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0 3 6 9 kmOxfallet är beläget längs med riksväg 26 söder om Vansbro, på Nås sockens finnmark. 
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0 300 600 900 mRökstugan i Oxfallet i förhållande till närmiljön med Grönfallet och riksväg 26 i väster.

Storskifteskarta för Grönfallet och Oxfallet upprättad i samband med storskiftet som genomfördes åren 1851-1852. Den aktuella 
rökstugan syns till höger i bild, då som en del av en kringbyggd gård (Littera E på kartan). Källa: Lantmäteriet.
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Rökstugan med byggnadsställning i samband med startmötet 2022-09-05.

Rökstugans västra gavel.
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INLEDNING
Rökstugan vid Oxfallet i Nås finnmark är en av få bevarade i Dalarna. Under 
hösten år 2022 lades taket om med nya stickspån eller pärt, som är en annan 
benämning.

Delar som berördes av ingreppen

• Taktäckning av stickspån.

• Vindskivor, vatt och nockbrädor, hängrännor, rökkanal.

• Svalen framför ingången.

HISTORIK
Nås finnmark utgörs av södra delen av Nås socken. Hit flyttade finnar som ett 
led i inflyttningen av svedjebrukande finnar från slutet av 1500talet från östra 
rikshalvan av Sverige till den västra. Framför allt kom finnarna från Savolax. 
Till Nås socken ankom finnarna omkring år 1640, vid den tid då svedjebruket 
begränsades. I stället kom allt fler av finnarna i Bergslagen att bli torpare med 
skyldighet att framställa kol till bergsbruket.

Rökstugan, som var en utmärkande typ av bostadshus för skogsfinnarna, 
hade eldstad men saknade skorsten. Idén var att stugan värmdes genom att 
röken hölls kvar under taket i stugan. Röklagret reglerades genom att dels 
släppa in frisk luft genom ventiler vid golvet, men framför allt genom att 
släppa ut rök genom en röklucka i taket. Rökstuga benämndes ofta även pö
rte. Rökstugan vid Oxfallet var av en vanlig typ som bestod av två rum med 
rökstuga på ena sidan och spisstuga på andra sidan. Muren var gemensam för 
bägge eldstäderna men utformad som spis mot det ena rummet och pörteugn 
mot andra rummet. I rökstugan i Oxfallet är dörren skyddad av en mindre 
svale med förtak och sidoväggar av plank. Man kliver in i det högra rummet 
som är själva rökstugan medan spisstugan är till vänster. I Dalarna finns tre 
rökstugor bevarade på ursprunglig plats men den vid Oxfallet är den enda 
som är i ursprungligt utförande.

Platsen vid Oxfallet var bebodd från 1700talet eller ännu tidigare. Den nu
varande rökstugan uppfördes omkring 1860talet. Författaren KarlErik Fors
slund besökte Oxfallet 1920 och har i Med Dalälven från källorna till havet, 
del II Västerdalälven, bok VIII, Nås finnmark och Säfsen, (1927) skildrat platsen:

Strax öster om Grönfallet har A.B. Träkol en ödegård Oxfallet med 
en stor halvfärdig stuga med tomma fönstergluggar, tydligen nu an
vänd som dansloge, en parbod delvis av rundtimmer med märken 
efter urkarvade kulor i väggen, en ”förfullin” bastu – och en rökstu
ga, den säkert senast bygga i Nås, för omkring 50 år sen, och den 
enda bevarade i socknen (såvida ej en likadan i Burberget möjligen 
också finns kvar). Att den är så pass ny, märks av timringen med 
fyrkantiga knutar och sticktaket (spån) samt främst därav att den 
har två rum. Det ena är själva rökstugan med mur utan skorsten, 
omgiven av ”panken”, en smal lave av brädfodrad sten med en grop 
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mitt framför den rundbågiga ugnsöppningen att krafsa ner glöden 
i, grava (i Säfsen kallas laven mellan ugnen och väggen ett pank, 
panke); sotiga väggar; de 4 översta stockvarven glänsa svartast, rund 
takved och ett rökhål med en träskorsten. Men med rökstugan är 
hopbyggd en kammare, sters eller kokstu (det var vanligt sista ti
den, ibland såsom vid Burberget med en gång eller farstu mellan de 
två rummen), även den med takved och nedrökta väggar, men i ett 
hörn står en riktig öppen brasspis med skorsten av kluven gråsten.

Forsslund berättar att stugan byggdes åt tre syskon, som sedan länge var vana 
vid rökstuga.

Gården kallades lokalt för ”Fredrikes” efter torparen Fredrik Jansson, född 
1804 i Laxtjärn. Fredrik hade 1826 gift sig med Carin Pålsdotter, född 1804 
i Kvarnberget i Säfsnäs. År 1836 kom paret med de tre barnen Johan, född 
1828, Henrik, född 1831 och Fredrik (18341844) till Oxfallet. I Oxfallet föddes 
ytterligare barn: Petter (18371842), Anna Stina (18391841), Lena, född 1841, 
Petter (född och död 1846) och Anna Stina (18481850). Fadern Fredrik dog 
1865 och modern Carin 1877. De tre syskonen Johan, Henrik och Lena bodde 
kvar ogifta efter föräldrarnas död. De vara alla syn och hörselskadade. Johan 
dog 1890 och Henrik 1891. Systern Lena bodde därefter ensam på gården till 
hon flyttade till Nås år 1900. Hon dog 1916.

