 3/4 famn maskinkluvna pärt 
täckte 100 kvadratalnar. Det åtgick färre hyvlade spån än handspäntade 
för att täcka samma yta.94 Detta beroende på att hyvlad spån i snitt kunde 
göras bredare. Hyvlaren styr takets livslängd genom att hyvla bredare 
eller smalare spån. Breda spån spricker lättare i växling mellan torr och 
fuktig väderlek. Breda spån bildar inte lika många lager på det färdiglagda 
taket.

Ett riktmärke beträffande åtgång av stickspån är att till en kvadratme
ter lagt tak åtgår det vid trelagstäckning ungefär 100 späntade stickor, 
100 hyvlade (inklusive spill) eller 70 sågade (bredd 4”).

Ur ovanstående uppgifter kan sammanfattas att utav spingade spån 
tillverkade en man 24 kvadratmeter per dag (femlagstäckning, Ydre 
härad). Med hyvel, driven av 6 män, tillverkades ca 15 -25 kvadratmeter 
per mandag eller mer, med dubbelverkande hyvel 200 - 300 kvadratmeter 
per dag och av de sågade stickspånen tillverkas 30-110 kvadratmeter per 
dag.

Alla beräkningar ur Nordiska Museets frågelista 130 är vanskliga att 
göra eftersom uppgifterna haltar. Vi vet t.ex. inte alltid om den beräknade 
mängden tillverkade spån utgår från färdigkapade kubbar eller från 
obarkad stock.
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Lagring av spån

Lagring av spån är ett grannlaga arbete för att mögel inte ska uppstå och 
försämra spånens kvalitet. Detta gäller främst hyvlat spån. I dagsläget vill 
spånhyvlare i regel komma undan momentet med torkning i stapel och 
man buntar direkt, vilket väldigt lätt resulterar i undermåligt, möglat 
spån. Ordentlig ventilation är viktig vid hantering av spån. Man bör dock 
känna till att spån absolut inte är en färskvara - har den väl torkat kan 
den vid torr förvaring lagras hur länge som helst utan att ta skada.

Förr staplade man ofta i en famn höga travar utomhus, direkt under 
hyvlingen, på vårkanten. Travarna stod fritt eller mot en husvägg med 
möjlighet till luftning. När den torkat kunde spånen plockas om i buntar 
så vida de inte såldes i famnar utan buntning.

Takytorna räknades i antal famnar som behövde täckas. En famn var 
de spån som rymdes staplat med 3 alnars längd och 3 alnars höjd. De 
hyvlade spånen travades i en hög. Ett sätt var att lägga den undre hälften 
av högen med buken, den konvexa sidan, neråt och den övre hälften 
tvärtom. Därpå lades tyngder ovanpå för att plana ut spånen. För att 
underlätta för takläggaren skulle spånen läggas med fjällen i samma 
riktning i traven, bunten. Då behövde denne inte böja varje spån för att

Till vänster: Stapling av hyv
lade stickspån för torkning. 
Här är spån staplade så att de 
kan räknas i famnar. En famn 
är tre gånger tre alnar gånger 
spånlängden. Sven Karlsson, 
Fagerås, Småland.

Till höger: Hyvlade spån tra
vade i väntan på användning.
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Hyvlade granspan buntade se åt vilket håll det skulle läggas. Han böjde istället något av de översta
och förvarade under tak 0
i Fagerås, Småland. spanen i bunten och visste då hur samtliga skulle läggas. I Nordiska

Museets frågelista 130 ser man att spånen inte alltid sorteras. Ibland 
ordnades dessa med fibrerna åt samma håll först i samband med 
täckningen.95 En vanlig gest på taket var att spån togs ur bunten och 
böjdes över knäet för att man skulle kunna se fiberriktningen. Ett vant öga 
kan dock utan att böja spånen se hur det ska läggas.

De handspäntade stickspånen har en ”fibrig” ojämn yta som underlät
tar luftning och därför kan de genast buntas, t.o.m. om kubbarna först 
kokats.96 Det kunde gå till så att de noggrant staplades i buntar med 
sidorna lika med spånlängden. Man lade stickorna glest och korsvisa 
vartannat varv. På detta sätt kommer luften åt att torka dem. Buntarna 
hölls ihop av två träpinnar, en över och en under och på sidorna, mellan 
dem, virades ståltråd. Längre tillbaka i tiden använde man fyra träpinnar 
som låstes i varandra.97

Ett annat buntningssätt var att ta spånen som de föll ur kubben vid 
späntning. Detta gjorde att vart enskilt spån lades på taket med eventuella 
kvistar och ”vresighet” intill varandra. Tätningen blev bättre då spånen 
på detta sätt lade sig tätare ihop, taket blir mindre ojämnt och tufsigt. 
Spånen packades i runda buntar med vidjor, senare järntråd, om.98 För att 
få en bunt som höll ihop även när spånen torkat drevs flera spån ner i 
mitten med hjälp av t.ex. en träklubba när tråden snotts runt om.
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”Takspån, buntad i kryss och 
sammanhållna medels en 
spännram, där ramens sido
stycken utgöras af en gren, i 
ena änden med kvarsittande 
knagge, den andra klyfts och 
försedts med en spännkil. ” 
[E.U.3985 Södermanland]

Granspån som kokats före 
spingning buntas i kors med 
lite mellanrum för att luften 
ska komma åt att torka dem. 
Knut Karlsson från Gärdshem, 
Ydre härad, Östergötland, 
föddes på 1920-talet. Av sin 
far lärde han sig att spinga 
spån och bunta dem. I botten 
och som lock läggs ett lager 
spån omlott. En bunt innehål
ler 48 kors, dvs. 96 lager spån.

STICKSPÅN • 53



Vid takfoten läggs alltid minst 
en bräda för att ge ordentligt 
stöd för spånen. Därefter läggs 
glest med brädor eller som här 
klovor som karvats ur vid 
sparrama. På detta tak till en 
bostuga låg ursprungligen 
handspäntat spån, 21 tum 
långt vilket blir lite mer än 
tvålagstäckning. Omläggning 
av taket pågår - observera 
riktbrädan vid takfoten på ett 
avstånd av ungefär en tum 
från takfotsbrädan. Herrdals 
fäbodvall, f.d. Partavallen, 
Almesbo, Ovanåkers socken, 
Hälsingland.
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Takkonstruktioner

Spikunderlag
De flesta tak som belagts med spån har traditionellt haft åskonstruktion. 
För att spåntaket inte skulle förstöras måste konstruktionen vara venti
lerad. Stickspån spikades därför på läkt eller på glest lagda brädor (rote, 
tro, bord, bördning, su). Fakten bestod av tunna granslanor med diame
tern 5 till 7 cm som höggs i savtiden och delades vid behov till halvklovor 
eller mindre. Klovorna urgröptes något mitt över sparren. Låg spånen på 
läkt kan den ha varit tillgänglig underifrån, från insidan av taket, för 
reparation. Längst ner låg alltid minst en bräda som stadigt underlag i 
takfoten. Användes brädor som spikunderlag var det ofta bakar och 
vankantade utskottsbrädor eller återanvända brädor. Ett något ovanli
gare utförande var brädor från nock till takfot, lagda med springor. På 
dessa spikades spån.

Spåntaket blev beständigare om det gjordes brantare än ett ved- och 
torvtak därför att ökad taklutning gjorde taket säkrare mot läckage och 
inträngande vatten."

Eftersom takmaterialet var så lätt kunde större spännvidder än tidigare 
åstadkommas.100 Man övergick från åsar till takstolskonstruktioner 
vilket medförde att stora ekonomibyggnader blev vanliga.

”Treongsröste” - takfall där 
resningen är 1/3 av gavelns 
bredd vilket ger ungefär 34 
graders lutning.

Detta stall i Abborrträsk, 
Gällivare socken, Norrbotten, 
bar brädor som följer tak
fallet från nock till takfot. 
Brädorna, med vankant, är 
underlag för hyvlade stick
spån. Bilden togs då spån- 
lagren hade avlägsnats i sam
band med omläggning.
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Täckning och läggning

Organisering av täckning
Inför en takläggning med stickspån budade man i byn. När morgonen för 
arbetet var inne samlades byns män och läggningen började. Kvinnorna 
på gården stod för skaffningen, mathållet. Efter en eller flera intensiva 
arbetsdagar avslutades med ett gille där rikligt med mat fanns på bordet. 
Det hela kallas täckgille, taköl, på Gotland spån-ating, i Österbotten 
pärtspikningstalko. Från Småland kommer följande skildring:

”När man lade på spåntak på ladugård och stall i min hemort som är 
Karlstorps socken eller när taket skulle göras om blev det täckgille. Då sam
lades manfolken tidigt på morgonen för att hjälpa till med täckningen. En del 
var ombedda, andra erhöllo sin hjälp. Man byggde ställningar, langade 
stickor, lade och spikade. Somliga hade förning med sig, en del kom längre 
fram på dagen. Den bestod av risgrynsgröt från Buskebo. Var taket färdigt på 
kvällen åt man risgrynsgröten på kvällen och man bjöd täckarnas anhöringar 
dagen efter. Räckte gillet mer än en dag samlades de efter sista dagen. Man 
bjöd på ostkaka, ibland även kaffe. Täckgillen kan man ännu få vara med 
om.” 101

Upplänningen Axel Leffler, Tierps socken, ger ytterligare en beskrivning 
av spillertakning:

”Det var mest vanligt att spillringen av taken företogs straxt efter vårsådden. 
Bykarlarna uppbådades till dessa arbeten, gällde det ett större ladutak kunde 
det vara upp till 7 man som utförde spillringen. Det blev ett muntert 
knackande på taket, och i regel skulle det vara ett par pojkar som knippade 
ihop spillret och hissade upp det, vilket skedde med block och lina och sedan 
skulle spillret delas ut till var och en av spillermännen, i hantlangarens arbete 
ingick även skyldigheten att se till att det fanns spillerspik i alla lådor på taket, 
sä att arbetet fick försiggå utan onödiga uppehåll.

Dessa uppbåd till takspillring betraktades i regel som ett nöje, alla 
by karlarna hade vana och färdighet i detta arbete, och var det någon i byn som 
inte blev uppbådad, så kände han sig riktigt besviken. Att kalla till takspillring 
upptogs lika som att bliva bjuden till bröllops- eller gravölsgården.

När arbetet var färdigt, och taken låg skinande vita, kände husbonden att 
ett väl utfört arbete var fullbordat. I regel vankades det ett riktigt kalas sedan 
allt spillerarbete var avslutat vid gården. Det dukades då i stora man- 
gårdsbyggningen med midda å supanmat å öl å brännvin, och efteråt blev det



kaffe å brännvinskask, det var alltid vanligt med kalas vid dessa tillfällen, och 
samma arbetslag blevo alltid uppbådade genom att alla i byn voro vana 
spillermän.”102

Från 1855 finns en redogörelse för att stickspånstäckning av 285 kvadrat
meter i fem lager utfördes på 6 dagar av 6 personer + 2 hantlangare, dvs. 
48 kvadratmeter lades per dag vilket ger 8 kvadratmeter per mandag. 
Häftremsor användes och 1700 spikar åtgick vilket i snitt innebar 6 
spikar per kvadratmeter.103 Idag lägger två man 20 kvadratmeter per dag 
om den ene lägger ut spånen och den andre spikar.

Genom att ställa en bräda snett från mark och upp mot takfoten 
underlättades transporten av spån upp på taket. Längs brädan drogs 
buntar upp på taket med hjälp av ett rep.

Att spika spån med stora arbetslag försvårades vid zigzag-läggning, när 
varven började ömsom från höger, ömsom från vänster. Varje varv måste 
spikas färdigt innan nästa kunde påbörjas. Gotländska sågade stickspån 
var lättare att arbeta med i stora lag, spånen lades inte omlott i sidled. 
Man arbetade inifrån och varje arbetslag om två man lade två takstols- 
fack. Allt eftersom täckningen gick framåt spikades nya underlagsbrädor, 

bördning”. Alla arbetslag arbetade i sin egen takt, man var inte beroende 
av de andra eftersom spånen lades kant i kant när de mötte de andra 
arbetslagens spån.

Gotländskt tak med sågade 
stickspån. Läggningssättet är 
tre lager med ”kant i kant”- 
läggning.
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Ett befintligt stickspånstak avlägsnades inte nödvändigtvis före om
läggning. Det hände att man lade nya spånlager på ett gammalt spåntak 
men togs spånen bort gjordes det med barkspade. Hade blank trådspik 
använts gick det lätt eftersom spikhuvudet var avrostat då spiken hade 
samma livslängd som spånen.

Läggningsteknik
Som vid all takläggning började man att lägga spån nerifrån och uppåt för 
att få en självklar vattenavrinning genom ”fiskfjällsmetoden”. Späntat 
och hyvlat stickspån lades omlott både i sidled och höjdled, i takfallets 
riktning. Stickorna överlappade varandra en tum eller mera i sidled. 
Overlappet i takfallets riktning valdes beroende på hur tätt och hållbart 
tak man önskade samt på spånlängd och antal lager täckning man 
eftersträvade. Sågade stickspån och stavspån lades kant i kant i sidled och 
omlott, enbart i takfallets riktning.

Läggningen påbörjades vid takfoten på ena gaveln. En bräda fästes på 
högkant längs takfallets nedre del med ca 1 tums avstånd från under
kanten på takfotsbrädan.104 Man arbetade sidledes och när takfotslagren 
var spikade påbörjades nästa varv med förskjutning uppåt. Vid trelags- 
täckning lades vanligen första lagret med 1/3 spån, lagret därefter med 2/ 
3 spån och sista takfotslagret med helt spån. De lades med samma läge i 
nederkant.

När takfotslagren var lagda användes en riktbräda, ”ria”, med bredden 
lika med förskjutningen uppåt (bleke, uppflytt) och längden om möjligt 
lika med takets längd. Vid trelagstäckning var brädans bredd lämpligen

Taktäckning med hyvlade 
stickspån. Mannen har nått 
nocken och spikar de spån 
han lagt mot riktbrädan.
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1/3 av totala spånlängden. Denna riktbräda flyttades uppåt, rad för rad, 
allt eftersom arbetet fortskred. ”Upp med rian” ropade man när hela 
arbetslaget var färdigt med läggningen av ett spånvarv. Riktbrädan hölls 
på plats på flera olika sätt.105 Den fästes med spik, med krokar eller andra 
finurliga anordningar.

Spiken placerades i overlappet för att inte spräcka spånen. Den fick inte 
slås i för hårt, spånen måste ha möjlighet att röra sig vid varierande 
fuktighet. Spikskallen placerades så den doldes av nästa lager spån. 
Användes en spiklåda, lång och lika bred som riktbrädan, kunde man 
spika två rader spån innan riktbrädan behövde flyttas. Arbetssättet gällde 
enbart när alla varv påbörjades från ett och samma håll.106

Meningarna var och är bestämda men mycket delade när det gäller 
spånläggning. Endera lades varje varv från samma håll eller så varierade 
man och bytte läggningsriktning vartannat varv, ömsom från höger, 
ömsom från vänster, här kallat zigzag-lagt. Att samtliga varv lades från 
samma håll kan bero på att man i blåsiga lägen ville lägga ”unna vinn” = 
undan vinden, för att denna inte skulle riva av stora sjok. Så enkel är dock 
inte verkligheten, det finns många brott mot den principen.

En annan uppfattning är att spån skulle läggas så att solstrålarna 
stryker takytan, även då med samtliga varv lagda från samma håll. 
Avsikten var att spånen inte skulle ska resa sig. Särskilt aspspån ansågs 
vara känsligt för vindar. När man spikade med zigzag-läggning kunde det 
bero på att någon förhärskande vindriktning inte fanns och att vind
belastningen skulle fördelas jämnt. Ett sådant tak var säkrare mot 
inträngande vatten.

Ett relativt utbrett förfarande var att märka spånkubbens ena ände på 
något sätt, vanligtvis med rödfärg. Detta gjordes för att man skulle kunna 
placera den färdiga pärtan rätt på taket. Toppänden markerades enligt 
somliga källor och den skulle ligga neråt mot takfoten.107 Spånen skulle 
ligga så att regnvattnet rann åt samma håll som saven stiger i träet.108 När 
hyvlade spån började förekomma meddelades dessas företräde före 
spjälkade spån med bl.a. detta argument ”...kan huggen spån aldrig så 
noga sorteras eller läggas med trädets växt åt takfallet (denna iakttagelse 
är af större vigt än mången tror, äfven med avseende på brädtak); den 
hyflade spånen visar nemligen vid minsta brytning hvartåt, om vi så få 
säga, ’lådden’ vetter.”109 Hyvlades spån med hästvandring där kubbarna 
låg fasta på en markbädd underlättade det inför läggningen att använda 
färg.110 Vid hyvling, där kubben hålls med händerna, vänds ofta kubben 
i realiteten allt eftersom den hyvlas för att parera kvistar som dyker upp 
inne i träet. Detta leder till oordning i märkningen.

