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Bakgrund
Riksdagen fattade 9 juni 1990 beslut om en ny livsmedelspolitik 
(prop. 1989/90:146, rskr. 327). Enligt riksdagens beslut är det av största vikt att 
noga följa upp den livsmedelspolitiska reformens effekter på flera områden och 
utifrån olika aspekter.

Således har regeringen den 20 december 1990 uppdragit åt Statens Naturvårds
verk att i samråd med Statens Jordbruksverk och Riksantikvarieämbetet följa 
och utvärdera miljöeffekterna av den livsmedelspolitiska reformen.

Uppföljningen avser vad som händer med odlingslandskapet, den biologiska 
mångfalden och genetiska variationen, landskapets kulturvärden samt effekter
na av de administrativa och ekonomiska styrmedel som påverkar odlingsland
skapets framtid.

De tre myndigheterna har bildat en gemensam organisation för att utföra 
uppdraget i projektform. Projektet kallas LiM (uppföljning av Zrvsmedelspoliti- 
kens Miljöeffekter). Uppdraget ska avrapporteras varje höst till regeringen. En 
närmare beskrivning av programmet för uppföljningen finns i bilagan till 
LiM-projektets Rapport 1992 till regeringen.

Med hjälp av lantbruksstatistiken och jordbruksverkets JAS-register över om
ställnings- och anläggningsstöd på församlingsnivå ska LiM-projektet följa de 
stora trenderna i landskapspåverkan i hela landet. Dessutom ska omställningens 
effekter observeras mer i detalj inom tjugo referensområden, nämligen

Burs, Gotlands län (I)
Börstil, Uppsala län (C)
Eldsberga, Hallands län (N)
Forsa, Gävleborgs län (X)
Källstorp/Ö Klagstorp, Malmöhus län (M)
Leksand, Kopparbergs län (W)
Luttra, Skaraborgs län (R)
Lysvik, Värmlands län (S)
Nysätra, Västerbottens län (AC)
Näshulta, Södermanlands län (D)
Odensvi, Kalmar län (H)
Offerdal, Jämtlands län (Z)
Rytterne, Västmanlands län (U)
Skee, Göteborgs och Bohus län (O)
Stenåsa, Kalmar län (H)
Viby, Örebro län (T)
Virestad, Kronobergs län (G)
Örkelljunga, Kristiansstads län (L)
Övertorneå, Norrbottens län (BD)

De tjugo referensområdena ska tillsammans ge en bild av utvecklingen. 
Referensområdena har pragmatiskt valts så att de representerar jordbrukets 19 
naturliga produktionsområden enligt en äldre statistikområdesindelning, som 
till stora delar sammanfaller med såväl den kulturhistoriska regionindelningen
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Regionindelningar av Sverige: Naturliga jordbruksproduktionsåmråden, kulturhistoris
ka regioner och naturgeografiska regioner. Kartan till höger visar i vilka församlingar 
LiM.s tjugo referensområden ligger. I de tre regionindelningskartorna anges LiM-.s 
referensområden med stjärnor.

av det agrara kulturlandskapet som med den naturgeografiska regionindelning
en. Inom dessa regioner har referensområdena valts ut i samråd med länssty
relserna. Områdena har valts så att de representerar såväl områden där stora 
förändringar emotsågs som sådana där den nya livsmedelpolitiken inte förvän
tades få någon större inverkan.

Urvalet av referensområden är ej vetenskapligt representativt men varje område 
belyser olika viktiga aspekter av landskapets kulturvärden och biologiska 
mångfald.

För att lantbruksstatistiken på ett enkelt sätt ska kunna användas i undersök
ningarna utgörs referensområdena av en församling var. Förutsättningar ska 
finnas för att i referensområdena följa utvecklingeninom jordbruket under en 
längre period. För att säkra detta ska referensområdena ha ett minsta antal 
företag eller areal åker. Därför har Källstorp/Östra Klagstorp i Malmöhus län 
fått utgöra ett referensområde trots att det består av två församlingar. Den andra 
avvikelsen från principen att referensområdet ska utgöras av en hel församling 
är Offerdal i Jämtlands län. I LiM-projektets undersökningar ingår endast 
församlingens silurområde medan fjällbygden lämnas utanför. Detta har varit 
möjligt eftersom lantbruksstatistiken över Offerdal redovisas på dessa två 
delområden.

Utgångspunkten för referensområdesundersökningen är ett antal enskilda in
venteringar som kommer att läggas samman och bearbetas i ett geografiskt 
informationssystem — GIS.
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Jordbrukets byggnader — kulturvärden i landskapet

Ett kulturvärde som flertalet av oss upplever mycket påtagligt i landskapet är 
jordbrukets byggnader. Enbart genom sin storlek är byggnaderna märkbara 
inslag i landskapet. Såväl bostads- som ekonomibyggnader utgör därigenom 
väsentliga komponenter i landskapsbilden, samtidigt som de berättar om 
jordbrukets och bygdens förgångna och om den enskilda gårdens historia. Så 
tyder exempelvis ett större antal byggnader som uppförts ungefär samtidigt på 
att en högkonjunktur påverkat området.