Antingen uppfördes stugan medan fadern Fredrik levde eller efter dennes 

Rökugnen i det högra rummet. Till vänster skymtar spisen i det vänstra rummet.
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död 1865. Klart är att efter det att Lena flyttade år 1900 stod stugan obebodd. 
På 1930talet var stugan förfallen men med hjälp av en insamling genom Axel 
Berglund och Blåbandsföreningen i Sågen kunde ett nytt tak av papp läggas år 
1939. I slutet av 1960talet flyttades logen bakom stugan till hembygdsgården 
i Kroktorp för att användas som serveringslokal. Kulturnämnden i Vansbro 
kommun lyckades genomdriva en större renovering år 1988. Stommen lär då 
fullständigt ha plockats ned och tagits till Vansbro tätort för renovering med 
byte av vissa stockar i stommen med mera. Därefter sattes den upp på plats 
och ett nytt tak av stickspån lades.

Maskinhyvlade stickspån, eller pärt, blev ett vanligt taktäckningsmaterial i 
slutet av 1800talet. Pärttaken lades sedan ofta över eller ersattes med lertegel, 
när detta material i sin tur blev vanligt i början av 1900talet. Stickspånsta
ken har en livslängd på omkring 30 år. Taket på rökstugan i Oxfallet vilket 
lades om 1988 bör därför ha blivit uppenbart nedgånget på 2010talet. Det 
stora underhållsbehovet påpekades av bland andra stugfogde NilsErik Jans
son, Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorp, vilka disponerade rökstu
gan. Under år 2021 började planer på omläggning av taket ta fastare former 
och en besiktning på plats gjordes i närvaro av entreprenör Peter Svensson i 
Malung. Vansbro kommun sökte i november 2021 bidrag från Länsstyrelsen i 
Dalarnas län för renoveringsåtgärder. Bidrag beviljades i maj 2022 med högst 
131 500 kr. Vansbro kommun skulle i egenskap av ägare stå för resterande del 
av kostnaderna.

Rökkanalen genom taket med skaft för att manövrera ventileringsluckan. Genom rökkanalen ventilerades vid behov rök ut ur stugan.



Dalarnas museum – Antikvarisk rapport

14

Del av 1988 års spånläggning som synes i mycket dåligt skick. Kring rökkanalen var en presenning 
lagd för att hindra vattenläckage.

Förtaket med avsaknad av flera lager spån.

De nya spånen lagrades i stugan i väntan på omläggningsarbetet.
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MATERIAL
Stickspånen levererades av Solvarbo Timring & Byggnadsvård AB i Pingbo, Sto
ra Skedvi. Råvaran var virke från gammal rakvuxna tallar, som avverkats på ett 
smalt skifte på en sandhed mellan Solvarbo och Dammsjön, nära riksväg 70.

Spik var 2 tums blank (oförzinkad) trådspik. Varmförzinkad spik bör ej 
användas då de håller längre än spånen och försvårar riving av ett tak som 
tjänat ut.

Hängrännor frästa i trä levererades av Indian Wood AB i Ekshärad i Värmland.
Övrigt virke såsom en granläkt, virke till vindskivor, vattbrädor, nockbrä

dor och golv till svalen, okantade brädor till svalen samt nockplåt och ränn
krokar levererades via entreprenören Peter Svensson, MTP Bygg Malung AB.

UTFÖRDA ÅTGÄRDER
Startmöte ägde rum 20220905 på plats i Oxfallet. Arbetena påbörjades 
samma dag och omfattade i huvudsak komplettering av byggnadsställning, 
rivning av pärt med spikurdragning, spikning av ny pärt, rivning av svalens 
väggar och golv samt uppförande av nya väggar och golv till svalen samt nytt 
entrésteg, byte av en granläkt, läggning av nockplåtar, tillverkning av stomme 
för vatten och snöavvisare ovan skorsten, montering av nya vindskivor, vatt
brädor och nockbrädor, renovering av rökkanal, montering av rännkrokar och 
hängrännor, rivning av gammalt scengolv framför stugan.

Spånen är lagda på gles taktro av gran för att underlätta luftning och tork
ning underifrån. Den nedersta taktron var rötskadad och byttes. Spånen har 
lagts i tre lagers täckning med dold spikning.

För närmare beskrivning av renoveringsarbetet, se Dagbok Oxfallet, MTP 
Bygg Malung AB, 20220930.

Slutbesiktning ägde rum den 30 september 2022 med byggnadsingenjör 
Peter Ollén, AgnasARK AB arkitektkontor, Leksand, som besiktningsman.