Från Norrbotten berättas att man har lagt hyvlat spån kant i kant över 
hela taket. Det verkar inte ha varit vanligt i norra delarna men förekom 
däremot i kustlandet i Pite- och Luletrakten. Bostadshus, lagårdar och 
härbren fick främst trelagstäckning med överlapp i sidled medan lador 
täcktes på nyss nämnda sätt. I Piteå kallades det litet nedsättande av de

Solstrålarna ska ”smeka” tak
ytan. Detta är en princip som 
nyttjas vid spånläggning.
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Teckningar som visar principer 
för omlottläggning av hyvlade 
och späntade spån. Vid lägg
ning av späntat spån väljer 
man om ytved eller kärnved 
ska vara synlig.

Späntade stickspån av fur.
På det undre visas den jämna 
kortänden där kniven gått in. 
Det övre spånets kortände är 
ojämnt vilket visar att spant- 
kniven gått ur där. Det syns 
också att båda spånen är 
radiellt uttagna ur kubben.

äldre för läggning på ”det nymodiga” sättet. Det tyder på att läggnings- 
sättet inte var av gammal tradition.111

Det är ingen tvekan om hur ett hyvlat spån ska läggas. Den bågnande 
konvexa ytan läggs upp mot väder och vind med ”fjällen” i vatten- 
avrinnande riktning. På båda spånkanterna finns ytved med kärnved i 
mitten. I overlappet kommer dubbla lager ytved att ligga. I och med 
spikningen pressas stickorna mot varandra och ligger fjädrande an mot 
underlaget och därigenom blir taket tätt.

Det finns två skilda uppfattningar om hur späntade spån ska placeras 
på taket. Skall spånänden där kniven gått in ligga ner mot takfoten eller 
tvärtom? Knivänden neråt ger taket en jämnare yta.112 Man menar att 
takytan blir mer tilltalande och håller bättre vid biåsväder eftersom 
spånen sluter tätare an mot varandra. Vid späntning händer det att spånen
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spricker ut i intet eller att ett hörn blir förstört. Vänds den sidan mot nock 
gör det inget eftersom den täcks av andra lager.

Den sida där kniven gått ut är tjockare och ojämnare. Om den sidan 
läggs synlig skulle det kunna innebära att spånen torkar upp fortare efter 
regn eftersom det bildas kanaler där luften kommer åt att torka upp taket. 
De radiellt späntade spånen läggs med ytveden, den tjockare sidan, så att 
den täcker kärnveden på nästa spån eller tvärtom. Generellt kan sägas att 
på furuspån ska den tunnare kärnvedssidan som innehåller mera kåda 
vara synlig och utsatt för väder och vind. På granspån ska ytvedssidan 
ligga synlig.113

Hur genomtänkt och välstuderad spånläggning var, får Bertil Axels
sons kunskap ge exempel på. Det spån det handlade om är det som visas 
i de två nedre bilderna på sidan 53. Han föddes 1915 i Ydre härad, och 
som pensionerad byggnadssnickare minns han precis hur man lade spån 
på lagårdstak fram till och med 1940-talet då användningen upphörde. 
Bertil Axelsson beskriver hur man lade 20 tum långa spingespån av gran 
med femlags-täckning. Före läggning blötlades buntarna några timmar 
för att sprödheten skulle minska. Spånvarven läggs zig-zag, med början 
ömsom från höger, ömsom från vänster. Ansatsen på spånet, den kort
ända där kniven gått in, läggs nedåt mot takfoten för kvaliteten är bättre 
där för där finns inga sprickor eller lövtunna ytor. Bertil säger även att det 
blir vackrare på taket med den sidan nedåt. Vartannat varv får alltså 
synlig ytved, vartannat synlig kärnved. Vartannat varv spikas och spiken 
placeras i ytveden som på gran är segare än kärnveden.
• Lager 1: Helspån läggs upp och ner, dvs. med buken neråt, kant i kant. 

Ytveden ska ligga till vänster, spikas ej.
• Lager 2: Helspån läggs rättvänt (med knivänden neråt), läggs omlott, 

spikas ej.
• Lager 3: Ett halvt rättvänt, spån läggs omlott, spikas långt ner på 

fotbrädan och i ytvedskanten. Detta är det första varvet som blir 
fastspikat. Det är viktigt att spånvarven läggs så att tredje varvet blir 
lagt omlott med ytveden överst.

• Lager 4: Helspån läggs rättvänd och omlott.
• Lager 5: Helspån läggs rättvänd och omlott, spikas i ytveden. Takfot

ens lager växlar läggningsriktning precis som taket för övrigt.
Inför sjätte lagret läggs en 4 tums-rätskiva på stickorna med neder-

kanten i takfoten och nästa varv stickor läggs ut mot denna utan att 
spikas. Därpå läggs ännu en 4 tums-rätskiva och det sjunde stickevarvet 
läggs ut och spikas. Detta varv ska alltså ha ytveden synlig för där ska 
spiken sitta. Spiken placeras cirka 5 tum upp från den översta sticke- 
radens underkant. För än längre sedan hände det att man lade stickor utan 
riktbrädor, enbart med hjälp av ritsar.

Spikunderlag var granslanor eller 1 tums okantade brädor med cent
rumavståndet 8 tum. Spånen lades med 4 tums bleke när stickorna ligger 
synliga och med 5 tums bleke när tegel skulle läggas ovanpå. Den spik som 
användes var blank trådspik.114
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Ältnäs, Oviken, Jämtland. 
Huset har fasadbeklädnad av 
spån som fästs med häftpärtor, 
slims.

ANTAL LAGER SPÅN

Spånläggningar med mellan två och fem lager omnämns i Nordiska 
Museets frågelista 130. Den tekniska litteraturen förespråkar tre eller 
fyra lager, sex lager berättas om från Fågelsjö gammelgård på 1850- 
talet.115

Det hände att man på boningshus lade spån för att snabbt och billigt 
få tak på huset. Efter några år övertäcktes spånen med annat material, 
ofta taktegel som behöver underlagstak, men det förekom även att man 
lade plåt, papp eller eternit över stickspånen.116 Tvålagstäckning indi- 
kerar att spånen redan från början var tänkta som underlag för taktegel. 
Vill man veta om spånlagren först legat exponerade undersöks ifall ytan 
är väderbiten och vittrad eller ej.

Stickspån har även använts som väggbeklädnad på timmerhus. De 
användes som vindtätning i stället för panel och gick att spika utan läkt, 
direkt på timret.
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Katarina Erikssons stuga Da
larna i Gesäters socken, Dals
land. Stugan har tegeltak och 
väggar klädda med hyvlade 
spån. Stickspån fungerade, 
liksom brädpanel, som vind- 
tätning. Lägg märke till de två 
blindfönstren som målats på 
spånbeklädnaden. Stugan är 
idag mycket förfallen.

”Bolackare” vid Bukölkojan i 
Angersjö 1933.

Timrat härbre som fått spån- 
klädda väggar. Ohtanajärvi, 
Korpilombolo socken, Norr
botten.
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Lägerhyddor klädda med 
stickspån vid Norra Skånska 
infanteriregementets mötes
plats i Ljungbybed. När hyd
dorna uppfördes 1872 var de 
halmtäckta men från och med 
1876 byttes halmen ut mot 
stickor. Fotot är taget 1923.

Vanlig takfot med trelags- 
täckning. Understa lagret spån 
har lagts kant i kant på tak- 
fotsbrdda. Ovanpå detta ett 
lager med spån omlottlagda 
med samma nederkant, där
efter det sista lagret omlott
lagda.

TAKFOTS DETALJ ER

Takfoten utformades på olika sätt. De redovisningar som görs nedan är 
på inget sätt heltäckande. För att kunna spåra olika intressanta lösningar 
behöver fallfärdiga byggnader, som ej underhållits de senaste 50 åren, 
undersökas på olika håll i landet. Även under senare lagda takmaterial 
finns intressanta spånläggningar med säkerhet gömda.

I Nordiska Museets frågelista 130 finns inga noggranna läggnings- 
anvisningar. Med den tekniska litteraturen och byggnadslärorna spreds 
förmodligen vissa lösningar. En vanlig takfotsläggning idag, vid trelags- 
täckning, är att första varvet läggs med 1/3-spån kant i kant och med 
buken neråt. Detta varv spikas eventuellt inte. Spånlagret spänner mot de 
kommande och ger då en rak underkant. Nästa lager utförs med rätt
vända 2/3-spån med buken mot himlen och omlottlagda. Nederkanten 
blir densamma som vid första varvet. Lagret spikas i omlottläggningen så 
långt ner att även de undre tredjedelsspånen fästs. Slutligen läggs spån 
omlott med fullängd och med samma nederkant som övriga lager. 
Spikarna placeras på övre halvan av spånen, i omlottläggningen. Har man 
möjlighet ska de tre lagrens spån kraga ut en millimeter över det tidigare 
lagda lagret så att droppnäsa erhålls. När takfotens lager spikats fast sker 
uppflytt och fortsatt läggning med fullspån. Det är oerhört viktigt att 
takfoten får en gedigen och omsorgsfull lösning, eftersom vattenbelast
ningen är som störst där.
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Enbart hyvlade fullspån på 
hölada i Ovanåkers socken, 
Hälsingland.

fULLSVÅW

FULUSPąN

-FUL15P/W FA IVArøV; 
WT I t5W

FUU^SPÅN ?Å WaEEM

Ett ångermanländskt exempel 
med hyvlat stickspån i trelags- 
täckning med dubbla spån i 
varje lager cirka en halv meter 
från gavlarna in på takytan. 
Det innebär sex lager där 
påfrestningen är stor. Taket 
har legat i minst SO år och är 
fortfarande tätt.

Bild på ladan med ovan be
skriven läggning. En oansenlig 
hölada som denna kan ge in
tressant information. Ladan 
står i Aspeå, Nordmalings 
socken, Ångermanland. 1995.
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Till höger: Torpet Bogölen, 
Ydre härad, Östergötland. 
Ekonomibyggnaden har gam
malt spåntak på vars nock en 
planka med nedtyngande ste
nar lagts.

Nedan till höger: Handspän- 
tad pärt med läggning från 
vänster till höger över hela 
taket. Nocken har fått en ut
formning som idag är mycket 
ovanlig. Spån på ena takfallet 
skjuter över det andra och 
spänner mot de avkapade. 
Spånen syns ha legat på taket 
några år, de överskjutande har 
blivit åtgångna av väder och 
vind. Takkonstruktion med 
åsar, sparrar och ovanpå detta 
glest liggande klovor som spik- 
läkt för spånen. 
Digerkölsvallens fäbod, Färila 
socken, Hälsingland.

Nedan: Rundloge med korn
bod på taket. Logens lutande 
nockar har omvikta spån, 
ingen huv av noekbrädor. 
Kvammamäs, Norsjö socken, 
Västerbotten.
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Avtäckningar

För att hitta äldre lösningar på avtäckningsdetaljer måste förfallna hus 
undersökas och bildarkiv genomsökas. Mycket har försvunnit för alltid 
när byggnader reparerats, rivits eller ruttnat bort.

Nock
Nockavtäckning har utförts på många olika sätt. Vanligt var att spånen 
kapades de sista lagren för att ge täckning med samma antal lager som 
övriga taket hade. Man gjorde som vid takfoten men tvärtom. En urtagen 
stock kan ha lagts som täckning över nocken. Den lösningen användes på 

stavspånstak.
Handspäntade stickor som lades överskjutande från ena takfallet var 

vanligt. Det gällde enbart späntat spån eftersom detta var styvt nog och 
inte vek sig. Späntat spån klarade väderpåkänning bättre än hyvlat spån 
i denna typ av nockavtäckning. Exakt utförande vet vi inte men i 
Älvdalen, Dalarna, rådde åtminstone två spånlager ca två tum över nock.

Prydligt lagda spåntak på 
gårdens ekonomibyggnader. 
Spånen i zigzagläggning. 
Noekbrädor, vindskivor och 
vattbrädor på samtliga tak. 
Lilla Gluggebo, Ydre härad, 
Östergötland. Observera an
slutning av spåntak mot tim
mervägg.
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Detta spåntak med hyvlade 
spån är lagd på läkt av klovor. 
Lägg märke till vattbrädan på 
ovansidan som håller spånen 
på plats vid blåst. Vattbrädan 
kan vara ett senare tillägg. 
Bastu, numera sommarfjös. 
Duvberg 1:5, Svegs socken, 
Härjedalen.

Kanske kunde näver ligga under spånen vid nock som extra försäkring 
mot läckage?

Om de hyvlade takspånen inte kapades kunde de vikas över taknock 
och omlott på lutande nock ar, som på t.ex. sexkantlogens tak. 117 

Nockavtäckning med två brädor som spikades ihop till en huv syns ha 
varit vanlig och är idag den genomgående lösningen. Brädorna kunde 
fasas för att sluta dikt an mot varandra men enklare var att spika ihop 
dem, placera dem ovanpå nocken och trycka till med foten så att de följde 
densamma. En bräda på högkant i nock med spån som lades emot 
förekom också. Därefter täcktes det hela med nockhuv. Plåta vtäckning 
var ytterligare en variant.

Gavlar
På vissa orter användes varken vindskivor eller vattbrädor vid gavlarna. 
Troligen var detta vanligt på enklare hus. Att enbart vattbräda användes 
kan man se på vissa platser. Den tryckte ner spånen och gjorde utsprånget 
mindre känsligt för blåst.

Ibland användes vindskivor som täcktes någon tum av spånläggningen. 
Vindskivor och vattbrädor tillsammans utgjorde en ofta förekommande 
avtäckning. Vindskivan spikades först, spånen lades emot denna och 
därpå spikades vattbrädan som klämde fast spånen.

Nyligen omlagt tak med vat
tenavvisande ränna av kådrik 
furu som karvats ur och anslu
ter mot skorstenens översida. 
Den hyvlade spånen rår ner 
över brädan. Herrdals fäbod
vall, fd. Partavallen, Älmesbo, 
Ovanåkers socken, Hälsing
land.

Anslutningar
Att få tätt vid skorstenen var ett problem. Det var något lättare om 
skorstenen stack upp i nock men vid åskonstruktioner undvek man detta 
eftersom kroppåsen inte skulle kapas.

Innan större plåtbeslag började användas utformades andra lösningar. 
En ram av brädor lades ovanpå spånen som en krans kring denna eller så 
slogs små plåtar in i skorstensteglets fogar. De utgjorde droppbleck som 
rådde en bit in på spånläggningen. Flata stenar kunde muras in för samma 
ändamål. På skorstenens ovansida användes en bit tjärrik furu som 
gröptes ur och lades vid skorstenen med fall åt ena hållet. På sidorna 
pallades spånen under med fall från skorstenen.118 Ytterligare en variant 
var att välja ut vridna späntade spån som lades med sina utspretande hörn 
så att vattnet rann bort från skorstenen. Anslutning mot en lodrät vägg 
gjordes på samma sätt.
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Sigurd Nilsson, Klubbäcken, Lingbo, på gränsen mellan Gäst
rikland och Hälsingland bar beskrivit ovanstående anslutning
detalj mot skorsten. Droppblecken av svartplåt hade helt raka 
obockade kanter och var fastkilade med klippspik i fogarna på 
den oputsade skorstenen. Bruksfogens tjocklek medgav ett visst 
fall utåt mot taket. Konstruktionen fungerade ganska väl efter 
SO är. Sigurd Nilsson såg den när ban på 1930-talet var med 
vid omläggning av ett tak från 1880-talet. Takytan var spikad 
med handspäntat spån. Han minns två tak i Klubbäcken med 
dessa lösningar. Uppgifterna lämnades 1994.

Anslutning mot skorstenen har 
utförts genom uppvikning av 
spånen mot skorstenssidorna 
och på ovansidan en tvär
gående, troligen urkarvad, 
bräda. Lägg märke till rinn- 
märken. Bilden är från 1940 
med skorstenar på Edbladska 
gården, Nätra socken i Näske 
by, Ångermanland.
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Fastsättning

Nedan: Spån balls på plats 
med träribbor och stenar på 
dessa tak från en fäbodvall i 
östra Turkiet.