Bebyggelsens omfattning och läge visar på vilka arealer som nyttjats, men också 
på intensiteten i markanvändningen. I byggnadernas utseende — form och 
material — kan man i allmänhet utläsa deras funktion. Där jordbruket och 
markanvändningen har förändrats är gårdarnas byggnader ibland det enda som 
berättar om hur jordbruket tidigare bedrivits. I enbart spannmålsproducerande 
slättbygder vittnar ladugårdar och lador om 1800-talets integrerade växtodling 
och kreatursskötsel och olika markslag. På motsvarande sätt minner ladan ute 
i åkern om det tidigare ängsbruket. I LiM-projektet kommer bebyggelseaspek
terna att belysas ytterligare med hjälp av historiska kartor.

Variationerna i byggnadsskicket är påtagliga. Traditionerna har givit upphov till 
regionala och lokala särarter som i hög grad bidrar till bygdeidentiteten.

I Johan Fischerströms anda1 inleds rapporten med en berättande redogörelse 
för bebyggelseutvecklingen i referensområdet Källstorp / Ö Klagstorp i Malmö
hus län, sammanställd av antikvarie Karin Gustavsson.

Traditionellt byggnadsskick och bebyggelseläge från Forsa socken.

1 J. Fischerström, Utkast till en beskrifning om Mälaren. Stockholm 1785.
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Rapport över byggnadsinvenleringen i 
Malmöhus län
Antikvarie Karin Gustavsson från Landsantikvariekontoret i Lund har utfört 
inventeringen samt utarbetat rapporten.

Topografisk och kulturgeografisk beskrivning av området

Källstorps och Östra Klagstorps socknar är belägna i Vemmenhögs härad, 
Trelleborgs kommun. Socknarna ligger söder om landsvägen, gamla vägen 
mellan Malmö och Ystad, den landsväg som sägs dela Sverige i två likvärdiga 
halvor vad beträffar jordbrukets betydelse Här rör vi oss alltså i en högprodu- 
cerande fullåkersbygd. Socknarnas södra del består av ett flackt slättlandskap, 
medan landskapet i socknarnas norra del uppvisar en något mer kuperad 
topografi. Jordarna har mycket hög bonitet och jordbruksmarken är mycket 
intensivt utnyttjad. Jordmånen är i allmänhet lerig, vilket innebär god vattenhål
lande förmåga även under torrperioder, och klimatet tillåter en lång vegetations
period. Spannmål, oljeväxter och sockerbetor är de viktigaste grödorna i dag. 
Betorna tas om hand av det närbelägna Jordberga sockerbruk. På gården

Gränsvalla, Vallby 9:5, som endast har 17 hektar mark, har ägaren gjort vissa 
satsningar på ekologisk odling och nya inslag i landskapet, som läplanteringar 
runt ägorna och anläggandet av kräftdammar. I övrigt drivs allt jordbruk i 
området på konventionellt sätt, och ingen lantbmkare har ställt om sin produk
tion till nya grödor eller bete.

På den skånska rekognosceringskartan från ca 1820 kan ett äldre kulturlandskap 
med en stor mängd våtmarker och mindre vattendrag iakttas i området, men 
numera är landskapet mycket torrt. Hår finns inga egentliga sjöar, och det enda
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Östra Klagstorps och källtorps socknar enligt topografiska kartan från 1973■ Skala 1:50 000.

vattendraget är den lilla Jordbergaån genom Källstorps socken. I norra delen 
av socknen har ån kvar delar av sitt naturliga, slingrande lopp, medan den har 
rätats ut i socknens sydligaste del. En rad mindre bäckar har under 1800- och 
1900-talen först rätats ut, och sedan kulverterats, för att på så sätt åstadkomma 
allt mer rationella åkerytor, som går att bruka med de allt större jordbruksma
skinerna.

Invid Jordberga gods och den tidigare storgården Slättåkra finns mindre sjöar, 
som närmast borde karakteriseras som stora dammar. Dessa är delvis åstadkom
na med hjälp av människan. Innan Slättåkra gård tillkom vid 1800-talets slut 
fanns inga öppna vatten här. Vidare fanns ett antal dammar i anknytning till 
Jordberga sockerbruk, som anlades för sockerindustrins behov, och som nu är 
viktiga fågellokaler i en bygd där det är ont om våtmarker. Några av dammarna 
har skapats genom att Jordbergaån dämts upp. I

I Källstorps socken finns ett ganska stort antal märgelhål och dödisgropar, 
medan sådana saknas nästan helt i Östra Klagstorps socken. Märgelhålen utgör 
i dag ett viktigt inslag i odlingsbygdens kulturlandskap, både som historiska 
minnesmärken över en expansiv period i lantbmkets historia och som tillflykt
sorter för fåglar och småvilt. I byn Vallby i Östra Klagstorps socken fanns förr
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En ägogräns markerad av en låg jordvall och en trädrad. Marken på bägge sidor om 
gränsen brukas av Jordberga gård och är bevuxen med samma gröda. Eftersom just 
denna jordvall är skyddad enligt lagen om kulturminnen ligger den kvar, men annars 
är det vanligt att sådana gränsmarkeringar tas bort eftersom de betraktas som odlings- 
hinder.

en gammal byadamm, men denna är i dag helt torrlagd. Dock ligger platsen för 
den som en grön allmänning i byn. I äldre tid kantades vägarna i området av 
pilevallar, och ägogränser markerades också ofta med trädplanteringar. I dag 
har många av dessa äldre pilevallar försvunnit genom att de inte har förnyats 
successivt, men längs många av de enskilda vägarna i området har träd som pil, 
sälg och poppel åter planterats. I samband med att ägor har lagts ihop har de

fi

Landskapet söder om Vallby. På en svag höjdsträckning avtecknar sig den stora 
gravhögen ”Hällebjär”. Inga träd finns längs vägen, varför den snabbt blåser igen om 
det börjar snöa.
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gamla ägogränserna förlorat sin funktion, och de gamla trädraderna har tagits 
bort, men det finns också exempel på att de har lämnats kvar, trots att det 
innebär olägenheter for det rationellt drivna jordbruket. Vidare har flera

Vattenspegel i ett gammalt märgelhål i Källstorps socken. Sådana öppna vattenytor med 
tillhörande vegetation utgör en viktig biologisk och visuell variation i fullåkersbygden.