Skötsel
Taket bör framöver skötas genom att minst vart femte år hålla taket och 
rännorna rena från mossa och skräp med piasakvast. Observera att taket inte 
bör beträdas till fots.

Hängrännorna kan tjäras medan stickspånstaket ej ska tjärbehandlas. För att 
taket ska fungera korrekt är nämligen vitsen med stickspån att dessa lätt ska 
kunna torka ut emellan regnväder, fukt och efter de kalla och blöta årstiderna.

En mer noggrann bedömning av takets skick bör göras efter 1015 år, det 
vill säga omkring 203237, gärna med biträde av sakkunnig byggnadsvårdare.

Avvikelser
Byggnaden har kompletterats med vindskivor och vattbrädor för att få 
stickspånstaket att hålla längre samt med hängrännor för att minska risken 
för vattenstänk på timmerstommen och bättre leda bort vatten från stugan. 
Vidare har takformen justerats något ovanför skorstenen för att åstadkomma 
en bättre avvattning och minimera risken för att vatten ska tränga in i takkon
struktionen och även skada spismuren. 
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Den lilla scenen av trä framför stugan vilken troligen kom till i samband 
med renoveringen 1988 har tagits bort. Dels var den rutten, dels överensstäm
de inte denna konstruktion med byggnadens kulturhistoriska värde i övrigt.

ANTIKVARISK BEDÖMNING
Dalarnas museum anser att de genomförda åtgärderna övervägts väl och att 
arbetena håller en mycket god kulturhistorisk kvalité samt är genomförda i 
enlighet med länsstyrelsens beslut.

KÄLLFÖRTECKNING
Otryckta källor
Historiska kartor, Lantmäterimyndigheternas arkiv, karta öfver Finnhemma-
nen Burängsberget, Röberget, Storfallet, Oxfallet, Laxkärn uti Stora Kopparbergs 
Läns, Nås socken och Westerdals Fögderi... 1851-1852 (storskifteskartan)

Muntlig information
Anders Fransson, Solvarbo Timring & Byggnadsvård AB

Övriga källor
Dagbok Oxfallet, Peter Svensson, MTP Bygg AB Malung 20220930

Forsslund, KarlErik, Med Dalälven från källorna till havet, Del 2, Väster-Daläl-
ven, Bok 8, Nås finnmark och Säfsen, Åhlén & Åkerlund, Stockholm, 1927

Herou, LarsOlof och Holmdahl, Nils, Försvunna rökstugor, Torsby finn
kulturcentrum, Torsby, 2006

Historik respektive Bilddokument om finntorpet Oxfallet, två pm utarbetade 
inom projektet Finnmarkens Miljö och kulturarv, https://www.hembygd.se/
finnmarken/nysida10

Johansson, Anna, Anderson, NilsEric, Höglund, Sara och Lindblad, Linda, 
Maskinhyvlade stickspån, Hantverkslaboratoriet, Mariestad, 2014
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Pågående rivningsarbete. Eftersom spiken inte var varmförzinkad utan liksom taket hade tjänat ut, kunde den dåliga spåntäck-
ningen i praktiken slitas bort i stora sjok, vilket underlättade rivningsarbetet.

Spismuren i det västra/vänstra rummet. Det nylagda taket kompletterat med nock- och vattbräda 
och vindskiva

Redskap som underlättar rivning: en långskaftad träd-
gårdskultivator och en krok med långt skaft.
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Den renoverade stugan i samband med slutbesiktningen den 30 september 2022.

Det bakre takfallet med synlig rökkanal i nock samt spismuren längre ned på takfallet. Det är viktigt att hålla borta växtlighet 
och träd från stugans närhet.
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Stugans västra gavel. Vattbrädor, vindskivor och hängrännor var nya komplement för att öka livslängden på taket och bättre 
skydda timmerstommen.

Det bakre takfallet.
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Den bakre hängrännans lutning kontrolleras i samband med slutbesiktningen. Rännan är delad för avrinning i båda riktning-
arna.

Den renoverade rökkanalen har också en liten spåntäckning.
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Skorstenen som liksom spismuren i övrigt är murad av kluven gråsten.

Notera spånläggningen ovanför skorstenen vilken syftar till att få en bättre avledning av vatten och därmed minska riskken för 
inträngning av vatten i takkonstruktionen.
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Spåntäckningen är lagd från vänster mot höger. Den bågnande ytan ska vändas uppåt och spånens fjäll ska vara i den vattenav-
rinnande riktningen.

Detalj av förtaket över ingången. Vid tre lagers läggning är en tredjedel av spånet synligt, det så kallade bleket.
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Fotskiftet är först spikat med 1/3-långa spån, därefter med ett skift av 2/3-långa spån och slutligen med ett lager fullånga spån.

Den bakre skarvade hängrännan.
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Västgavelns vindskivor.

Svalens väggar av okantade brädor.
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Under taksprånget syns den glest lagda taktron samt de smidda rännkrokarna.

Den renoverade svalen framför ingången. Det borttagna scengolvet 
var till vänster om ingången.
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023-666 55 00
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