Nedan till höger: En ekonomi
byggnad från 1850 med ett 
”pinnat tak”. Läkten består av 
granklovor. Ursprungsspanen 
är borta och taket har lagts om 
med hyvlat stickspån men 
träpinnarna av furu är kvar. 
Dessa är fyra tum långa, 
jämntjocka med kvadratiskt 
tvärsnitt och de är spetsade 
nertill. Örnanäs 1:6, Örkeneds 
socken, Östra Göinge härad, 
Skåne. 1997.

Utan spik
Stickspån, istället för näver under torv, är ett första trevande försök till 
användande av det då oprövade materialet. Till denna läggning behövdes 
inga spikar, torven höll spånen på plats, se avsnittet om teknikhistorisk 
tillbakablick. Lösningen var knappast beständig.

Stenar som tyngd på tvärgående trälister utanpå spånen kan ha 
förekommit. I de östra delarna av Turkiet är det ännu brukligt.

En man berättar att han ”... en gång i Göinge härad, sett ett gammalt, 
vackert och ovanligt tak, lagt av stickor. Underifrån såg det ut som 
pinnarna i en harv. ”119 Tränaglar har använts för fastsättning av spån men 
då av en enklare slags kilformade stavspån.120 I Göingebygden i Skåne 
finns idag några byggnader där man kan se pinnarna från insidan av taket 
men där spånen bytts ut mot hyvlade stickspån fästa med spik. Senare har 
ytterligare ett takmaterial lagts på. Pinnade tak finns både på bostadshus 
och ekonomibyggnader.121
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Med spik, ”spikremsor”
1 stickspånstakens begynnelse fanns endast dyrbar handsmidd spik att 
tillgå och den försökte man minska i antal. När spik började produceras 
industriellt fick spåntaken en enorm spridning i praktiskt taget hela 
landet eftersom fastsättningen blev förhållandevis billig. Klippspik och 
blank trådspik kom till användning. Den 2 tum långa trådspiken hade 
tidigare diametern 1,7 mm, nu görs den 2,3 mm tjock. Det var viktigt att 
spånspiken var smal så att den inte spräckte spånen.

Vid Gunnebo Bruk installerades år 1852 Sveriges förmodligen första 
trådspikmaskin och 1855 kom den första klippspikmaskinen till Lycke- 
åborgs Bruk i Blekinge.122 Under stickspånens storhetstid fanns benäm
ningen spånspik i priskuranterna. Ur Nordiska Museets frågelista 130 
går det inte att dra andra slutsatser än att spånspik var antingen 2 eller 2,5 
tum lång. Den längre användes till späntade spån.

De handkluvna spånen blev smalare än de hyvlade och var därför mer 
spikkrävande.123 Innan spiken blev vardagsvara användes olika metoder 
för att hushålla med denna. Långa remsor klövs med benämningar som 
häftpertor och långspiller, hasselraft, rem, slims, pärter, bastremsor, 
långsprot eller spikspillra.124

Tidskrift för praktisk byggnadskonst, juninumret 1851, berättar om 
fastsättning av späntat spån av gran på följande sätt:

”För att qvarhålla spånen islås en spikrad i tredje varvet, 5 tum från 
läktmallen eller från spånens nederändar. Under denna spikrad så väl som 
under alla följande lägges en tunn furuspjäla av 1 tums bredd, 1/8 å 3/16 tums 
tjocklek, tagen af kanten pä en utklufven rå furubake, till den längd man kan 
få den i en klyfta, t.ex. 3 alnar, eller ock tillredas de i skogen af nyfällda 
furuträn. Denna spjäla, som benämnes spikspillra, fästes först der och hvar 
med en spik, för att någorlunda hålla spånen i styr, sedan ifylles dem emellan 
sä många spikar, som fordras för att tillklämma spånen fullkomligt, neml. en 
på hvar Site å 6:te tum. I första radens spikspillror fordras likväl än tätare 
spikning, så att 4 tums-afstånd der kan vara lagom. (...) Den spik har befunnits 
tjenligast, som är af 2 1/2 tums längd samt likformig med 3 tums furuspik, 
dock något mindre grof...”.

Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar, 1855, förespråkar
2 tums spik till hyvlad spån och nämner att ”de långa spånrimsorna, som 
bildas vid stockändarne, läggas tvärsöfver under spikhufvudena till att 
förhindra spånens sprickning vid spikningen samt inbespara nubb.” 
Följande år, alltså 1856, förklaras detta närmare:

”Pertläggningen sker vanligtvis på ställning inifrån; ribborna påspikas efter
hand förut... Pertorna utbredas med starkare ändan nedåt, icke allenast så, att 
de ligga som fjell på varandra, utan äfven att de täcka hvarandras kant, 
antingen alltid åt en sida eller ock så, att om det ena hvarfvets kant är täckt 
åt ena hållet det andra hvarfvets täckes åt motsatt håll. Den första af dessa 
methoder, eller att kanten alltid täckes åt en sida mot de värsta vindarne, har 
jag valt.
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Till höger: Närbild av vägg klädd med hyvlade spån på loge 
i Hökmark, Lövångers socken, Västerbotten. Spik har sparats 
genom att smala horisontellt fastade spikspillror, häftpertor, 
har använts vid täckningen 1924. Dessa klämmer fast de spån 
som hamnar mellan spikarna.

Lössågat fragment av takyta med handspäntade stickspån som 
fästs med ”slims” för varje varv. Dessa häftremsor, ”slims”, är 
spikade så att de hamnar i ovanpåliggande spånlagers neder- 
kant och precis över en klova. Taket fanns på en byggnad i 
Hälsingland.

Så fort första pertan af dessa hvarfär laggd, fästes tvärpertan derpå med en 
spik, bvarefter pertorna utbredas under densamma ocb påspikas, skjutna mot 
linealen (riktbrädan), som bör hafva en perta slagen under sig, sidlängs 
utstående, så att pertändarna stanna likasom i en fals och ej komma under 
linealen. Pertorna häftas med en på tvären gående perta (häftpertan) som 
fastspikas på takpertorna med 2-tums spik, ungefär 9 ä 12 tum mellan hvar je, 
hvarvid spikarne böra slås i zig-zag mot den föregående häftpertans spikar. 
Lämpligaste sättet härför är, att arbetaren i ändan af hammarskaftet har 
inborrat blyertz eller rödkrita, och så snart spiken är islagen märker ändan af 
motsvarande perta, då han kan undvika att slå spikarne i samma linea med 
föregående häftpertas spikar. Linealen täcker väl de sednast gjorda spik
märkena, men de som äro nedanför dem synas. - Häftpertan bör icke dragas 
högre upp än att följande perthvarf täcker densamma med högst 1 tum, så att 
icke takpertorna sperra upp. ”

När häftpärtor används rekommenderades kortare bleke vilket gav fler 
lager spån. Om varje spån spikades fast kunde bleket ökas.125 Takytan 
blev motståndskraftig mot väder och vind om alla spån spikades eller om 
bleket minskades vid behållen spånlängd. Kortare bleke gav fler lager och 
fler omgångar spikar genomborrade varje spån.

Häftpärtor, slims, var 2-3 cm breda och ett par meter långa. Per 
Lundström i Ljusdal gjorde slims i 25-årsåldern. Han berättar att remsor-
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na togs ur en ung tall av mycket hög kvalitet med dimensionen omkring 
30 mm. När man med en morakniv bänt sig in cirka två centimeter i 
slanan, revs remsan av för hand i fiberriktningen. Tjockleken blev 5-6 
mm. När slims spikades fast ovanpå spånen skulle den helst vara mjuk 
och nygjord. De skarvades ända mot ända, mitt på ett underliggande 
spån. Enligt Per Lundström använde man slims inte mest i kostnads- 
besparande syfte utan främst för att man ville ha ett tak som torkade upp 
fortare. Spånen låg inte an mot varandra lika tätt när slims användes.126

Från Bohuslän kommer muntliga uppgifter om att stickspån, när de 
användes under tegel, lades ut på taket och därefter klämdes fast med 
teglets spikläkt. Detta är spikbesparande på samma sätt som häftpärtor. 
Ett annat vanligt sätt att spara spik var att fästa vartannat spånvarv.127 
Två lager läggs samtidigt, det övre med förskjutning uppåt, och spikas. 
För detta ändamål kunde man använda riktbrädor som var speciellt 
gjorda för denna teknik. I Västerbotten kallades specialriktbrädan för 
”spånkran”.128

Ett annorlunda sätt att fästa spånen beskrivs vid 1800-talets slut på så 
sätt att 2,5-3 tum långa järntrådsstumpar slogs ner genom de lagda 
spånen tills ca 1/2 tum återstod som därpå böjdes åt sidan. Vartannat varv 
spikades på detta sätt.129

KHCTBKADA L =4/5M

Redskap vid spikning av vartannat varv hyvlat spån, Aspeå, Nordmalings socken, Ånger
manland. (Figuren visar principen för läggningen, alla spånvarv är inte utritade). Spån- 
läggaren satt på taket strax ovanför riktbrädan och kunde då stödja hälarna mot denna. 
Lite besvär kunde det vara att trä in nedre spånvarvet, men med foten kunde brädans över
kant vickas upp lite och då gick det lättare att sticka ner spånen. När två varv var lagda 
spikades de med en rad spikar och riktbrädan flyttades upp.
Till vänster syns uppflyttningsbräda med ursågade hack. En sådan placerades i var ände av 
riktbrädan och höll den på plats samt garanterade jämnt uppflytt.
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Behandling och impregnering

Stickspån var en relativt enkel och billig produkt som man under 
självhushållningens tidevarv sällan kostade på samma dyrbara behand
ling som den tjockare stavspånen på kyrkorna och på herrgårdarnas 
byggnader. Stavspånen skulle strykas regelbundet med dalbränd trä- 
tjära.130 Det hörde till sällsyntheterna att stickspånstak tjärströks.

Stickspån kunde impregnerades genom att doppas eller kokas i en 
lösning med vatten och järnvitriol. Ibland, men mera sällan, användes 
kopparvitriol. Även alunlösning förekom.131 Om spånen lades obehand
lade på taket kunde detta rödfärgas senare. Viljan att få hållbara takytor 
går inte att ta miste på. Från Småland berättas att tjärvatten användes i 
vilket skrotjärn legat i ett halvår. Detta vatten användes till blötläggning 
av stickspån. Även blötläggning i saltlake eller sillake förekom. 132

Vitriolbehandling 133

I Tidskrift för praktisk byggnadskonst från 1851 sägs att spillertak inte 
behöver tjäras. Däremot är kokning i vitriollösning bra för att hindra 
förruttning och minska eldfarligheten. I 66 till 75 kannor varmt vatten 
löses 5 skålpund vitriol. Pannan fylls med spiller som genom tyngder hålls 
under ytan. Spånen kokas i 1,5 -2 timmar. Ett spån är genomkokt när det 
vid genomskärning har en jämn grå färg, ingen ljus träfärg. Spillern får en 
gråsvart yta som gulnar efter läggningen. 1 lispund vitriol åtgår till 1 famn 
spån. Till 20 kubikfot spån beräknades åtgå ungefär 1 skålpund vitriol 
och 1/4 famn ved. Ville man hushålla med vitriollösningen räckte det att 
doppa den ände av spånen som blev synlig på taket i grytan. I den tekniska 
litteraturen och handböckerna återfinns en del recept. Nordiska Museets 
frågelista 130 uppvisar endast ett recept men elva av uppgiftslämnarna 
svarar att spån har behandlats med vitriol före läggning och detta gäller 
i lika hög grad späntade som hyvlade stickspån. Järnvitriolbehandlingen 
kunde ske före eller efter buntning av spånen men oftast precis före 
läggning på tak. I det senare fallet slog man två flugor i en smäll eftersom 
torkad spån behöver blötas före fastsättning för att inte spräckas av 
spiken.

74 • STICKSPÅN



Rödfärgning, tjärning m.m.
Röd slamfärg, ”Falu rödfärg”, innehåller järnvitriol och rödmålade 
spåntak finns det flera belägg för. Det utfördes lätt i samband med att 
väggarna ströks. Rödfärgning gällde såväl späntade som hyvlade och 
sågade stickspån. 134 På ett tak som tidigare rödfärgats, men som idag är 
helt grått, kan rödfärgspigment återfinnas under spånen om dessa böjs 
upp. Pigmentet regnar ner under spånen och fastnar där.

Tjärvatten med eller utan rödmylla kom också i bruk, likaså rödfärg 
och trätjära hopblandat.135 Däremot är det ytterst ovanligt att sticketak 
ströks med ren trätjära. Dalbränd trätjära var dyrbar och användes på 
kyrktaken, kanske på en bättre ställd mans boningshus, men aldrig på 
enkla byggnader. Tjärvatten, den första vätska som kom sipprande ur en 
tjärdal, togs tillvara för t.ex. strykning på tak.

Under sen tid, 1940-talet, förekom att hyvlat spån doppades i traktor- 
dieselspillolja innan den lades på taket för att motverka att mossor och 
lavar började växa.136

Närbild på gammalt tak med 
hyvlade stickor som en gång 
varit rödfärgat. Detta kan ses 
när spån förts åt sidan och rött 
pigment lyser fram. På bilden 
syns detta på två ställen. Taket 
tillhör en lada i Storsjö kapell, 
Härjedalen.
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Hållbarhet och livslängd

Argumenten för eller emot takspån, späntade, hyvlade eller sågade stickor 
varierar. Carl Holmberg skriver att:

”Omkring 1914 kom man underfund med att det var fördelaktigare med 
tunnare spån till tak. Man började då på försök med tunnare stickor och fick 
då se att ett tak med tunna stickor torkade betydligt fortare efter en regnskur 
än vad ett tak med tjocka stickor gjorde. Det bar senare visat sig att tak täckta 
med tunn takspån har ”stått sig” betydligt längre än förut varit fallet. 
Beroende på att de tjocka stickorna sög till sig vattnet och ej torkade ur så fort 
och således ruttnade fortare. ”137

Handkluven pärt ansågs räcka dubbelt så länge som hyvlad eftersom den 
inte bröts. Vattnet rann av efter räfflorna på späntat spån vilket skulle 
vara en fördel för livslängden. Spikning med ribbor användes ursprung
ligen för att spara spik men även för att få luftrum mellan spånen så att 
de motstod röta bättre. Tekniken försvann när spik blev billigare.138

Norrsidan av ett tak med späntade stickspån höll så länge att sydsidans 
hyvlade stickspån under tiden byttes sex gånger.

”Sådan fläckt (handspäntad) spån har legat på mitt boningshus norra sida allt 
sedan det byggdes år 1854 och ligger der ännu, men nu tegel ovanpå. Södra 
sidans höflade takstickor omtäcktes under den tiden sex gånger. I den tiden 
då norra sidan täcktes fanns ej sådan spånspik som nu finns, vårföre långa 
rafter påspikades utanpå de lagde spånorna, med hem-smidda, av by smeden 
grova 4 tumspik. ”139

Sticketak av hyvlat spån sägs ha en livslängd av 30-40 år om det sköts, 
ett med späntad spån kan hålla upp till 50-70 år. Att handspäntat 
stickspån är hållbarare än hyvlad råder ingen tvekan om. Men någon 
empirisk undersökning av hur olika behandlingar påverkar olika spån- 
typers varaktighet har inte gjorts och är därför en forskningsuppgift.

Byggnadsvård bör drivas utan förutfattande meningar, de olika spån- 
typerna ska inte bedömas efter hållbarhet. De är belägg för en teknisk och 
rationell anpassning i tiden. Späntade spån hade en tidsödande framställ- 
ningsprocess men lagd på tak höll den längre än de andra typerna. 
Hyvlade och sågade spån är därmed på inget sätt ointressant, de gick 
fortare att tillverka men man tvingades täcka om taken oftare. Det 
nedlagda arbetet blev i stort sett lika för samtliga typer. Från antikvarisk 
synpunkt är det väsentligt att man värnar om alla dessa typer.



Täckning med hyvlade stick- 
spån i två lager på gavel- 
spetsen på panelad stuga. 
Spånen kan mycket väl ha 
varit hyvlade med hjälp av 
hästar. Nygård, Gesäters 
socken, Dalsland.