Allé av oxel längs uppfartsvägen till Vallby 7:3 i Östra Klagstorps socken. Alléer och 
läplanteringar är viktiga inslag i kulturlandskapet, och ökar också den biologiska 
variationen i odlingsbygden.

fastighetsägare gjort nya läplanteringar kring sina gårdar. Både ägogränser och 
sockengränser är på många ställen ännu markerade med jordvallar, vilka 
numera är R-markerade på ekonomiska kartan, d v s de är klassade som 
fornminnen.
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En nysått läplantering invid Gränsvalla gård i Östra Klagstorps socken. En uppvuxen 
läplantering skyddar jorden mot vinderosion och utgör en tillflyktsort för småvilt.

Socknarna domineras helt av högutnyttjad åkermark. Allemansrättsligt tillgäng
liga ytor som kan utnyttjas av det s k rörliga friluftslivet saknas i stor utsträckning. 
Kring Jordberga gods finns en stor park och mindre skog, som omnämns i 
lantmätaren Johan Lorentz Gillbergs beskrivning av Malmöhus län från 1767.

En mindre granplantering invid Jordbergaån i Källstorps socken. Någon skog finns 
knappast inom området. Granen är ett nytt och helt främmande inslag i kulturlandska
pet på Söderslätt.

Några mindre granplanteringar finns i Källstorps socken, men någon skog 
förutom den vid Jordberga finns inte. Samtliga gårdar i området har trädgårdar 
med stora lövträd, och det visuella inrycket av dessa slättbygdens gårdar utgörs
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på håll av en samling höga lövträd. Byggnaderna syns ofta inte förrän man 
närmar sig på uppfartsvägen, och denna är många gånger kantad av en allé 
eller pilevall.

Före skiftet fanns i området sju byar — i Källstorps socken Toarp, Källstorp, 
Stora Jordberga och Lilla Jordberga, i Östra Klagstorp Brönnestad, Klagstorp 
och Vallby. Vallby var den största byn och förblev en relativt stor by även efter 
skiftet, medan de övriga bykärnorna glesades ut rejält. Toarp, t ex, upplevs 
knappast som en by i dag, med bara två (avstyckade) gårdar och ett gatehus 
på den gamla byplatsen. Namnet lever dock kvar som fastighetsbeteckning inom 
det område som en gång var byns marker. Inom området utgör Klagstorp och 
Vallby i dag de mest tätbebyggda bebyggelsekärnoma. Klagstorp blev en 
järnvägsknut kring sekelskiftet. Två olika järnvägslinjer strålade samman strax 
öster om kyrkan, och detta innebar en kraftig bebyggelseexpansion. I dag är 
det Klagstorp som utgör traktens centralort, med butiker och viss samhällsser
vice, även om omfattningen av denna har krympt under senare år. Här finns 
också några tvåvånings flerfamiljshus, och det är egentligen bara i Klagstorp 
som det finns bebyggelse tillkommen efter 1950. Det är emellertid den agrara 
bebyggelsen som helt dominerar i området, även om innevånarna på gårdarna 
ofta har andra arbeten än sådana som är relaterade till lantbruk. Större delen 
av byggnadsbeståndet inom området är av äldre datum.

Inom området finns ett av Sveriges få återstående sockerbmk, Jordberga 
sockerbmk, anlagt 1891. Med sina många och stora byggnader utgör det ett 
blickfång på långt håll. Samma förhållande råder för lantmännens stora siloan
läggningar i Klagstorp — de syns vida omkring i slättlandskapet, och det är 
symptomatiskt att det är jordbruket och dess produkter som har skapat dessa 
märkesbyggnader i trakten.

Tidigare inventeringar och byggnadsdokumentationer

Bebyggelsen i sammanlagt 40 lantbruksbyar i Trelleborgs kommun, bland dem 
Källstorp och Vallby, totalinventerades i mitten av 1970talet av arkitekter och 
antikvarier. Inventeringen resulterade i områdesplaner för de aktuella byarna.
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Däremot togs inte friliggande bebyggelse med, ej heller Klagstorps samhälle. 
Ett flertal kategoriinventeringar har berört området, som inventering av järn
vägsbyggnader, av prästgårdar och kyrkliga löneboställen. Någon heltäckande 
inventering, beskrivning eller analys av bebyggelsen i området finns emellertid 
inte. Vidare har det i trakten gjorts en broinventering och en väginventering. 
Dessa inventeringar gjordes i huvudsak under 1970talet. Huvudbyggnaden med 
flyglar samt några ekonomibyggnader vid Jordberga gods, bl.a. ett stall och en 
loge ritade av Brunius, är byggnadsminnen, och därför väldokumenterade. Invid 
godset ligger den s k Sjumannagården, en korsvirkesgård av hög ålder, som 
även den är byggnadsminne.

Områdets historia

En lång rad fornlämningar från både sten-, brons- och järnålder visar att trakten 
har varit bebodd mycket länge. På många av gårdarna i de bägge socknarna 
förvaras flintyxor och andra fynd från stenåldern, funna under jordbmksarbete. 
Vid den senaste fornminnesinventeringen i mitten av 1980-talet upptäcktes en 
lång rad boplatslämningar från stenåldern i området. Bronsåldern representeras 
dels av i markerna funna bronsyxor m m, dels av några stora gravhögar, som 
Fennehög, Tokes hög och Hålhög. Troligen har antalet synliga fornlämningar 
varit större för några hundra är sedan. Gravhögarna betraktades länge som 
odlingshinder, som många gjorde sitt bästa för att plöja bort. En mnsten finns

Genom jämförelse mellan kartmaterial från olika tider blir landskapsutvecklingen tydlig. Den skånska 
rekognosceringskartan från 1812-1820, är en utmärkt källa för studier av förändringar av landskap 
och bebyggelse, All bebyggelse i Klagstorp är samlad i en klunga strax väster om kyrkan. Ännu hade 
inte enskiftet börjat att genomföras. Mellan de sex gårdarna i byn finns en liten damm. Öster och 
norr om byn finns våtmarker och vattendrag. Vallby var vid denna tid en betydligt större by än 
Klagstorp. Byn var genomfluten av en bäck, kantad av sanka ängar. Öster om Vallby ligger en 
väderkvarn. Nordöst och söder om byn är stora gravhögar utmärkta på kartan. Skala 1:20 000.
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i parken vid Jordberga gods, med inskriptionen gjord till minnet av en 
brobyggare. Den står dock ej på ursprunglig plats, och varifrån den hämtats är 
okänt.

Läget för de olika byarna inom området fastlades omkring år 1000. Under 
medeltiden byggdes de första sockenkyrkorna av sten, på samma platser som 
nu upptas av 1800-talets kyrkobyggnader. I Brönnestad är platsen för en tidigt 
försvunnen medeltida kyrka känd. Möjligen hörde denna kyrka samman med 
en adlig huvudgård i byn, som är känd från skriftligt material. Vid Lilla Jordberga 
finns belägg för ett medeltida kapell, som möjligen också kan knytas till en 
stormansgård. Vid Lilla Jordberga fanns under medeltiden en väpnargård, 
liksom i Klagstorp. Stora Jordberga var tidvis säte för riddare. Jordberga gods 
uppstod på sin nuvarande plats under 1300talet, och har ända sedan dess varit 
en viktig maktfaktor i bygden.

i—

" 0 ~I8

Den ekonomiska kartan från 1915. Fortfarande finns bebyggelse väster om kyrkan, men ett helt nytt 
bebyggelsecentrum har uppstått kring den nytillkomna järnvägen i öster. En rad gatehus har tillkommit 
mellan Klagstorp och Vallby. Vallbys bykärna finns kvar, men bebyggelsen är glesare. En damm finns 
i byn, från vilken en bäck rinner söderut. Även Klagstorp genomflyts av en bäck. Skala 1:20 000.

Området odlades upp tidigt, och tidigt blev sädesodlingen mer framgångsrik än 
kreaturshållningen. I Lunds stifts landebok från 1569 finns förtecknat vad 
sockenprästerna fick i tionde. I Källstorps och Östra Klagstorps socknar 
lämnades tionde i form av spannmål, råg, korn och havre, samt även lamm och 
gäss. Däremot lämnades inget smör i tionde, vilket får ses som ett konkret bevis 
på att inget överskott fanns i animalieproduktionen, och att sädesodlingen var 
den dominerande näringen. Gillberg skriver i sin skildring av Malmöhus län 
1767 att bägge socknarna har god och tillräcklig åker, men svag höskörd. Hö 
skördades på ängsmarkerna, som var belägna invid bäckar och andra fuktiga 
områden, som inte hade odlats upp. Endast vid Jordberga gods uppges 
höskörden vara tillräcklig. Under 1700-talet betalades skatten i de bägge 
socknarna i säd, ytterligare ett tecken på att endast sädesodlingen lämnade 
överskott.
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Den senaste ekonomiska kartan från 1989. Bebyggelsestrukturen från kartan ovan är lätt igenkännlig, 
men en rad förändringar kan iakttas. Klagstorp har vuxit, och en kompakt bebyggelse har uppstått 
norr om landsvägen. De bägge järnvägslinjerna ärförsvunna, men rester av banvallarna kan iakttas 
både på kartan och i terrängen. Gravhögen nordöst om Vallby finns kvar, liksom den söder om byn. 
Byadammen är borta, men platsen för den är utmärkt som samfällighet. Nästan alla vattendrag som 
synts på de äldre kartorna, är kulverterade. Vidare haren rad ägogränser försvunnit. Skala 1:20 000.

Under l600- och 1700-talet var Vemmenhögs härad ett av Skånes mest 
tätbefolkade områden. Byarna var stora, och det var nära mellan dem. Vem
menhögs hårad var det mest uppodlade området i Skåne här fanns inte längre 
några extensivt nyttjade utmarker, utan all mark var inägor, dvs åker och äng. 
Jordbruket bedrevs i tresäde — byns åkermarker var uppdelade i tre vångar, 
och man lät råg, korn och träda cirkulera. Campbell målar i sin skildring av 
skånska bygder under 1700 talet fram en bild av Söderslätt som en bygd där 
man inte förmådde producera en rad nödvändiga produkter och där självhus
hållet upphört. Överskottet på säd räckte dock till för att köpa det man hade 
brist på, som byggnadstimmer och ved. Som bränsle användes fömtom inköpt 
ved i hög utsträckning torv, som bröts på de olika byarnas marker. Det rådde 
disproportion mellan åkerytor och ängsytor, vilket betydde risk för brist på 
stallgödsel, och någon betesmark fanns egentligen inte. Djuren fick beta på den 
vång som för tillfället låg i träda, och det förekom att man skickade bort 
dragdjuren på bete till byar lite längre norrut, där det fanns tillräcklig tillgång 
på ängsmarker. Dragdjuren var många, och det krävdes för att bearbeta den 
tunga jorden.