”Allt går numera maskinellt. Kubbarna kapas på klinga. Men det 
blir ändå något krasst, platt och själlöst. Det är något, som gått 
förlorat. Det är forsen med dess orgelbrus, det är berghällarna och 
skogen, som doftar kåda och förunderlighet, det är det gamla, det 
som varit, folket som gått, sagor och syner och drömmar. Allt är 
spårlöst försvunnet. ”

LANTBRUKARE ALBIN ZERNANDER, FURULID, ULVS BY DEN 3 MARS I939

[E.U. 14356 Värmland]
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Underhåll och omläggning 
- råd och anvisningar

Stickspån är ett byggnadsmaterial direkt från naturen och därför ned
brytbart utan att skapa något miljöfarligt avfall. Tillverkningsprocessen 
är energisnål, lagringen kräver relativt lite utrymme. Materialet är lätt och 
en normal takkonstruktion behöver därför inga förstärkningar. Spåntak 
ger alltid smäckra lösningar, taken ser ut att sväva, och hängrännor hör 
inte ihop med sådana tak. Hur detalj utförandet än är utformat, ger 
spåntak en upplevelse av att vara en tunn, ibland nästan skör, klimat
skyddande hinna. Detta till trots är spåntak hållbarare än man kan tro och 
det är väl värt att bevara de sticktak man äger och förvaltar.

Här följer råd och anvisningar inför underhåll och omläggning av 
spåntak. För utförligare beskrivning av äldre utföranden, se den histo
riska dokumentationen i tidigare avsnitt. Anvisningarna är inte menade 
att vara ”rikslikare” så att alla lagda spåntak hädanefter utförs på likartat 
sätt. De vill visa på mångfalden av lösningar och ge förståelse för detaljer 
som är viktiga att ha i åtanke när ett spåntak ska åtgärdas så att 
slentrianmässiga lösningar undviks.

Underhåll och förebyggande åtgärder
Byggnader var förr så placerade att det sällan fanns träd i närheten. På 
gården fanns kanske ett vårdträd, det eventuella skogsbrynet låg på 
avstånd. Ute på åkrarna stod ladorna fritt. Det är först i sen tid som 
förbuskningen av landskapet uppstått. Under den tid när löv och ris togs 
till vara som föda för kreatur, trä till ved, byggmaterial och till nyttofö
remål, fanns ingen möjlighet för buskar och träd att komma för nära inpå.

Idag är förutsättningarna annorlunda och därför är det viktigt att 
påpeka att träd i närheten av spåntak kan vara förödande för takets 
livslängd. Trädkronan binder regndroppar som faller ner och ger hög 
fuktighet långt efter det att regnet upphört.

Nedfallna barr och löv samt pollen gör att fukten hålls kvar på taket. 
Lav och mossa etablerar sig lättare vilket gör att spånen urlakas och kan 
ruttna. Detta kan man förhindra genom att taket sopas rent med en 
piassavakvast. Detta gäller så väl hela takytor som ränndalar.

Ju brantare ett spåntäckt tak är, desto längre livslängd har det. Ett 
spåntak som släpper in ljus på några punkter en solig dag behöver för den 
skull inte vara så otätt att det regnar in. Ett tak med enstaka hål där det



Ett spåntak nära en björk. 
Björkfrön bar hamnat på 
taket, snart även löv. Så små
ningom etablerar sig lav, där
efter kommer mossa. Trä- 
spånen urlakas och förstörs.

Underhåll genom sopning 
av spåntak i Raivota, Finland. 
Spånen är sågad och jämn
tjock, hela ränndalen är spån- 
klädd. Kvinnan har livlina.
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Så här självklart kan ett vat
tentak av spån under tegel- 
täckning lagas. Teglet lyfts 
undan, ny spån sticks in på 
plats, förstörd läkt komplette
ras och tegelpannorna kan på 
nytt läggas på plats. Arbetet 
bör utföras sektionsvis för att 
de torra spånen inte ska tram
pas sönder och onödigt många 
spån bytas ut.

Nedan: Torpet Stockrödjan, 
Hamra, Östergötland med tak 
som lappats med nya, ljusare 
stickor.

regnar in behöver inte bytas helt, det räcker med lagning. Det är lätt att 
felaktigt döma ut ett stickspånstak trots att livslängden inte är slut. Det 
kan bero på att ett grånat, patinerat tak för ovana ögon inte ser tätt ut.

Om läckage inträffar åtgärdas detta genom att ett eller flera nya 
stickspån spikas från utsidan så de täcker hålet. Några av spikarna blir 
med nödvändighet synliga. Ute i bygderna var lappade takytor, där de nya 
spånen från början lyste ljusare än resten av taket, en vanlig syn. Så här 
poetiskt kan det beskrivas: ”Att träet grånar och patinan utvecklas 
långsamt är ett värdigt och naturligt skeende (...) ser också mer äkta ut 
med ljusa och gråa pärttak av olika ålder, en bit nytt staket, en trävit 
syllstock någonstans - så var det ju förut i bebodda och vårdade hus och 
inte bara tråkig gråhet av glömska och förfall.”140

Det är svårt att utifrån hitta ett läckande hål. Lättast är om två personer 
hjälps åt vid lagningsarbetet. För att lokalisera hålet används en stång i 
vars topp en spik placerats. Spiken sticks upp genom hålet och personen 
uppe på taket täcker detta med en eller flera spånor. En värmlänning som 
arbetade ensam berättar så här: ”När fel, dropphål, uppstår syns dessa 
bäst underifrån. Halmstrån stickes då upp där det lyser genom hålen, 
varefter hålen synes och repareras på utsidan av taket.”141

Gammalt stickspån är sprött när det är torrt. Vattna ytan intill hålet 
före lagning så att de befintliga spånen mjukas upp och därmed inte böjs 
sönder när man lyfter dem för att sticka under nytt spån. Att utföra 
arbetet en regning dag är inte att rekommendera eftersom ett vått tak är 
halt. Man ska heller inte gå omkring på de sköra spånen mer än 
nödvändigt. Lägg ut en stege som underlag på takytan. Om tegel har lagts 
på spåntaket är det lämpligt att sektionsvis, mellan ströläkten, laga 
spåntäckningen. Då behöver man inte gå fram och åter på det sköra, 
blottlagda spåntaket.
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Byggnadsteknisk undersökning
En byggnad ska undersökas utan förutfattade meningar om åtgärder och 
tidigare utföranden för att man ska kunna få fram historisk kunskap och 
förståelse ur den. I en förfallen byggnad kan intressanta tekniska och 
hantverksmässiga rön dras om den undersöks med de rätta frågeställning
arna för ögonen.

Rådet vid omläggning blir: lägg som ”de gamle” gjorde. Inte för inte, 
användes de olika lösningarna av gammal hävd. Anledningen till att 
utförandet blev på ett visst sätt kan vara bortglömd. Vi förstår inte alltid 
men lösningarna är oftast väl fungerande. Undersök byggnaderna, prata 
med och lär av äldre personer som var med på den tiden det begav sig. Ta 
inte för givet att den senaste läggningen är kulturhistoriskt riktig. 
Kanhända är den från sen tid då den djupare kunskapen om spån glömts 
bort. Är spånläggningen mycket kultur- och teknikhistoriskt intressant 
bör man överväga att låta den vara kvar och bygga skyddstak142 eller 
lägga nytt spån ovanpå de gamla, intressanta så de bevaras in situ.

Nedan beskrivs i var sitt avsnitt vad som är viktigt att registrera vid 
omläggning av gammalt spåntak. Alla punkter kan man komma åt på 
plats i byggnaden. Hur sågade spån läggs beskrivs för sig i samband med 
avsnittet om läggningsteknik.
• Spikunderlag
• Spåntyp och träslag
• Spånlängd, bleke/uppflytt, antal lager, läggningsriktning
• Läggning - hyvlat och späntat samt sågat stickspån
• Takfot
• Gavel
• Nock
• Skorstensanslutning, vägganslutning, ränndalar
• Spikning, fastsättning
• Impregnering, ytbehandling

• SPIKUNDERLAG

Innan nya spån beställs och de gamla skyfflas av taket, vilket utförs bäst 
med en barkspade, konstaterar man först om spånen är spikade på 
underlagsbrädor eller läkt. Sedan undersöks hur underlaget (rotet, tron, 
borden, subrädorna, bördingen) ser ut? Vilket träslag har använts? Är 
brädorna sågade? I så fall med vilken teknik? Kran-, ram- eller cirkel- 
sågade?

Om underlaget består av läkt, är den sågad eller kluven? Består den av 
klovor - halvklovor, kvartsklovor? Om spånen är spikad på läkt torde 
takfoten ha bräda/brädor. Hur är dennas utförande? Registrera material, 
dimension, utsprång från vägg.

Ett ovanligt underlag som bör uppmärksammas är brädor spikade från 
nock till takskägg. Hur spridd denna konstruktion har varit vet vi inte 
men den förekommer i norra Sverige.
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Finns det skador och i vilken omfattning? Behöver något bytas ut? 
Räcker det med lagning? Det är lämpligt att komplettera om underlaget 
är av en äldre modell. Låt inte autenticiteten förtas genom att i onödan 
byta till ”nytt och fint”. Upplevelsen av äkthet kan försvinna när man 
byter till fyrkantsågade spikunderlag.

Har någon del i underlaget återanvänts? Byggnadsarkeologiska intres
santa detaljer kan vara återanvända. Mullbrädor som blivit spikunderlag 
tyder på ett tidigare torvtak, märgplankor (rester efter hästhyvlat spån) 
visar på metoden för spånhyvling. De kan också berätta om ursprunglig 
spånlängd. Kanske ligger hästhyvlat spån kvar på taket? Små detaljer kan 
ge viktig information och öka förståelsen för byggnaden.

Det är av yttersta vikt att spånen ligger på ventilerat underlag. 
Används underlagsbrädor ska de inte ligga dikt varandra utan med några 
centimeters ventilationsspringa. Att spika spån på takpapp fungerar inte. 
Spåntaket ruttnar när det inte torkar ut helt efter att ha blivit vått. Spånen 
förstörs och pappen är genomborrad av spikhål som tar in vatten när 
spånen inte skyddar. Spån lämpar sig således inte på isolerade tak utan hör 
av tradition till ouppvärmda byggnader eller oisolerade vindar.

Till vänster: Figuren visar hur 
ett radiellt späntat spån samt 
ett hyvlat spån tas ur trädet.

Till höger: Figuren visar kort
änden på ett bra hyvlat stick- 
spån. Det är uttaget tangen- 
tiellt ur kubben. När spånet 
torkar reser det på sig som 
pricklinjen visar.

• SPÅNTYP OCH TRÄSLAG

Från början späntades spånen för hand med en spånkniv. När spik 
började framställas maskinellt gjordes försök att effektivisera spån- 
framställningen. Billig spik och hyvlat stickspån gjorde att spåntaken blev 
vanliga i hela landet. Spån för avsalu blev vanligt. Energikällorna till 
hyvling var först handkraft som snart ersattes med häst- eller oxkraft, 
vattenkraft, vindkraft, ångkraft och till sist elektricitet. Se efter vilken 
sorts spån som ligger på taket sedan tidigare. Är det späntat, hyvlat eller 
sågat? Finns det flera olika spåntäckningar? Är de lagda med samma typ 
av spån? Oftast finns endast ett täckningslager kvar men i vissa ”göms-

KA£N5fDA

yrveussiDA

82 • STICKSPÅN



len” under trobrädorna kan äldre spån med intressant information finnas 
kvar, t.ex. i ränndalar om sådana finns. Spånen nås från takets insida.

Finns det olika spåntäckningar kan de ha olika längd. Kanske ska de 
äldre spånen diktera hur omläggningens spån ska vara beskaffade. Är de 
olika spånlagren framställda med olika metoder? Vilket träslag som har 
använts kan vara svårt att bedöma på en gammal väderutsatt yta. Bäst är 
att lossa ett spån försiktigt en bit upp på taket och titta på undersidan. 
Ådring och kvistars utseende är till hjälp. Vad vi vet har man använt furu, 
gran, asp och al till stickspån.

Är läggningen gammal kan man anta att ämnet till spånen togs i trakten 
och därför väl utprövat som det bästa träslaget på den platsen. Är 
spånläggningen från efterkrigstid, speciellt efter 1950-talet, kan det vara 
svårare att lita till detta. De nya spånen till omläggning ska vara kvistfria, 
inte ha svarta kvistar och absolut vara felfri på visytan, den del av spånet 
som är synligt på taket när det är färdiglagt. Spån ska inte heller ha 
hanterats så illa att mögel uppstått. Mögel bryter ner träfibrerna vilket 
försämrar hållbarheten.

Spån bör beställas med lång framförhållning för att man ska vara säker 
på att få bra kvalitet, rätt längd och rätt pris. Detta gäller såväl hand- 
späntade som hyvlade stickor. Spara gärna en spånbunt för framtida 
reparationsbehov.

• SPÅNLÄNGD, UPPFLYTT/BLEKE,

ANTAL LAGER, LÄGGNINGSRIKTNING 

Spånlängden avgörs genom att man försiktigt 
lossar ett spån en bit upp på taket. Det kan vara 
besvärligt, viktigt är dock att man får med en bit 
med hela spånets längd. Vid takfoten kan man bli 
lurad på längden genom att få tag i ett kort 
takfotsspån, likaså vid nocken. Det finns en ten
dens att sentida spån är kortare än de ursprung
liga eftersom det är lättare att få tag i ämnen till 
korta spån. Det blir mindre spill och därmed 
billigare och enklare för hyvlaren, späntaren. För
att behålla traditionen bör inte kortare spån än tidigare beställas. Om 
underlaget består av läkt, som avses behållas, går det heller inte att spika 
på kortare spån. Läktavståndet dikterar spånlängden.

Uppflyttets längd, bleket, mäts lätt på takets utsida. Bleket är den del 
av ett spån som direkt vetter upp mot väder och vind utan att täckas av 
nästkommande spånlager. FFar man ett spån från taket i handen kan man 
på detta utläsa uppflyttet, bleket, som är den gråa, lite frasigt uppruggade 
ytan. Med hjälp av spånets längd kan man då även utläsa hur många lager 
som taket lagts med. Vid trelagstäckning har en tredjedel av spånets längd 
väderutsatt yta, vid fyrlagstäckning en fjärdedel osv.

Bleke, uppflytt och antal lager 
beskrivs.
a = bleke, blik, flytt, skott, 
visyta, överskjut
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Späntade och hyvlade stickspånstak läggs med omlottläggning både i 
sidled och i takfallets riktning. I sidled görs omlottläggningen ungefär 2,5 
cm. Läggningen börjar vid gaveln på takfotens ena sida. Det första man 
ska ta hänsyn till är om alla spånlager ska påbörjas från samma sida eller 
om lagren ska börja läggas ömsom från vänster och ömsom från höger, 
zigzag-läggning. Läggs spånen med alla lager från samma håll bör de ligga 
så att vind och regn inte tränger in under spånen. På vissa platser i norra 
Sverige har hyvlade spån lagts kant i kant.

• LÄGGNING

- Hyvlade och späntade stickspån
Torra spån blötläggs upp till ett dygn för att inte spricka vid spikning. Det 
är viktigt att varje hyvlat spån läggs rättvänt på taket. Hyvlade spån har 
”fjäll” på den konvexa ytan som syns tydligt när spånet böjs. Dessa fjäll 
ska ligga upp mot himlen och så att vatten inte rinner in i spånet.

Handspäntade spån har inte dessa ”fjäll” eftersom de är spjälkade 
längs med fibrerna. Likaledes saknas de på sågade stickspån.

Inför spånläggning fästs en bräda i nederkant av takfoten och vinkel
rätt mot denna, cirka en tum utanför takfotsbrädan. Ett riktsnöre kan 
också användas, är taket ”vågigt” är snöre att föredra. Mot riktbräda 
eller -snöre läggs takfoten med sina lager spån. De olika lagren läggs helst 
med ”droppnäsa”.

När takfoten är färdig ska uppflytten påbörjas. En riktbräda vars bredd 
är lika stor som uppflyttet, bleket, används. Den bör om möjligt ha
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samma längd som taket och mot denna läggs spånen ut och spikas. Spiken 
placeras i omlottläggningen och så högt upp att den döljs ordentligt av 
nästa spånlager. När spånraden är på plats flyttas riktbrädan upp.

Ett sätt att rationalisera läggningen är att använda en lång spiklåda 
med samma bredd som riktbrädan, lika med uppflyttet. En person lägger 
ut spånen mot riktbrädan och en annan spikar. Spiklådan placeras därpå 
mot riktbrädan och ännu ett spånlager läggs mot spiklådan innan 
föregående lager är färdigspikat. I ett fall som detta, med spiklåda, finns 
möjlighet att endast spika vartannat varv spån men då bör minst 
fyrlagstäckning användas.

Nockens avtäckning kan ske på olika sätt, se sidan 89.

Närbilder som visar ”fjällen” 
på böjda hyvlade spån av furu 
(till vänster) och asp (till 
höger).

Spiklåda som används 
vid spånläggning.

pertA uWvS Mor SpltdADA/V
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Läggning av hyvlat spån på 
kamisformad tornhuv. Ritsar 
eller blyertsstreck kan använ
das istället för riktbräda.

- Sågade stickspån
Sågade stickspån läggs annorlunda än späntade och hyvlade eftersom de 
läggs kant i kant bredvid varandra i sidled, alltså med samma princip som 
stavspån eller kyrkspån. Följande exempel på läggning är hämtad från 
Näs socken på södra delen av Gotland:

Underlaget är sågade brädor, oftast utskottsbrädor av både gran och 
tall. Längden på brädorna är dubbla takstolsavståndet dvs. 6 alnar (3,6 
meter).

Spånen, som ska vara råa, läggs med trelagstäckning vilket ger ”bliket”, 
uppflyttet, 6 tum.

Takfotslagren läggs mot en vågskiva, riktbräda, som spikas i sparrar på 
distans från nedre bordbrädan, ”bördningsbrädan”. Därefter läggs spå
nen som följer:

Det första lagret spån läggs på tvären, dvs. långsidan längs med 
takkanten. Spånen läggs kant i kant och spikas. De tvärställda spånen 
läggs jäms med takfotsbrädans nederkant, möjligtvis utkragad en tum och 
därmed i samma liv som de därpå kommande två lagren.

Som andra lager läggs halva spån. De ska läggas kant i kant och med 
nederkanten utskjutande en tum utanför takfotsbrädan. Detta lager ska 
inte spikas.

Tredje lagret läggs med fullängdsspån, kant i kant. Spånets centrum 
läggs över springan mellan underliggande spån. Vart spån spikas i båda 
kanterna minst 6 tum upp, än säkrare är att spika 8 tum upp. Därefter
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lossas riktbrädan från takfoten och flyttas till liggande position och Takyta med sågade spån.

”bliket” görs 6 tum. Spånen läggs kant i kant, spikas i ena kanten osv. I 
förväg måste bestämmas om spikningen ska ske på höger eller vänster 
kant eftersom alla spån måste spikas likadant. Nocken täcks med brädor.

Vid ett spån-ating arbetade man två och två tillsammans. Tvåmanna- 
lagen arbetade sig upp mot nock oberoende av varandra. De som kom 
efter i läggningen behövde eventuellt snickra till spånbredden för att 
passa in i mellanrummet. Man arbetade, så länge det gick, inifrån vid 
nybyggnad. Underlagsbrädorna lades också inifrån allteftersom arbetet 
löpte på. Spikades spånen på från utsidan, byggdes enkla ställningar av 
brädor för varje höjning.

• TAKFOT
Denna detalj kan ha mycket olika utförande i skilda delar av landet. Vissa 
lösningar som spridits är exempel ur läroböcker och är därmed oftare 
förekommande. Takfoten byggs upp med längre och längre spån för att 
tåla stor vattenbelastning och kräver därför omsorg i utförandet.

Utsprånget från nedersta underlagsbrädan görs ungefär en tum. En 
vanligt förekommande lösning när det gäller hyvlat spån, är att låta det 
allra första spånlagret ligga ”felvänt”, dvs. ligga med buk och fjäll neråt 
så att det kommer att spänna mot de ovanpåliggande takfotslagren. Detta 
ger en rak och stabil kant.
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Härbre med läkt av balvklovor 
vars ändar vid gaveln visar att 
någon vindskiva inte har före
kommit här.

• GAVEL

Finns vindskivor eller inte? Finns vattbrädor eller inte? Är det osäkert om 
de befintliga vindskivorna suttit ända från början kan man se efter om 
ändvirket i spikunderlaget suttit klimatskyddat. Om vindskivorna inte 
funnits ursprungligen borde ändarna på läkt eller trobrädor vara vittrade 
och ha tydliga årsringar kvar av sommarved som inte vittrat lika mycket 
som den svagare vårveden.

De olika typerna av gaveltäckningar ger skilda uttryck. Det smäckraste 
utseendet ger spåntak på läkt utan vare sig vindskivor eller vattbrädor. 
Det är en lösning som verkar ha varit vanlig på ekonomibyggnader, 
kanske främst på lador och fäbodvallarnas byggnader. Används vind
skiva ska den spikas före spånen. Spånläggningen börjar mot vindskivan 
om vattbräda ska spikas på efteråt. Ska vattbräda inte användas placeras 
vindskivan så lågt att spånen kan täcka och kraga ut ett par centimeter 
över denna.

Idag ser man oftast att både vindskivor och vattbrädor spikas på vid 
omläggning. Man kan förmoda att det ibland görs rutinmässigt, antagli
gen för det känns ”hållbarare” än utan. Från antikvarisk synpunkt är det 
viktigt att utförandet blir likt det ursprungliga. Studera hur lösningarna 
i trakten ser ut på samma typ av byggnader. Är de tillförlitliga eller är 
taken omlagda i sen tid och redan fått rutinmässig lösning?

• Enbart vattbräda används 
på gaveln.
• Spånläggningen kragar ut 
över vindskivan.

Vindskivor monteras, spånen 
läggs mot dessa. Sedan spikas 
vattbrädor och sist nock- 
brädor.
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• NOCK

Riktigt ålderdomliga nockavtäckningar torde knappast finnas kvar i 
original och finns de är de mycket långt gångna i sitt förfall. Håll ögonen 
öppna för byggnadsarkeologiskt bevismaterial som ger klarhet i hur det 
har sett ut. Den lösning som oftast används idag är två ihopspikade 
noekbrädor vilket inte var en självklarhet tidigare.

Figurerna visar olika äldre lösningar: en urtagen stock täckte nocken; 
hyvlade spån veks i flera lager över nocken; ena taksidans späntade spån 
rådde över den andras vilken spände emot och tätade.

Idag är den vanligaste lösningen att spånläggningen avslutas med 
avkortade spån på samma sätt som läggningen vid takfoten, t.ex. 3/4 
spån, 1/2 spån och att nocken täcks med två ihopspikade, langsgående 
brädor.

• SKORSTENSANSLUTNING, VÄGGANSLUTNING, RÄNNDALAR 

Den idag vanligaste lösningen är skoning med plåt som är uppdragen en 
bit på skorstenen, bockad och driven in i en fog mellan tegelstenarna. 
Plåten går ner över spånytan.

Ett äldre sätt att göra en anslutning är att i skorstenen mura in 
utkragande stenar eller plåtbitar som bildar droppnäsa. Längs skorste
nens lutande sidor är spånen upp-pallad och på översidan (om skorste
nen inte sitter i nock) har en kådrik bräda av kärnfuru skålats ur och 
placerats som vattenavledare. Spånen rår över denna. Se figur sidan 69.

Tre varianter av nockavtäck- 
ning:
• Från ena takfallet överskju
tande späntade spån.
• Hyvlade spån som viks över 
nocken.
• Urtagen stock täcker nocken.

Exempel på bur brädor tätar mot skorstenen och trycker ner 
spånen.

Till höger: Exempel på tak som ansluts mot vägg. Detaljen 
visar att man pallar upp under spånläggningen för att få av
rinning från densamma. Pilen visar läggningsriktning när alla 
spånvarv läggs från samma håll.
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• Presspik tillverkas genom 
pressning ur varmt bandstål. 
Tvärsnittet blir rektangulärt, 
skaftet kilformat och avrun
dat. Pressningen ger de typiska 
skarpa kanterna. Presspik är 
lite mer korrosionsbeständig 
än blank spik av samma mate
rial p.g.a. det glödskal som 
tillverkningsprocessen ger.
• Klippspik framställs ur kallt 
bandstål som klipps i smala 
remsor ocb vrids ett halvt varv 
för varje klipp. Spikämnena är 
kilformade ocb huvud åstad
koms genom slag. När detta 
utförs hålls spikämnet fast av 
backar som ger insnöming 
strax under huvudet.
• Trådspik tillverkas genom att 
järntråd dras genom en ma
skin som matar fram lämplig 
längd, slår en skalle på spiken, 
matar fram och knipsar av 
spiken vars ände spetsas.
Mesta delen av trådspiken bar 
genom kallvalsning fått rafflat 
tvärsnitt. Trådspik finns blank 
eller galvaniserad.

En lösning med brädor runt om skorstenen som trycker ner spånen och 
som sluter så tätt intill skorstenen som möjligt kan också ses på äldre 
fotografier.

När ett tak ansluter mot en vägg är det är viktigt att se till att det bildas 
fall bort från väggen så att vatten inte tränger in under spånen. Palla under 
med list eller smala spånbitar. Vid läggning med varje varv från samma 
håll är det bäst att börja läggningen vid den fria änden och låt den sluta 
mot väggen. Då ligger spånen så att vatten inte rinner in under dessa vid 
väggen. Vid zigzag-läggning spelar det ingen roll om läggningen börjar 
vid vägg eller fri takände.

De flesta enkla byggnader som täcktes med spån hade sadeltak, dvs. 
takfall utan komplikationer. Finns ränndalar kan lösningen se ut på några 
olika sätt. Vanligast idag är att plåt (zinkplåt, galvaniserad plåt eller 
svartplåt) ligger i själva rännan och som inskott under spånen. Tidigare 
kunde hela rännan vara spånklädd, eventuellt med näverlager under. Det 
torde finns många rivna och bortglömda lösningar.

• SPIKNING, FASTSÄTTNING

Undersök hur spånen hålls på plats! Vilken typ av spik har använts? Är 
takläggningen riktigt gammal återfinns kanske smidd spik. Denna 
kvalitetsspik är ofta möjlig att återanvända.

Presspik eller klippspik är andra spiktyper som använts. I riktigt 
kostnadsbesparande syfte finns berättat att järntråd som klippts till 
lämpliga längder använts men dessa tak torde vara försvunna.

Ett sätt att spara dyrbar spik var att nyttja häftpärtor eller med andra 
benämningar slims, långspiller, hasselrafter, rem, pärter, bastremsor, 
långsprot eller spikspillrer. En lång, smal remsa fästes med ett spikavstånd 
upp till 30 cm och mellan spikarna klämdes spånen fast. Gör allt som går
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för att behålla en sådan läggning! Den användes både till späntade och 
hyvlade spån.

Om spån spikas som vattentak under tegel kan tegelläkten användas 
som en slags ”häftpärta” som håller spånen på plats. Ytterligare ett sätt 
att spara spik är att spika fast två lager spån i taget. Ju flera lager desto 
mindre riskfyllt att spika vartannat varv. Man lade först ut ett lager, 
därefter det andra, varpå spikning skedde. Speciella hjälpmedel användes 
vid denna läggning. De sistnämnda sätten att lägga spån fungerar absolut 
inte i biåsväder.

Numera används ofta galvaniserad trådspik i samband med stickspån. 
Spiken är hållbarare än spånen och det blir arbetsamt att få bort dem vid 
omläggning. Blank trådspik har ungefär samma livslängd hyvlat spån och 
är att rekommendera. Spiken fästs i den spånkant som överlappar 
föregående spån. Spika inte mitt på spånet för då spricker det lätt, ramlar 
snart ner och taket blir otätt. Spikhuvudet ska inte bankas ner för hårt i 
träet. Spånen måste ha möjlighet att röra sig vid varierande luftfuktighet 
- i annat fall spricker de.

Att använda spikpistol är en modern lösning som eventuellt kan 
användas. Observera att det är få modeller av spikpistoler som klarar spik 
med så stort huvud som krävs. Trycket får inte heller bli så stort att spiken 
försvinner in i spånet Häftremsa och spikpistol är kanske användbart.

• IMPREGNERING, YTBEHANDLING

Här bör först nämnas att det absolut vanligaste har varit att inte behandla 
stickorna alls, vare sig det gäller handspäntade, hyvlade eller sågade 
stickspån.

Om ytbehandling trots allt gjordes användes järnvitriollösning, röd 
slamfärg och i sällsynta fall dalbränd trätjära. Impregnering utfördes med 
syfte att förlänga spåntakets hållbarhet och/eller för att brandskydda det. 
Huruvida metoderna verkligen förlängde livslängden och brandskyddet 
finns det ingen empirisk forskning om.

Impregnering med järnvitriol som lösts i vatten görs innan spånen 
spikas fast. Spånbuntarna doppas i eller får ligga länge i kokande

Hyvlat spån med längden 47 
cm och ungefär 15 cm brett. 
Tjockleken varierar mellan 3 
och 5 mm. Detta spån spikades 
troligen på taket strax före 
1910. Trettio år senare eller 
mer täcktes taket med papp. 
När bostadsbusets tak lades 
om från grunden 1995 kom 
detta och alla andra spån 
fram.

Spånet bär intressant infor
mation om rödfärgning. Taket 
rödfärgades antagligen direkt 
och kanske flera gånger där
efter. Det mesta pigmentet 
finns kvar på ytor som täckts 
av andra spånlager, inte på 
visytan. Man kan också utläsa 
att taket legat med trelagstäck- 
ning, att omlottläggningen i 
sidled var 45 mm. Spiken var 
placerad 25 mm upp från 
nästa spånlagers underkant.

Abborrträsk, Gällivare 
socken, Norrbotten.
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vitriolvatten. Om spånen är torra ska den ändå blötas för att inte spricka 
vid spikningen. Järnvitriol finns i röd slamfärg, Falu rödfärg, och att 
stryka taket med detta är ett annat behandlingssätt av stickspån. När 
husväggarna rödfärgas stryker man färg även på taket. Visserligen 
försvinner färgen fortare därifrån jämfört med på väggarna men det röda 
pigmentet följer med regnvattnet in under skyddande spånlager och än 
kan man finna spår efter rödfärgning i gamla spåntak.

Det är välkänt att dalbränd trätjära använts för att förlänga träets 
livslängd. Den ströks på knutar, portar, bryggor, träbåtar m.m. Att den 
använts på stickspån hör till undantagen. Dalbränd trätjära har varit en 
alltför exklusiv produkt för den stora mängden enkla byggnader. En 
annan anledning till att tjära ifrågasattes på mangårdsbyggnader och 
andra murstocksförsedda hus var att brandrisken ökade vid tjärstryk- 
ning. På kyrkornas stavspån är det däremot utan tvekan den normala och 
vanliga skyddsbehandlingen. Det är viktigt att trätjära används, traditio
nellt dalbränd trätjära, och inte stenkolstjära som förstör träet och 
därmed har motsatt effekt.

Dokumentation av arbeten med spånomläggning
En skriftlig dokumentation innehåller lämpligtvis uppgifter om ovan 
nämnda detaljer. Beskriv hur den gamla läggningen är utförd och hur den 
nya görs. Anteckna varifrån den nya spånen kommer.

Fotografera, gärna i svart-vitt, före, under och efter omläggningen. 
Fotona klargör mycket för nästa generation som ska ta hand om byggna
den. Fotografera detaljer och anslutningar både före och efter spån- 
arbetena. Spara material som referens. Några så väl gamla som nya spån 
och spikar tas till vara och förvaras i byggnaden.

Var finns stickspån att köpa?
Det finns spåntillverkare i hela landet, man kan till och med säga att det 
finns ganska många. Större delen av dessa hyvlar stickspån av gran eller 
furu. Behöver man handspäntat spån kan det ställa sig svårare att få tag 
i dessa men det går. Tänk på att leveranstiden för spån är lång, särskilt om 
man behöver stora mängder. Var ute i god tid med beställning så att 
arbetet kan utföras noggrant och med virke av god kvalitet. Spånen ska 
vara torkade före buntningen. Se efter att de är torra och inte har möglat!

Hittar man gamla spån i större mängd går de utmärkt att använda om 
de förvarats torrt. Tänk bara på att ordentligt blöta alla sorters stickspån 
före läggning.

Länsmuseerna har uppgifter om spåntillverkare, likaså de olika bygg- 
nadsvårdscentra som finns.
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Ordlista

bak Bräda, som endast har ena bredsidan plan. När en
stock sågas till brädor, erhålls bakar av de yttersta 
delarna av stocken. Bakarnas ena sida är alltså 
kupig. Kallas tveit på Gotland.

baklut, norrlut Topografisk benämning på skogsbacke som vetter 
mot norr.

blecka Undersöka rätvuxenheten genom att fläka loss
några fibrer direkt under barken på en tall eller gran. 
När fibrerna försiktigt dras loss kan man avgöra om 
de löper lodrätt eller inte. Kvartersdelning

bord, bördning Se spikunderlag.

bleke, blik, flytt, Den del av spånens nedre del som kommer att synas 
skott, visyta, och exponeras för väder och vind när taket är lagt.
överskjut

bunt Förpackning med spån som kan hanteras av en man.
Inget standardiserat antal. Idag buntas dock ofta 
100 spån ihop.