Vångarna hägnades in av jordvallar, i brist på lämpligare hägnadsmaterial. Inte 
ens klent virke för gärdesgårdar fanns att tillgå i den närmaste omgivningen. 
Jordvallarna stöttades av flätat ris. Dessa jordvallar kallas i samtida källor på 
danskt sätt ”jorddiken” eller ”mulldiken”, något som kan förvirra den nutida 
läsaren. Till skillnad från hägnader av mer förgängliga material finns mycket av 
jordvallarna bevarade till vara dagar, och de betraktas numera som fornminnen.
För att förenkla hägnadsarbetet samarbetade byamännen i Söderslätts byar i s k 
vångalag, och dessa system av vångalag kunde sträcka sig över vida ytor.
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Före skiftesepoken var all bebyggelse samlad i byar. Ensamliggande gårdar, 
som det fanns i t.ex. norra Skånes skogsbygder, existerade inte här. Storskiften 
genomfördes i byarna i Östra Klagstorp på 1770-talet, och enskiftet genomfördes 
i bägge socknarna omkring 1920. Storskiftet innebar inte någon omflyttning av 
bebyggelsen. Enskiftet var den radikala omfördelningen av både marker och 
bebyggelse, som innebar utflyttning ur byarna för en mängd gårdar, och som 
gav Söderslätt en helt ny karaktär. Då fastlades också de bebyggelsemönster 
som levt kvar ända till våra dagar. Fortfarande kan gränserna som fastställdes 
av 1820 års lantmätare iakttas på kartan och i verkligheten. Nya grödor, 
växtföljder och jordbruksredskap introducerades, och tillsammans med utdik- 
ningar och gödning av marken gjorde detta att kulturlandskapets karaktär kom 
att förändras kraftigt under 1800-talet.

Gatehusbebyggelse söder om Brönnestads by i Östra Klagstorps socken. Inget eller mycket 
litet jordinnehav är knutet till denna typ av bebyggelse.

Redan före enskiftet fanns gatehus i byarna, där jordlösa hantverkare och 
husmän bodde. De utskiftade gårdarnas plats kom att i stor utsträckning fyllas 
av en ökad mängd gatehus, i takt med att befolkningsmängden ökade under 
1800-talet. Denna utveckling skedde uteslutande i Östra Klagstorps socken. Som 
ett exempel kan nämnas bebyggelsen i södra delen av Brönnestad, där 
fastigheterna styckades av 1868. Ett antal fastigheter avsöndrades för småbruk 
från Klagstorp nr 8 år 1884. Längs den väg som i dag heter Hålhögsvägen 
uppfördes små bostadshus i traditionell skånsk stil, med tillhörande uthus. Ingen 
fastighet var större än 2 hektar. Vid slutet av 1960-talet fördes en stor del av 
jorden, som styckats av 1884, tillbaka till stamfastigheten. Mark styckades av 
från några av fastigheterna, så att bara normalstora villatomter blev kvar kring 
husen, och jordbruksmarken lades alltså samman med Klagstorp nr 8. (Denna 
utveckling kan ses på de bägge ekonomiska kartorna på sid xxx.) I

I Källstorp ägdes nästan all mark av Jordberga gods, och det är ett känt faktum 
att gods har en hämmande inverkan på bebyggelseutvecklingen och därmed 
även på befolkningsutvecklingen. Antalet födda barn under 1800-talets sista
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decennier var betydligt fler i Östra Klagstorp än i Källstorp. Det märks också 
skillnad bland yrken upptagna i kyrkböckerna i de bägge socknarna. I byarna 
i Östra Klagstorp finns många ”jordegare” och ”åbo”, medan beteckningen 
”statkarl” bara förekommer i Källstorps socken. Denna utveckling, med självä
gande bönder i Östra Klagstorp och icke jordägande i Källstorp fortsatte in på 
1900-talet. År 1915 fanns det i Källstorp 47 jordbrukslägenheter, i Ö Klagstorp 
122, och i Källstorp fann 83 bostadslägenheter utan jordbruk, att jämföra med 
140 i Ö Klagstorp. Skillnaden mellan de bägge socknarna är än i dag slående 
— i utkanten av byarna i Östra Klagstorps socken ligger rader av gatehus, före 
detta småbruk som de ovan omnämnda, samt villor, medan sådan bebyggelse 
saknas nästan helt i Källstorps socken.

Dessa bägge stutar på Vallbyhill, Vallby 6:4 i Östra Klagstorps socken, har inte många 
fränderpå Söderslätt. Djurhållningen i området omfattar i dag bara gris- och hönsupp
födning. Den stora logen är uppförd 1940, och fungerar i dag mest som maskinhall och 
garage.

Under andra halvan av 1800-talet fick både Källstorp och Östra Klagstorp nya 
kyrkobyggnader. De små, låga medeltidskyrkorna, som ofta var för små för att 
rymma en växande församling, fick ge vika för vad som under denna tid ansågs 
vara tempel värdiga Herren — stora högresta tegelkyrkor, med höga spetsiga 
torn. Källstorps nya kyrka tillkom I860 efter ritningar av domkyrkoarkitekten 
m m C G Brunius, och i Klagstorp var det en annan domkyrkobyggare, Helgo 
Zettervall, som fick uppdraget att rita den nya kyrkan, som stod färdig 1868. 
Källstorps kyrka kompletterades med ett torn 1895, ritat av Zettervall. I stort 
bevarar Källstorps kyrka sitt yttre från byggnadstiden, medan Klagstorps kyrka 
byggdes om år 1940. Vid denna ombyggnad berövades fasaden en del av sina 
utsmyckningar, eftersom arkitekten Zettervalls verk inte längre var populära, 
och de förenklades på många håll. Än i dag vårdas ofta medeltidskyrkorna 
ömmare än de från 1800-talet, men bägge måste ses som lika viktiga historiska 
dokument och fysiska uttryck för sin tid. 1800-talskyrkornas höga spiror står
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som bevis för sin tids framtidstro och optimism, och som dokument över hur 
folkrika socknarna var vid de nya kyrkornas tillkomst. Östra Klagstorps befolk
ning ökade från 453 personer 1805, till 921 personer I860.

Stallbyggnad på Källstorpsgården, Källstorp 13:2. Byggnaden, som 
uppfördes 1878, används i dag som förråds- och förvaringsutrym- 
me. Inga djur finns längre på gården.

Under efterkrigstiden har jordbruket mekaniserats i ett accelererande tempo, 
och följden av detta är inte bara ökad produktion av spannmål och andra grödor. 
På en lång rad områden kan man se effekter av jordbruksproduktionens 
omvandling. Antalet personer som krävs för att bruka ett stycke mark har 
minskat kraftigt, samtidigt som allt större arealer krävs för lönsamhet. Landska
pet har påverkats kraftigt genom att odlingshinder av olika karaktär försvunnit, 
och denna visuella förenkling innebär också en biologisk förenkling — antalet 
arter av djur och växter har minskat. Det är inte bara småvilt, som rådjur, och 
olika fåglar som försvunnit ur odlingslandskapet — även de flesta husdjuren på 
gårdarna har försvunnit. I dag kan slättbygden i södra Skåne förefalla tom — 
tom på människor och djur.
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Dagens agrara byggnadsbestånd 

Gårdstyper

Inom området dominerar den traditionella skånska gården helt. Skog och 
skyddande växtlighet har aldrig funnits i någon större utsträckning, och den 
slutna låga bebyggelsen får ses som en lokal anpassning till de starka vindarna 
i det öppna landskapet. Boningslängan, liksom övriga äldre byggnader är 
långsträckt, och den flankeras av en, två eller tre ekonomilängor. De olika 
byggnaderna kan vara sammanbyggda, eller vara åtskilda med smala gatt. 
Gårdsplanen är alltid gmsad eller stenlagd, och ofta kan en gammal stenläggning 
finnas under en grusad gårdsplan, eventuellt också med rester av en hästvand
ring. Bakom boningslängan är trädgården belägen, och den kantas vanligen av 
höga träd, ofta almar, som skyddar mot starka vindar och ger behaglig skugga 
under sommaren.

Gården Ludvigsborg, Vallby 8:2 i Östra Klagstorps socken, är en traditionell skånsk 
gårdsanläggning, där de olika byggnaderna sluter sig kring en stenlagd gårdsplan 
Bakom de äldre, låga ekonomibyggnaderna, reser sig en hög loge från 1900-talets mitt. 
Trädgården ligger bakom boningshuset. Till höger i bild syns en pilevall längs gårdens 
uppfartsväg.

Ett storgods finns inom området — Jordberga gods, som dominerar som 
markägare i Källstorps socken. Som fallet var med de flesta skånska godsen var 
det här som en rad innovationer inom det jordbrukstekniska området först 
presenterades i trakten. I Gillbergs skildring av Malmöhus län från 1767 står bl a 
om Jordberga ”...och utgör åkerbruksskötseln här en skola för nästgränsande 
grannar.” I

I anslutning till huvudbyggnaden på Jordberga finns ett antal stora ekonomi
byggnader i tegel. Även här har all djurhållning upphört, och stallarna och de 
andra ekonomibyggnaderna har delvis fyllts med nya funktioner. En typisk s k 
plattgård finns i anslutning till Jordberga, nämligen Slättåkra gård. Slättåkra kom 
till vid 1800-talets slut, och var en stor arrendegård under Jordberga gods. Nu
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har Slättåkra helt upphört som självständig jordregisterenhet. Huvudbyggnaden 
är frånstyckad, och de mycket stora och påkostade ekonomibyggnaderna, som 
ägs av Jordberga gård, används inte längre för jordbruksändamål.

Byggnadsminnesmärkt ladugård vid Jordberga, uppförd 1841 efter ritningar av C G 
Brunius. I dag är byggnaden uthyrd, och här bedrivs fjäderfäuppfödning.

Godsets totala åkerareal minskade under 1900-talets första hälft, bl a genom 
arvskiften och genom att ett antal tidigare arrendegårdar såldes av omkring 1930. 
I dagsläget har godset omkring 750 hektar åker, mot tidigare ca 2000. I dag 
strävar Jordberga gård efter att åter utöka åkerarealen, och några gårdar har på 
senare tid köpts till godset.