Radiell delning

Tangentielt delning

dalbränd trätjära Trätjära som utvunnits ur sönderdelade furustubbar 
som staplats i en tjärdal och som därefter fått brinna 
sakta så att tjäran runnit ur och uppsamlats.

trätjära

”på flasken” 

kvartersdelning

kvistkronbit

Tjära utvunnen ur löv- och/eller barrträ. Om den är 
dalbränd eller fabriksframställd framgår ej av be
nämningen trätjära. Fabriksframställd trätjära kan 
vara framställd i fläktugn eller retortugn.

Se tangentiell delning.

Delning av en kubbe i fyra klyftor och därefter uttag 
ur dessa enligt figur.

Den del av stammen varifrån årsgrenarna utgår.
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kvistvarv Den del av stammen som finns mellan två årsgrenar, 
alltså den längd trädet växer på ett år.

kärnsida Den långsida av ett späntat stickspån som är tagen 
närmast kärnan eller den yta på ett hyvlat stickspån 
som låg närmast kärnan när det hyvlades ur kubben; 
alltså den sida som är konvex och som har ”fjäll”.

kärnved Mittdelen av en stam exklusive märgen.
Granens ytved är hållbarare än kärnveden; för tall 
gäller det motsatta.

lyra, rotben De lägsta delar av stammen som grenar ut sig i 
rötterna och som gör stammen ojämn.

mullbräda Langsgående bräda vid takfoten på torvtak, som 
hindrar grästorven att glida av taket. Nertill är 
mullbrädan försedd med hål för vattenavrinning.

myrtall Tall som växt långsamt på en näringsfattig myrkant.

märg Mittdelen av en stam som är död. Se kärnved.

noekbrädor,
nockhuv

De ihopspikade brädor som täcker taknoeken.

märgbräda Den bräda som tas ur mittdelen av en stock. Märg
brädan blir kvar när man med hästdragen spånhyvel 
hyvlat en stock på över- och undersidan. Sågspår kan 
finnas kvar tvärs brädan som visar hur lång spån 
som hyvlades.

penninggran Gran som har bark i form av stora löst sittande 
flagor, ett tecken på dugligt spånämne, kallat ”slant- 
bärsk” på hälsingemål.

pärtspikningstalko, Gemensam läggning av takspån med ett stort antal 
täckgille, spåna- personer, som avslutas med fest.
ting, taköl

radiell delning Uttag ur virket från kärnan och till ytveden. Spån 
som tas radiellt ur en kubbe får årsringarna av
skurna vinkelrätt mot ytorna. Se figur vid kvarters- 
delning.



rote Se spikunderlag.

rödtjära Dalbränd trätjära vari blandats rött färgpigment.

smörkubb Spånämne, kubb, oftast av kådrik torrfura, som går
lätt att handspänta, lika lätt som att skära smör med 
kniv. Återfinns i rotstocken, ofta som andra kubb 
nerifrån.

spikunderlag Det underlag i form av brädor eller läkt som spånen
spikas fast i. Kallas på dialekt för t.ex. rote, tro, 
subrädor, bord, bördning.

spånhyvel Idag avses apparat med infällt hyvelstål som används
för maskinell framställning av stickspån. Kraftkäl
lorna kan variera men är numera oftast en elektrisk 
motor.

spånkniv Kniv med handtag på var sida om eggen som an
vänds för att för hand spänta loss spån ur ett spån
ämne.

spånkubb Underlag av trä för handspäntning av stickspån. Kan
se ut som en vedkubb men med stöd uppåt för 
spånämnet. Dialektala benämningar finns, t.ex. 
spingekäring.
Spånkubb kan också beteckna ämnet som spån 
späntas eller hyvlas ur.

stavspån, kyrkspån Spån som har kilformad tjocklek. Övre änden är den 
tunnare. Denna typ av täljda spån har mycket gamla 
anor. Sågade kilformade spån förekom på byggna
der från 1800-talets senare del. Nederkanten av ett 
stavspån kan utformas på olika sätt vilket ger möj
lighet till mönsterläggning med grafiska effekter.

subrädor Se spikunderlag

takfot, takskägg Nedersta delen av takfallet som springer utanför 
husets långsida.

tangentiell delning Uttag ur spånämnet parallellt med årsringarna. Se 
figur vid kvartersdelning.

Exempel på hur stavspån 
kan vara utformade nertill. 
Stavspånens längd, bredd och 
tjocklek varierar.
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torrfura Fura som torkat på rot och som stått många år och
(törraka, rask) blivit kådrik; kan ha rand- eller ringbarkats för att

bli sådan. (Törraka och rask är hälsingemål respek
tive jämtska för torrfura).

tro, trobrädor Se spikunderlag.

undertryckt träd Ett träd som stått mitt i en tät dunge och som fått 
kämpa upp mot solen för sin överlevnad. Det blir 
smalt, rakt och senvuxet.

visyta Se bleke.

vitriol Järn- eller kopparsulfat som använts i impregne
rande syfte. Stickspån doppades eller kokades i 
vitriol löst i vatten.

ytved Den yttre, mindre kådrika delen av stammen. Se
kärnved.

Äldre måttenheter

Längdmått
1 famn = 3 alnar = 1,781 meter 
1 aln = 2 fot = 0,594 meter
1 fot = 2 kvarter = 0,297 meter 
1 kvarter = 6 tum = 0,149 meter 
1 verktum = 0,025 meter

Rymdmått för torra varor
1 kubikfamn = 3x3x3 alnar= 5,653 kubikmeter.
Spån angavs ofta i famnar vilket underförstått var kvadratfamnar 
vilket i spånsammanhang innebar 3x3 alnar x spånlängden. Se foto 
sidan 51.

Rymdmått för våta varor 
1 kanna = 2,617 liter

Viktmått
1 lispund = 8,5 kg 
1 skålpund = 0,425 kg
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Noter

1 I Patriotiska Sällskapets Hushållnings-Journal, oktober 1785, beskrivs hur spån kunde 
tillverkas och användas. Raka och kvistfria stockar av furu användes. Innan timringen 
företogs, avslogs stockarna med bila så att möjligast breda och sprickfria spånor 
avtäljdes, till 1/2 tums tjocklek. Barken togs ej med. Ytveden som bilades bort när 
stockarna fyrkanthöggs användes. Man började skräda i toppänden och bilade lika 
breda spånor i yxans bredd. Längden gjordes 3/4 aln (45 cm) och tjockleken ett 
tvärfinger. Spånen travades för torkning.

Man lade spånorna på samma sätt som näver och såg till att det ena varvet lades 
över det andra, fogarna fick inte ligga över varandra. Det var viktigt att den sida 
hamnade uppåt som vid skrädningen varit inåt yxan för att vattnet lättare skulle rinna 
av. Ovanpå spånorna lades därefter ett dubbelt varv torv. För säkerhets skull kunde ett 
lager näver läggas mellan spån och torv. På så sätt sparade man ju ändå åtskilligt 
jämfört med en normal taktäckning som krävde många lager näver. Taket påstods bli 
billigare än med enbart näver.

2 E.U. 30884, Älmhult, Småland.

3 E.U. 31702 Småland.

4 ”C.J.F. Plagemanns resor i Norrland, Dalarna och Västmanland samt på Gotland åren 
1833-1856” visar t.ex. inga teckningar med stickspåntak.

5 E.U. 31292 Jämtland.

6 E.U. 30440 Hälsingland.

7 Halland: E.U. 30516; Småland: E.U. 30395, 30560, 30663, 30673, 30744, 30919, 
30977, 32009, 32380, 32953.

8 E.U. 30453, E.U. 30465, E.U. 30520, E.U. 30602, E.U. 32000.

9 ”Svenskarna sade spån, och finnarna sade ’pert’, när det talades om nämnda taktäck- 
ningsmaterial. Här i Nordmarks socken, Värmland, kallas det takstickor.” E.U. 32695 
Värmland. Svensk etymologisk ordbok, 1939.

10 E.U. 30893 Lappland; E.U. 44327 Västergötland.

11 E.U. 30410 Lappland, E.U. 30461 och 30723 Hälsingland, E.U. 32000 Uppland, E.U. 
30414 Småland, E.U. 30440 Hälsingland.

12 E.U. 44327 Västergötland: spingestickor kontra takspån. Henström 1867: spiller 
kontra spån. Tidskr. för svenska landtbruket, 1855, 1856: pertor kontra hyvlade spån. 
Valfrid Karlsson 1910: ”...spån, som kan vara klufven eller hyflad, då den äfven 
benämnes takstickor (sticktak) eller sågad, takfjäll."

13 E.U. 30744 Småland, E.U. 30857 Småland, Östergötland, E.U. 30919 Småland, E.U. 
31425 Småland, E.U. 31977 Småland, E.U. 44327 Västergötland.

14 E.U. 30772, E.U. 30541, E.U. 30977.

15 E.U. 30395 och E.U. 30560.

16 Nära Bystad på gränsen mellan Närke och Södermanland känner äldre människor 
fortfarande till var ”spånbanan” fanns, platsen där det tidigare hyvlades spån med 
hästar. I många byar finns kännedom om var byns spånhyvel en gång i tiden stod.

17 Se Näslund, s. 252 och E.U. 44713 Östergötland.

18 Enligt Näslund, s. 251, användes kniv som hade fas på frånvända sidan men grad på 
den åtvända. I Hedmark fylke, Norge, vändes den fasade sidan av kniven mot den som 
späntade.

19 E.U. 30675 Västmanland; E.U. 32510 Uppland; muntlig uppgift 1994 från Hugo 
Carlsson i Spånga, Stockholm, född 1923 i Tandsbyn, Jämtland.

20 E.U. 30451 Värmland.
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21 Knut Karlsson, Gärdshem, Ydre härad, Östergötland.

22 E.U. 44338 Värmland och Näslund, s. 248, 252ff.

23 E.U. 30837 Dalarna.

24 Muntlig uppgift 1993 från Ole K. Glorvigen, Gjesåsen, Hedmark fylke, Norge.

25 E.U. 33439 Småland.

26 E.U. 30663 Småland.

27 Gran är inte tjärrik men har täta membran som gör att radiellt späntat granspån är 
mycket tätt och mycket röt- och vittringsbeständigt. Godal 1994.

28 E.U. 30522 Dalarna; muntlig uppgift från Lennart Färlin, Ljusdal, Hälsingland.

29 E.U. 30453 Västmanland.

30 E.U. 30838 Småland.

31 E.U. 34699 Småland.

32 Muntlig uppgift från Johan Johansson 1994, född 1907, Naverstad sn, Bullarens hd, 
Bohuslän.

33 NM 130: Längden på hyvlat spån förekommer mest frekvent i följande ordning: 18”, 
22/24”, 20”, 19”, 16” och 21”. Längden på späntat spån i denna ordning: 18”, 20/ 
22”, 19”, 21”, 24” och 16”.

34 E.U. 32953 Värmland; E.U. 31292 Jämtland; E.U. 32346 Ångermanland; E.U. 32953 
Värmland; E.U. 44327 Västergötland.

35 E.U. 33439 Småland.

36 E.U. 30907 Dalarna.

37 Muntlig uppgift 1995 från Ris-Erik Eriksson, Evertsberg, Älvdalen, Dalarna, född 
1921.

38 E.U. 33439 Småland.

39 Hedmark fylke, Norge.

40 E.U. 30867 Småland, E.U. 30907 Dalarna, E.U 32695 Värmland, E.U. 32994 Värm
land.

41 E.U. 30777 Hälsingland.

42 Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar, 1855.

43 E.U. 30673 Småland.

44 Från Bergstena, Kulling, berättas att om spånkubbarna var av gran fick barken sitta på 
till efter hyvlingen, men om de var av fur skulle kubbarna barkas först och sedan ligga 
någon tid upplagda i hög för att bli segare, men de fick inte torka. E.U. 32285 Väster
götland.

45 E.U. 30663 Småland.

46 E.U. 30414 Småland.

47 E.U. 30440 Hälsingland.

48 E.U. 32000 Uppland.

49 E.U. 30748 Västmanland.

50 E.U. 30522 Dalarna.

51 Tidskrift för praktisk byggnadskonst 1851, s. 67; E.U. 44327, Västergötland.

52 E .U. 33439 Småland, Norra Vedbo härad, med sagesmannen Oskar Johansson född 
1891 i Asby socken, Ydre härad, Östergötland.
E.U. 44713, med sagesmannen August Gustafsson född 1881 i Asby socken, Ydre 
härad, Östergötland. Han berättar att ”man fällde en gran, som man kapade i 20 tum
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långa kubbar. Sen klyvde man dom med yxa och det var noga åt kvistar, så man fick 
rena trät. (...) Så gjorde man i ordning spingebrasan. Så lade man i träbitarna i brasan 
med barken nedåt. Där fick de ligga, tills barken var nästan oppbränd. Så gjorde vi i 
ordning en spingestabbe och så stod vi lutade över den och spingade med en band
kniv.”
E.U. 30919 Småland, Norra Vedbo härad, berättar om uppvärmning över eld av gran 
som först fyrdelats. Spingning utfördes 1915 i Säby socken med arbetare från Torpa 
socken i Östergötland.

53 E.U. 30760, E.U. 31292 , E.U. 33091 Jämtland, E.U. 30857 Småland, E.U. 35771 
Småland/Östergötland.

54 Enligt uppgift fanns i Sangisjärvi i Norrbotten en pendelhyvel med årtalet 1829 inristat. 
Idag finns enbart väggfästet av trä kvar. Det är flyttats till Hägnan i Piteå.

55 En smålänning påpekar att handhyvlade stickor ansågs bättre än maskinhyvlade. I 
sammanhanget hjälptes två man åt att skjuta på en horisontell pendelhyvel. E.U. 30884 
Småland.
Två uppgiftslämnare skriver att när 4 till 6 man hjälptes åt att hyvla var det viktigt att 
lägga det spån som framställdes i rätt riktning på taket eftersom hyvelstålet bröt 
fibrerna. E.U. 30774 Småland - horisontal pendel driven av 4 man, E.U. 31758 
Lappland - vertikal hävstångshyvel driven av 5 å 6 man.

56 E.U. 30563 Västerbotten; E.U. 30518 Småland; E.U. 30774 Småland - samtliga avser 
hyvling med horisontal pendel.

57 E.U. 30663 Småland, E.U. 33091 Jämtland, E.U. 31220 Småland, E.U. 30904 Små
land.

58 E.U. 33439 Småland med sagesman från Asby socken, Östergötland; Näslund, s. 258.

59 E.U. 30541 Skåne/Småland, E.U. 30676 Småland, E.U. 30975 Bohuslän, E.U. 33966 
Småland.

60 E.U. 30395 Värmland.

61 Muntlig uppgift 1994 från Johan Johansson, född 1907, Bohuslän som då var den som 
då körde hyvein och från Erold Johansson, född 1925, Norrbotten.

62 E.U. 30738 Ångermanland; E.U. 32600 Värmland.

63 E.U. 32953 Värmland.

64 E.U. 30907 Dalarna; E.U. 49474 Dalsland.

65 Muntlig uppgift 1994 från Gunnar Lindqvist, Rölanda, Dalsland.

66 E.U. 32953 Värmland: ”Ju fortare det gick, och spånen rök ikring dess bättre. Spånen 
ansågs vara bättre.”
E.U. 30565 Västergötland: ”...en spånhyvel, som styrdes av fyra handfasta karlar och 
drogs av tvenne hästar en på var sidan av banan, ofta med den farten, att spånen kom 
som en rök ur hyvein.”

67 E.U. 32953 Värmland.

68 E.U.30907 Dalarna.

69 E.U. 31430 Småland.

70 E.U. 30431 Södermanland; E.U. 32953 Gust. Johansson född 1869, Värmland; E.U. 
11418 Dalarna; E.U. 14474 Lappland; E.U. 17208 Norrbotten; E.U. 17476 Norrbot
ten.