I ”Skånes bebyggelse” från 1961 finns 89 gårdar i drift angivna i de bägge 
socknarna, medan det i dag finns 47 jordbruksföretag i området. Utvecklingen 
med frånstyckning av gårdar och sammanläggning av marker fortsätter alltjämt. 
I dag krävs mycket stora brukningsytor för lönsamhet, och det är inte bara 
Jordberga som utökar sina arealer. De flesta jordbruksföretagen i området har 
mer mark än vad som hör till en enskild gård. Genom arrenden och samman
slagningar av ägor kan åkerarealen utökas av jordbruksföretaget, och lönsamhet 
säkras.

Byggnadsbeståndet på gårdar inom området

En mycket stor andel av dagens byggnadsbestånd uppfördes efter enskiftet, och 
under några decennier framåt. Stommen uppfördes i regel av korsvirke med 
fyllning av kline, lersten eller (undantagsvis) tegel. Timrån var av ek eller fur. 
Materialen hämtades i den närmaste omgivningen, utom timret, som ofta fick 
köpas eftersom den lokala tillgången var otillräcklig. Det förekommer också 
byggnader i området med en stor inblandning av flinta i väggar av lera. Genom 
olika renoveringar under tidens lopp har ofta korsvirkesväggarna mer eller 
mindre bytts ut mot andra material, men byggnaderna bevarar ändå sin 
ursprungliga karaktär. I enlighet med 1800-talets stilideal kalkades timrån i 
korsvirket över vid byggnadstillfället, men i dag har det blivit populärt att ta 
fram den. Synligt korsvirke är genomgående svartfärgat. Vitt är den helt
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dominerande färgen på boningshusen, och även på de gamla stallängorna. 
Enligt skånskt språkbmk kallas alla hus för djur för stallar. Ordet ladugård 
används knappast alls, utan i stället säger man kostall. På ett fåtal större gårdar 
förekommer stall av natursten, eller med fasader prydda med tegelarkitekturens 
element, men det är sällsyntheter. I allmänhet är stallen enkelt byggda, med 
släta tegel eller putsfasader. Trösklängor / logar uppförda under 1900-talet är i

Brönnelund, Brönnestad 23:5. En loge från 1900-talets mitt är fogad till de äldre 
ekonomibyggnaderna.

allmänhet faluröda, och de är oftast ihopbyggda med någon av de äldre 
stallängorna. Vid renoveringar av dessa är det vanligt att träfasaderna ersätts 
med plåt. De senaste årtiondenas stora maskinhallar med plåtfasader är 
fristående och oftast placerade en bit ifrån resten av gården. I form och storlek 
avviker de från de äldre ekonomibyggnaderna, genom att de har en mer 
kvadratisk grundplan och en flackare taklutning. De är ofta också röda, och det 
förekommer på flera gårdar en viss ansats till ”plåthallsarkitektur”, när man har 
använt vit plåt för att accentuera vissa delar i byggnaden. I

I dag finns inga mjölk- eller köttdjur på någon gård, utan lantbruket är helt 
inriktat på sädesodling. Däremot håller många lantbrukare grisar, och även 
hästar. Detta faktum, att kreaturshållningen har upphört, har självfallet kommit 
att påverka utvecklingen av byggnadsbeståndet på gårdarna i området. Växt- 
produktion kräver färre byggnader än djurhållning, men maskinhallen är en i 
dag oumbärlig byggnad. I området finns gamla stallängor på varje gård, som 
inte längre används för sin ursprungliga funktion. Vidare finns gamla tröskläng
or, som kom ur bruk då skördetröskan infördes. De ursprungliga logarna är i 
dag ibland för små för att kunna utnyttjas riktigt rationellt. I större logar har det 
ofta varit möjligt att bygga in moderna funktioner, som spannmålstorkar 
och/eller maskinförvaring. Ofta är det dock inte möjligt att rymma in dagens 
mycket stora jordbruksmaskiner, som skördetröskor, eftersom den bärande 
stommen i äldre byggnader är alltför skrymmande. Generellt kan sägas att hittills 
har relativt få f.d. stallängor rivits. På två ställen inom området, på Vallbylund 
och på Jordberga gods, har gamla stallängor ändrats om för fjäderfäuppfödning. 
Vanligare är att de har byggts om till svinstallar, eller används som förråd, garage, 
tvättstugor etc. En anledning till att detta har varit möjligt är förmodligen att
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stallängorna på gårdarna är av relativt måttlig storlek — bara i ett par fall finns 
riktigt stora kostall inom området. Där det är möjligt tjänar trösklängorna/logar- 
na ofta som maskinhallar/traktorgarage, på andra håll kan de ha behållit delar 
av sin ursprungliga funktion som förvaringsplats för utsäde, gödning och 
bekämpningsmedel o s v. På många av gårdarna med utarrenderade marker, 
och på de avstyckade gårdarna, är det vanligt att ägarna har ridhästar i stallen. 
På Jordberga gård har man installerat en modern spannmålstork i en loge. 
Anläggningen har en viss överkapacitet, och andra jordbrukare från trakten kan 
hyra in sig här.