71 Muntlig uppgift per telefon 1995. Erold Johansson föddes 1925.

72 E.U. 30541 Småland. Se även Näslund, s. 249.

73 E.U. 32953 Värmland.
Ytterligare en sagesman beskriver en väderkvarn med kraftöverföring från grov stock 
med kugghjul överst och nederst. Det nedersta drev ett annat hjul som drog vevstaken 
till en horisontalverkande hyvel. E.U. 32600 Värmland.



74 E.U. 32510 Uppland.

75 E.U. 35771 Småland.

76 E.U. 14356 Värmland.

7 ”Vid många av de små enbladiga bysågarna har jag sett det satts in en stickhyvel i 
ramen istället för blad och då blev det fart på späntningen. Kniven var 6-7 tum lång 
och satt på sned. (...) När maskinspäntning blev allmän gjordes stickor av raka fina 
tallslanor 5-7 tum grova, avsågade i sticklängd och färska vid späntningen. Av rak och 
kvistren gran och asp gjordes takstickor som ansågs mycket hållbara men tillgången på 
lämplig råvara var sällsynt.” E.U. 30562 Dalarna.

78 E.U. 32000 Uppland.

79 E.U. 30554 Lappland; E.U. 32953 Värmland.

80 E.U. 30440 Hälsingland.

81 E.U. 30395 Värmland. Paul Olsson föddes 1885.

82 E.U. 30609 Gotland.

83 E.U. 30562 Dalarna.
E.U. 32953 Värmland. ”Vad det led så ansågs inte sågad spån att vara lika ekonomiskt 
värdefull som hyvlad spån. Detta va det skälet. Att droppet från de övre spånen kom 
att städse falla på pricis samma ställe på det undre. Detta gjorde att denna gick åt av 
regn och solsken. (...) De vanliga hyvlade spånen däremot kom att ligga både fyra och 
femdubbla.”

84 E.U. 30520 Uppland.

85 E.U. 30609 Gotland. I Bingsarve, Ardre, finns en väderkvarn som använts som 
spånsåg. Den användes för sista gången omkring 1930. Muntlig uppgift 1993 från Lars 
Olson, Ardre.

86 E.U. 30941 Värmland.

87 På 1880-talet täcktes uthusbyggnader med sågade spån som var kilformade, 3/8 tum 
(10 mm) i nederänden och 1/8 tum (3 mm) i lilländen, bredden var 4 tum (10 cm). "... 
sågades 90 000 spån som beräknades åtgå till täckande av taket till den nyuppförda 
ladugården. Det var 1884, taket ströks då först med trätjära och strax därpå med 
asfalttjära; detta upprepades ånyo efter 3 år, längre fram i tiden vartannat år och 
slutligen från 1920 varje år till 1926, då samma spån legat på i 42 år. Taket visade då 
tecken att börja läcka, varför jag övertäckte detsamma med korrugerad galvaniserad 
plåt. Det hade vart ett dyrbart tak, men 2.600 kr var väl använda pengar för en lång 
tid framåt.” E.U. 30453 Västmanland.
”På 1870-talet när de vattendrivna cirkelsågarna voro allmänna sågades spån av gran, 
fur och ek för täckning av alla hus dock mest uthus. Spånen sågades av 18"-20” långa 
kubbar av 5”-6” diameter, den sågades tunnare i ena ändan. Dessa tak visade sig ej 
vara praktiska på hus med vanlig takresning, när spånen var torr och det kom häftigt 
regn rann tacken innan spånen hann svälla och spån sågad av fur och gran ruttnade 
fort. Dessa tak äro nu helt försvunna utom på klockstaplar och kyrkor.” E.U. 30663 
Småland.

88 NM 10 "Virke och virkeshantering”, E.U. 1787 August Holmberg, Blekinge.

89 Handspäntning:
E.U. 30675 Västmanland. En flink pertspäntare kunde spänta ett stavrum stickor= 1 
famn= 3 alnar högt och 3 alnar brett om dagen. I denna uppgift ingår enbart spänt- 
ning, ej fällning, barkning, kapning till kubbar. Priset på ett stavrum hyvlat spån var 
lika som ett stavrum prima björkved.
E.U. 30883 Ångermanland. En övad karl klöv fyra och fem alnar per dag.
E.U. 44713 Asby sn, Ydre hd, Östergötland. En vinter stod två man och spingade 
1.200 buntar inklusive fällning av träden. (1 bunt innehåller ca 430 stickor alltså 
spingades 520.000 stickor på en vinter. Låt vara att en bunt är 0.7 aln vilket ger 840 
alnar på en vinter inklusive fällning, kokning, buntning, dvs. 420 alnar spingade en 
man under den vintern.)
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E.U. 47178, Dalarna. Ett spåntak på en lada till vilken det åtgår 1/2 famn pärt, kräver 
fyra dagsverken. Tre för täckningen och ett för klyvningen av spånen. Spåntak lönar 
sig för dem som har egen skog.
Hyvling med handkraft:
E.U. 30563 Västerbotten. Det framkommer att man hyvlade ända upp till 30 kubikal
nar per dag med en horisontalverkande hyvel som drevs av 6 man. (5 alnar per man 
och dag.)
E.U. 30884 Småland. Meddelaren menar att 1000 stickor per man och dag med en 
horisontalverkande hyvel som drevs av 5 män var ett bra dagsverke. 5000 stickor är ca 
15 alnar om 1 aln rymmer 360 stickor som O.J. Näslund beräknar. (3 alnar per man 
och dag.)
E.U. 31037 Lappland. En gång hyvlades 40 alnar på en dag av 6 man som skötte en 
hävstångshyvel. (6,5 alnar per man och dag.)

90 Henström, s. 198.

91 E.U. 30440 Hälsingland.

92 Muntlig uppgift 1993 från Lars Olsson, Petsarve, Ardre, Gotland.

93 Näslund, s. 254 och E.U. 31288.

94 Muntlig uppgift 1995 från Anders Ramström, Ramsta, Västernorrland; E.U. 30734 
Dalarna.

95 Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar, 1855.

96 Knut Karlsson, Gärdshem, Ydre härad, Östergötland 1994.

97 ”Vi gjorde inte smalare stickor än 3 tum. Sen skulle man lägga ihop dem på ett särskilt 
sätt. Först la man ett par trän inunder att lägga stickorna på, träna var 20 tum långa, 
så la man stickorna kant mot kant åt ett håll, sen ett likadant lager vinkelrätt mot detta 
ovanpå. Två såna lager kallades ”ett kors”. En bunt skulle innehålla 50 kors. När 
bunten var full, stack man en pinne under och lade en pinne över, och dessa pinnar 
snoddes ihop med ståltråd. När jag var liten, borrades hål i dessa pinnar, så att man 
kunde fästa ihop dem med vidjor. Jag var 7 år, när jag fick jag följa med far ut i Bulsjö- 
moa och borra hål till stickebuntar.” E.U. 44713 August Gustafsson född i Asby sn, 
Ydre hd, Östergötland.
”Spånbuntarna hölls ihop av två träpinnar. En över och en under bunten och på 
sidorna en ståltråd som man drog åt med. Innan man hade ståltråd använde man fyra 
träpinnar.” E.U. 33439 Småland med sagesmannen Oskar Johansson född i Asby 
socken, Ydre härad, Östergötland.

98 Bunt med 500 späntade stickor bands om med vridna björkvidjor. Klubba användes ej. 
E.U. 30562 Dalarna.

99 ”Lämpligaste taklutningen för sticktak angavs med formeln ”treongs-röst” (treong = 
tredjedel, röst = takresning) vilket innebar takresningen tänkt som en triangel vars höjd 
var 1/3 av basens längd.” E.U. 30560 Värmland.
”För undvikande af läcka vid storm är en brantare resning å taket säkrare, dock torde 
den ej behöfvas högre, än att höjden af den triangel, som resningen bildar, utgör 1/ 
3:del af takstolarnes bredd emellan fotspetsarne, utvändigt mätit. Detta har jag funnit 
ändamålsenligt. Likväl har jag sett resningar, som utgjort l/4:del af förutnämnde 
bredd. Sådana tak blifva ej brantare, än att man kan gå uppå dem. De med högre 
resning äro dock varaktigare och böra derföre föredragas.”
”Spåntak böra ej hafva mindre lutning än 1:2”. Lärobok i husbyggnadskonstruktio- 
ner”, Valfrid Karlsson 1910.

100 ”En fördel vid täckning med pertor är, att takstolsvirket kan vara hälften klenare än till 
andra tak.” Elis Aug. Rancken i Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar 
1856.
”År 1890 byggde denne nya logen, i kanten av åsen, strax norr om gården. Den logen 
blev både lång å bred, så det vart stor takyta, å s.k. rakt tak (ej med brytning). Taktegel 
fandes ju att köpa, men till det fodrades stark bärning, å bastant taklag för att inte 
taket skulle svikta ell. rent av sjunka hop. Så fodrades det att taket kläddes in med 
bräder, som lades hängande från taknåck till takfot åt vattnet att rinna med ner. Men
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om man la’ på spån, dugde det med att lägga på lite glest med sekunda bräder ändes 
med taket, d.v.s. i dettas längdriktning, ell. också bara grov läkt, åt spån att ligga på.” 
E.U. 30748 Västmanland.

101 E.U. 31702 Småland.

102 E.U. 32000 Uppland.

103 ”Till en byggnad av 53 alnars längd och 15 alnars bredd fordras 480 längdalnar 
spånvirke som kan hyflas på 6 Octoberdagar, med en arbetspersonal för hvarje dag af 
3 man, 2 gossar, som köra oxarne, och en qvinna, som lägger bort spånen från den 
person, som sitter på hyfveln. Täckningen af ett sådant tak verkställes på 6 dagar af 6 
personer pr dag, med tillhjelp af en person, som sorterar spånen, och en gosse, som 
lägger den bundtvis i en hisslina.” Tidskr. för svenska landtbruket och dess binäringar, 
1855.

104 Andra föredrar att spänna upp ett snöre vid takfoten för att se om taket ligger i våg 
samt för att kunna lägga de nedersta spånlagren på så sätt att droppkant bildas, dvs. 
takfotens spånlager läggs vardera någon millimeter utkragande utanför det tidigare.

105 E.U. 30818 Hälsingland beskriver i bild och text en ”långria” mot vilken spånen lades 
och två ”kortrior” vid gavlarna längs med takfallet. Kortriorna hade hål med avstånd 
inbördes som uppflyttet. Långrian fästes i kortriornas hål med spikar.
E.U. 30560 Värmland. Om brädan är smalare ”tolkas” bleket före uppflytt med hjälp 
av en ”tolk” vilket kan vara en passbit av trä eller en markering på hammarskaftet. 
Passbiten har blekets mått.

106 E.U. 31292 Jämtland.

107 Kaila, Vihavainen, Ekbom, s. 112.

108 Muntlig uppgift 1997 från arkitekt och spånforskare Antti Pihkala, Uleåborg.

109 Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar, 1855.

110 Erold Johansson, född 1925, Långsel, Råneå hd, Norrbotten berättade per telefon 
1995 att han som pojke var med och hyvlade färgade tallkubbar fästa i cirkel med 
hästvandring. Den färgade spånänden skulle ligga neråt mot takfoten.

111 Enligt muntlig uppgift 1995 från Martin Vikström, född 1905 eller 1906, Skjulnäs, 
Piteå, Norrbotten.

112 T.ex. E.U. 30675 Västmanland och E.U. 31604 Dalarna.

113 E.U. 31513 och E.U. 31604, båda från Dalarna, nämner torrfura som spånämne, och 
säger att kärnveden skall vara synlig.
E.U. 31292 från Jämtland säger att radiellt späntat granspån som kokats ska ligga med 
ytvedssidan synlig.

114 Muntlig uppgift per telefon 1995 från Bertil Axelsson, född 1915, Asby, Ydre härad, 
Östergötland.

’ Av dem som i NM 130 nämner något uttydbart om antal lager som lades har följande 
sammanställning gjorts:
Femlagstäckning 1 Östergötland 1 späntat.
Fyrlagstäckning 5 Småland 2, Uppland 1, Värmland 2.
Trelagstäckning 19 Hälsingland 5, Dalarna 5, Småland 3, Jämtland 1,

Västmanland 1, Värmland 1, Lappland 1, Skåne 1,
Dalsland 1.

Tvålagstäckning 4 Dalarna 2, Västmanland 1, Värmland 1.
Två-, tre- och fyrlagstäckning skedde både med späntat och hyvlat stickspån. Den enda 
uppgiften om 5-lagstäckning gällde späntad spån.
SBD 6 Losdagboken 1860-1895. Sex lager handspäntad spån omnämns.

116 Skene kyrka, Västergötland, uppförd på 1920-talet, hade tidigare hyvlat stickspån i 
trelagstäckning under sågat stavspån av ek. Stickspån och stavspån var lagda samtidigt. 
Stickspånen fanns 1993 ännu kvar på tornpartiet medan det avlägsnats på långhuset i 
samband med pågående omläggning av stavspån. (S. Wedman, besök på plats 1993.)
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Under järnplåt förekommer stickspån, t.ex. på corps de logiet vid Biby säteri, Gill- 
berga, Södermanland (dokumentation: B. Norman arkitektkontor AB 1993) och på 
Vasatornet, Rydboholms slott, Östra Ryds socken, Uppland (dokumentation: K. 
Andersson RAÄ 1983).

117 ”Slutligen kommer spånen att öfverskjuta krysset, då afskäras ändarne på det hvarf, 
som först börjar öfverskjuta, likaså det från motsvarande sidan, hvarpå ett hvarf 
lägges, hvars öfverskj utande ändar brytas och nervikas öfver underhufven till motsva
rande sidan och så tvert om från andra sidan. När dessa äro spikade, pålägges en 
brädhuf, eller, om man så vill, täckes med plåt. Öfvervikningen tyckes likväl öfver- 
flödig, då huf äfven ligger under spånen. För hushållningen med bräder plär man 
pålägga ett hvarf alns lång spån, hvilka böjas på midten och såmedelst bilda huf; då 
blir den sista spikraden synlig.” Tidskrift för praktisk byggnadskonst, juni 1851.

118 Uppgiftslämnare Sigurd Nilsson, Klubbäcken, Lingbo, Gästrikland, 1994.

119 E.U. 30515 Skåne.

120 Carl Stål, 1854, s. 19 - 20: ”Takspån huggas och klyfvas af hvarjehanda olika så väl 
längd som bredd af furukabbar eller affallsvirke, samt upphängas medelst tränaglar på 
läkten. Bättre är om de klyfvas med bandknif till 4 tums längd, 4 eller 5 tums bredd 
och omkring 1/4 tums tjocklek.”
NM Frågelista nr 10 ”Virke och virkesbehandling” E.U. 1787 Aug. Holmberg, 
Svängsta, Blekinge: ”Överallt der halmtak förekom fanns endast läkt såsom underlag 
på spanten, och dessa fastades vid spanten medelst pinnar av hårt torrt Ekträ på så sätt 
att läktan genomborrades med en halvtums navare med ett hål mittför varje spant, 
igenom dessa hål slogos pinnarne som vore huggna 6 eller 8-kantiga uti yttre (övre) 
ändan, men i inre ändan voro huggna flata, så att bli mittför en större kvist ”(knagg)” i 
spantet, så måste det borras hål även i detta, men såvitt möjligt var uraktlåt man att 
borra några hål i spanten. (...) Spånen som voro 4 å 5 åttondels tum tjocka i storändan, 
höggos så tunna i tilländan som möjligt (1/8 tum) samt togos 20 tum långa och från 3 
till 6 tum breda, brukade någon gång kokas i en stor gryta full med vatten, i vilket man 
upplöst en viss del vitriol, strax före påläggandet! (...) Spånen pinnades fast med små 
träpinnar i läkten och på samma sätt så att hål borrades endast i spånen. I läkten 
pressades pinnarne ner, pinnarne gjordes av kärnfur och voro högst 1/4 tum i diameter. 
(...) Spånen klyfdes och höggos vid de större sågverken av ytorna, eller sidoutskotten 
som alltid blevo över då stockarne sågades (Var det så att sågverksegaren försågade 
stockar tillhörande annan person, var det en oskriven regel att såvida ej särskildt aftal 
gjorts hörde alltid ytorna till sågen! De ansågos såsom oduglig affallsprodukt. På sin 
höjd kunde de duga till att täcka tak med å källare, och likaså till tak å backstugu- 
sittarnes kojor.) (...) Klyvningen skedde med en bredeggad handyxa på vilken man slog 
med en träklubba, och klyvningen (...) måste göras på ”svallen”! Det vill säga: Icke 
radiellt utgående från kärnan, utan tvärtom! Naturligtvis måste ytorna kapas i sina 
bestämda längder förrän klyvningen kunde vidtaga.

121 På gården Övarp, Norra Strö, Skåne, finns en mangårdsbyggnad med träpinnar kvar, 
nu med hyvlat stickspån som spikats fast. Ovanpå spånen tigger taktegel.
En magasinsbyggnad från 1836 och en ekonomibyggnad från 1850 på gården Örnanäs 
1:6, Örkeneds socken, Östra Göinge härad, Skåne har haft denna typ av fastsättning. 
Ursprungsspänen är borta men pinnarna är kvar. Magasinet har ramsågade brädor från 
nock till takfot som underlag, det andra huset har läkt av granklovor. Pinnarna är 
jämntjocka, har kvadratiskt tvärsnitt och är spetsade nertill. De är fyra tum långa och 
av furu.
Spårakulla gård, Glimåkra socken, byggnadsminne med tränaglarna kvar.

122 Gunnebo spikhandbok 1957, s. 6.

123 I Skyllbergs Bruks Aktiebolag, priskurant 1890 finner man benämningen spånspik 
under ”Klipt Spik och Dyckert”. Längden var 62 mm, 2 1/2” C. (C står antagligen för 
en viss grovlek.) Spikarna tillverkades av bessemerjärn, var styv men nitbar. 12 kr 
kostade en låda med 12 000 spikar.
”Spik till den späntade pärten skulle vara 2 1/4 tum långa ock till den hyvlade 2 tum, 
dessa spiksorter kallas också för pärtspik.” E.U. 30675 Västmanland.
2,5 tums spik användes till handspäntat spån för att räcka till att fästa genom rotet.
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Handkluvna spån blir smalare än det hyvlade, det går åt mera spik och spiken måste 
vara 2,5 tum för att räcka till att fästa genom rotet. E.U. 32346 Ångermanland.
”Den spik har befunnits tjenligast, som är af 2 1/2 tums längd samt likformig med 3 
tums furuspik, dock något mindre grof; deraf åtgår (,..)20 st per qv.aln. I Norrland 
begagnas takspån av 1 å 1 1/4 alns längder, den är äfven der bredare och besparar 
således mycket spik och läkter; troligen härleder den minskade längden i Upland sig 
från mindre tjenlig skog.” Tidskrift för praktisk byggnadskonst, 1851.
2 tums spik till handspäntade pertor. Tidskrift för svenska landtbruket och dess 
binäringar, 1855, 1856.
2,5 tums spik till både spiller och spån. Henström 1867, s. 199.
2 tums spik till hyvlad stickspån. E.U. 30560 Värmland och E.U. 30951 Skåne.

124 E.U. 30520 Uppland; E.U. 30541 Småland; E.U. 30738 Västmanland; E.U. 30440 
Hälsingland (furu); E.U. 30777 Hälsingland; E.U. 31292 Jämtland (gärna av senvuxen 
myrtall); Modén 1935 (gran); Tidskrift för praktisk byggnadskonst, 1851 (furu).

125 E.U. 30520 Uppland: När långspiller användes gjordes bleket 4,5 - 5” vilket gav 
fyrlagstäckning. När enbart spik användes gjordes bleket 6" vilket gav trelagstäckning. 
Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar, 1856: Trelagstäckning ger 8 
tums bleke, fyrlagstäckning ger 6 tums bleke och ett säkrare tak vid oväder.

126 Muntlig uppgift 1995 och 1996 från Per Lundström, född 1905, Ljusdal, Hälsingland. 
Per är född i Sörby, Järvsö. Han tillverkade slims åt en bonde i Karsjö på 1930-talet. 
”Tall ska klyvas från topp, gran från rot” säger han men berättar att han trots det klöv 
tallslanorna från rot vid slimstillverkningen.

127 Spikning av vartannat spånlager: E.U. 31292, Per Andersson i Bräcke, Jämtland 
(handspäntat spån fäst med spikade bastremsor). Muntliga uppgifter 1995 från Bertil 
Axelsson, född 1915, Asby, Ydre härad (handspingat granspån) och Karl Sandman 
född 1906, Aspeå, Nordmalings sn, Ångermanland (hyvlat furuspån). Vid läggning 
användes enligt Sandman en specialriktbräda (två spånlager lades ut åt gången) avsedd 
för 20 tums spån med 5 tums uppflytt. Detta gav fyrlagstäckning.

128 Uppgift 1997 från Rolf Sixtensson, Västerbottens museum, som berättar att uttrycket 
användes i Vindelns kommun. ”Spånkranens” förflyttning uppåt gjordes med två 
kasthakar, en i var ände, som hakades i kedjor fästa i nocken. Spånlängden var 18 
tum, förskjutningen gjordes 6 tum. Sedan 1940-talets slut, kanske tidigare, har man 
spikat alla spånlager.

129 E.U. 30977 Småland.
Enligt muntlig uppgift 1996 från Tauno Jokimäki, Örnsköldsvik, född 1921, användes 
järntråd under andra världskriget i östra Finland för att fästa pärtor.

130 En fattig församling kunde ha svårt att få ihop tillräckligt med tjära för att stryka på 
taket. Från 1770-talet finns uppgifter om att det var billigare att låta spåntaket förfaras 
och byta ut vissa spån efter några år än att tjära det. Sockenstämmoprotokoll för 
Torrskogs kyrka Dalsland. Sockenstämmoprotokoll för Blomskog Kl: 1, GLA.

131 I Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap, januari och februari 1868, 
beskrivs en nyuppförd militär paviljong på Sanna hed: ”Yttre brädbeklädningen är 
oljemålad och taket är täckt med klufven och i alunlösning mättad spån.”

132 E.U. 35771 Småland och E.U. 30541 Småland.

133 Recept eller anvisningar på vitriolbehandlingar:
E.U. 32889, Valbo, Dalsland:
2 skålpund kopparvitriol + 10 kannor vatten. (0.85 kg + 26 liter.)
Spånen doppades i den kokande lösningen direkt efter hyvlingen och staplades därefter 
för torkning. Kluven spån skulle torkas och sedan doppas i tjärlake, tjärvatten.
1790 ”Patriotiska Sällskapets Hushållnings-Journal”:
16 skålpund järnvitriol + 40 kannor vatten. (6,8 kg + 105 liter.)
Spånen kokas tills de hastigt av sig själva torkas när de tas ur grytan.
1855 ”Tidskrift för svenska landtbruket och dess binäringar”:
Den hyvlade spånen doppas till 8 tum (1/3 av spånlängden) nedifrån i en kittel med 
kokande lösning av vitriol och ekbark.
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Henström, 1865:
5 skålpund järnvitriol + 50- 60 kannor vatten. Ibland tillsätts rödfärg och alun. Kokas 
omkring 2,5 timmar.
Stål 1854, s. 19:
Carl Stål skriver i sin byggnadslära att buntarna med stickspån ska kokas en timme i en 
blandning av 8 skålpund engelsk rödfärg, 8 skålpund alun och 1/4 kanna grovt 
koksalt. Den felfria änden på stickorna (den som sedan blev synlig på taket) sätts ner i 
grytan. Samma behandling kan stavspånen få.
Karlsson 1910, s. 51:
Impregnering, betning, kan ske med järn- eller kopparvitriol eller med kreosotolja.
Även bestrykning med tjära eller karbolineum omnämns.
Vreim 1941:
I Norge har man impregnerat både handspäntade stickor och stavspån med ”fiktril- 
vatn”, kopparvitriollösning. Enligt honom hade det profylaktisk verkan eftersom det 
snart regnade bort. Så länge koppar finns kvar motverkar den lavförekomst. 
Vitriolbehandling av stickspån omnämnda i Nordiska Museets frågelista 130:
Späntat stickspån
E.U. 30520 Uppland Buntar vitriolbehandlades precis för läggning.
E.U. 30451 Värmland Ibland impregnering med vitriol och rödtjära.
E.U. 33401 Värmland Buntar sänktes i vitriolvatten.
E.U. 30452 Dalarna Spånen doppades i vitriolvatten före buntning.
E.U. 30926 Hälsingland Spånen ställdes en halvtimme före läggning i kar 

med vitriolvatten.
Hyvlat stickspån 
E.U. 30977 Småland Kabbar lades i vitriollosning 1 dygn innan pärten 

hyvlades (då kunde även knaggigt och vresigt 
virke hyvlas).

E.U. 30756 Västergötland Spån doppades i vitriollösning.
E.U. 32889 Dalsland Spån doppades i kokande vitriollösning.
E.U. 30777 Hälsingland Spånen lades i vitriolvatten mot mossa och röta.
E.U. 30738 Ångermanland Spånen dränktes i vitriollösning.

Sågat stickspån 
E.U. 31288 Halland Spån kokades i vitriol.

134 Våren 1894 lades nyspäntat spån på byggningens tak. I juli rödmålades väggarna och 
det nylagda taket. Färgen hade kokats av vitriol, rågmjöl och salt. I september 1897 
rödfärgades taket igen. Sven Englunds dagbok. Hälsingland, Söderala, Heden. SBD 69. 
E.U. 30451 Värmland. Taket ströks med vitriol och rödfärg.
E.U. 30453 Västmanland. Handspjälkade pärt sägs vara ganska beständiga om de blir 
underhållna med rödfärg.
E.U. 30520 Uppland. Boningshusens spillertak tjärströks, rödfärgning förekom, men 
mest på uthus. Uppgifterna gäller handspäntat spån.
E.U. 32380 Småland. I samband med rödfärgning av ladugården blev även taket 
rödfärgat. På detta låg hyvlat spån i tre lager.
Kaila, Vihavainen, Ekbom, 1987, s. 68.

135 E.U. 33966 Småland. När frågelistan besvaras 1947, är det ovanligt med sådana tak på 
boningshus men i byn Vissefjärda i Södra Möre, fanns ett kvar.

136 Uppgiftslämnare Bo Rylander, Hudiksvall, 1994.

137 E.U. 33439 Småland.

138 E.U. 30907 Dalarna.

139 E.U. 30541 Småland. Berättat omkring 1945 av Emil Jönsson född 1861.

140 Kaila, Vihavainen, Ekbom, s. 68.

141 E.U. 30560 Värmland.

142 Ett tidigt exempel på varsamt förfarande vid restaurering av en träbyggnad finns i 
Paltamo, Finland. Stallet är numera museum. Byggnaden fick 1869 ett enkelt skyddstak 
bland annat för att bevara den ålderdomliga takläggningen. Kaila et al, s. 31.
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Bilaga

Frågor i Nordiska Museets frågelista nr 130 om ”Spån och part”.

1. Spåntak
a Har man använt spån till täckning av tak på andra byggnader än kyrkan, 

kapellet och klockstapeln? 
b Hur kallades detta taktäckningsmedel på Er ort? 
c Vilket slags virke kom i fråga? 
d Hur behandlades det?
e Beskriv hur spån tillverkades och nämn vilka verktyg och redskap som kom 

i fråga vid tillverkningen allt ifrån ämnesvedens iordningställande, 
f Kunde var man tälja eller var det särskilda personer som ägnade sig däråt? 
g Tala om hur man anskaffade spån sista gången t.ex. kyrkan takades.

2. Pärttak
a Ha stick- eller pärttak varit vanliga på Er ort?
b Är de urgamla eller har de ersatt något tak med annat täckningsmaterial och 

i så fall när?
c Har stick- eller pärttaken på senare tid ersatts med andra tak?

3. Ämnesved till pärt
a Vilket virke brukades till pärt som klövs för hand, torrfur, tall, gran etc? 
b Brukade man på förhand iordningställa virket, lägga det i förrådet? 
c Hur bearbetades ämnesveden? Beskriv tillvägagångssättet alltifrån det 

stocken kapades i kubbar (hur långa) och hur den klövs upp och ytveden 
behandlades osv.

d Hur stora gjordes klyftorna? Vilka redskap och verktyg (sågar, yxor, kilar 
etc.) användes vid ämnesvedens iordningställande? 

e Vilket virke brukades när pärten skulle klyvas med maskin? 
f Hur iordningställdes detta virke och vilken form fick det?

4. Pärtklyvning för hand
a Beskriv hur man gick tillväga vid pärtklyvning för hand. Hade man en 

särskild anordning eller en särskild formad stubbe varpå man ställde den 
träkubbe eller den klyfta varur man klöv pärten? 

b Hur såg klyvjärnet eller kniven ut och vad kallades den? 
c Användes klubba?
d Utfördes arbetet av en person utan hjälp? 
e Var utfördes pärtklyvningen? 
f Vid vilken årstid ägde detta arbete rum?
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g Hur mätte man upp den färdiga pärten? 
h Sålde man pärt eller tillverkades den blott för eget bruk?

5. Pärtklyvningsmaskiner
a När började man klyva pärt med maskin?
b Hur bedömdes den maskinkluvna pärten i jämförelse med den handkluvna? 
c Vilket slags virke förekom vid maskinklyvning?
d Drevs maskinen med vattenkraft, av en väderkvarn eller vindmotor, eller 

brukade man häst- eller oxvandring?
e Hur var maskinens stomme eller stativ uppbyggt? Var det placerat i stående, 

liggande, halvliggande eller något lutande ställning?

6. Vattenkraft
a Hur såg själva maskinen eller ”hyvein” ut? Bestod den av en lång, vertikal 

stock med infälld egg? Rörde den sig upp och ned som en sågram? 
b Hur var denna stock kopplad till draghjulet? Var den med en vevstake direkt 

förbunden t.ex. med axelveven på ett vattenhjul? 
c Stod maskinen i det fria eller i någon byggnad?

7. Vindmotor
a Beskriv hur ställningen var konstruerad när maskinen drevs med väderkvarn 

eller vindmotor. Beskriv hur själva hyvein arbetade och hur man placerade 
virket som skulle bli pärt.

8. Hästkraft
a Var spånhyveln försedd med handtag likt en plog som kördes över spån- 

kubbarna förspänd med häst eller oxe?
b Hur hade spånkubbarna då placerats? Voro de helt lössågade eller hade ett 

parti sparats för att de skulle ligga stilla under hy vlingen? 
c Gick dragarna grensle över spånkubbarna?
d Hur många kubbstockar lades ut på en gång för klyvning och i vilken ordning 

gick körningen över dem? Såsom när man plöjer och lägger ihop mittfåran 
eller tvärtom?

e Var spånhyveln förbunden med en slags hästvandring? Bestod denna av ett 
hjul med rätt uppstående axel upptill, fäst i något överslag, nedtill stående 
med en järnnål inågot slags lager av järn eller sten? Hur var hyvein förbun
den med detta hjul, dvs. hur åstadkom hjulets kringvridning hyvelns fram- 
och tillbakarörelse? Medels en stång eller vevstake som i sin bortre ände var 
försedd med en krok av järn vilken påverkades av utskott eller dylikt på 
drivhjulet, som därvid i sin tur grep in i kroken och drog med sig vevstaken 
ett stycke, varefter taget släpptes och vevstaken genom någon anordning t.ex. 
en fjädrande smal stam (av gran?) drogs tillbaka? 

f Hur många gånger upprepades denna rörelse medan hjulet gick ett varv?
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Svarens fördelning landskapsvis i Nordiska Museets frågelista nr 30

Nedanstående uppställning visar spridningen över landet av de meddelare i NM 
130 som förts in i dataregister för att lättare kunna bearbetas. Alla svar har inte 
tagits med i registret beroende på att intressanta uppgifter inte fanns och/eller att 
frågorna missförståtts. Utöver dessa tillkommer några meddelare som sänt in 
fotografier vilka inte heller förts till registret men väl tagits med i boken.

Skåne 5
Blekinge 2
Gotland 1
Halland 6
Bohuslän 1
Småland 43
Östergötland 1
Västergötland 8
Södermanland 2
Närke 1
Västmanland 4
Dalsland 5
Dalarna 13
Värmland 14
Gästrikland 1
Hälsingland 
Uppland
Ångermanland 4
Jämtland 4
Västerbotten 3
Norrbotten 1
Lappland 6

Totalt antal 139
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tickspån var länge det mest utbredda takmaterialet på 
den svenska landsbygden. Kunskapen om stickspån är dock 
på väg att försvinna. Syftet med denna skrift är att dokumen
tera de traditionella sätten att tillverka och lägga spån samt 
att ge råd och vägledning vid underhåll. Skriften, som har 
tillkommit på uppdrag av Riksantikvarieämbetet, sätter även 
in stickspån i ett teknikhistoriskt sammanhang.

Författaren, Stina Wedman, är arkitekt med restaurering 
som främsta verksamhetsområde.
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