En nyligen uppförd maskinhall vid Maryhill, Vallby 9:2 i Östra Klagstorps socken. 
Maskinhallen ligger öster om gårdens övriga byggnader. Den ansluter något till skånsk 
byggnadstradition genom färgsättningen, rött och vitt, men knappast genom storlek, 
proportioner och taklutning

Några exempel på ombyggda ekonomibyggnader

På Brönnestadgården, Brönnestad 20:2, finns en f d stallänga som nu är 
ombyggd till verkstad/traktorgarage. Stallängan uppfördes 1913 av den nuva
rande ägarens farfar, säkert en viktig anledning till att man här valde att satsa 
på ett bevarande av den befintliga byggnaden när nya lokalbehov gjorde sig 
gällande. Den södra långväggen är uppförd i natursten, med tegelomfattningar 
kring fönster och dörrar, medan den norra är murad i tegel. I öster är byggnaden 
hopfogad med en loge. 1991 påbörjades en ombyggnad av den gamla stalläng
an. All gammal lös inredning revs ut, liksom de gamla takstolarna. Istället restes 
en stomme av stål av samma sort som i moderna maskinhallar. Ett nytt plåttak 
lades, och i den östra delen av den norra fasaden bröts ett stort hål upp. där 
traktorer och andra maskiner kan komma in. Här är taket något höjt och 
taklutningen har gjorts något flackare än på övriga byggnaden, för att skapa 
tillräcklig höjd för dagens stora jordbruksmaskiner, men i övrigt har byggnaden 
samma höjd som före ombyggnaden. Byggnaden är i dag i princip en modern 
maskinhall, men med väggar från 1913. Ägaren uppger att merkostnaden för 
att bevara den gamla byggnaden på detta sätt istället för att riva och uppföra 
en modern maskinhall uppgår till ca 100 000 kr. Byggnaden ligger väl synlig i 
Brönnestad by, och en plåthall på platsen hade enligt ägarens uppfattning
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vanprytt både gården och byn. Till det yttre är det bara den nödvändiga stora 
traktorporten som förändrat byggnaden, och denna är förlagd mot gårdsplanen 
och inte synlig från landsvägen.

Sedan djurhållning upphört på Brönnestadgården används nu det gamla stallet som 
maskinhall efter en ombyggnad. Den stora porten är nödvändig för att moderna 
jordbruksmaskiner ska kunna komma in.

På gården Vallbylund, Vallby 12:1, finns ett f d stall som numera är omgjort till 
hönsen. Gården i övrigt ägs av Domänverket, men just denna byggnad har köpts 
av Verntofta Fjäderfä AB, som har sina övriga lokaler på Verntofta gård strax 
söder om Klagstorps samhälle. Stallbyggnaden är murad av tegel och uppförd 
omkring år 1930. Den nuvarande arrendatorn hade ingen användning för den 
gamla stallbyggnaden, och en rivning var påtänkt. Karantänsbestämmelser för 
fjäderfäuppfödning är mycket stränga, och bl a krävs ibland stora avstånd 
mellan olika djurbesättningar. Genom att inreda om den gamla stallängan kunde 
byggnaden bevaras, och karantänsbestämmelserna följas. Ingreppen i byggna
dens yttre är relativt få — fönstren är igensatta med skivor och ventilationsan
läggningen mynnar på utsidan, där även anordningar för foderdistribution är 
monterade. Dessa är dock placerade på den fasad som vetter mot gårdsplanen, 
och från landsvägen syns ingen skillnad på byggnaden jämfört med förr.
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På Källstorpsgården pågick under sommaren 1992 uppförandet av en ny maskinhall 
bakom de gamla ekonomibyggnaderna från 1878. Här har man användning både för 
de gamla och nya byggnaderna, men så är inte alltid fallet.

På Jordberga gods finns en f d ladugård av imponerande dimension, uppförd 
1841 efter ritningar av C G Brunius. Även denna stallänga, som är byggnads- 
minne, är omgjord för hönsuppfödning och disponeras av fjäderfäföretaget 
Blenta AB. Inte heller här har några ingrepp gjorts i byggnadskroppen, utan 
nödvändiga anslutningar har kunnat göras genom befintliga fönster och dörrar.

Ytterligare en byggnad på Vallbylund används för en helt ny verksamhet. En 
person som samlar på veterantraktorer har hyrt hälften av ett f d stall, och 
förvarar här sina fordon och maskiner. På många av gårdarna i området 
förekommer det att man upplåter plats i gamla ekonomibyggnader där närstå
ende ”hyser in” bilar, båtar och husvagnar m m, även om byggnaderna formellt 
sett inte är uthyrda.
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Redan rivna byggnader och byggnader i farozonen

Naturligtvis har många lantbruksbyggnader försvunnit sedan deras funktion gått 
förlorad. Det gäller t ex de stora gårdarnas gamla arbetarbostäder, som på senare 
år rivits vid bl a Slättåkra gård och Vallbylund. Dessa byggnader kan vara mycket 
svåra att hitta ny användning för. Även vid Jordberga gods har ett flertal äldre 
byggnader rivits under årens lopp. Ett studium av den äldre ekonomiska kartan 
(”häradskartan”) från 1900-talets början ger vid handen att ett ganska stort antal 
byggnader försvunnit i området. Det gäller inte bara enstaka byggnader på 
gårdarna, utan i ett par fall har hela gårdar försvunnit helt. På Solslätts f d gård 
(Toarp 10:1) i Källstorps socken har helt nyligen samtliga ekonomibyggnader 
rivits. Bara bostadshuset står kvar, och fungerar nu som en vanlig villa.

Entré till gården Lundslätt, Klagstorp 7:3 i Östra Klagstorps socken.
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Byggnadsinventeringens genomförande
Avsikten med byggnadsundersökningarna har varit att åskådliggöra hur jord- 
bruksbebyggelsens kulturhistoriska värden påverkas av den nya livsmedelspo- 
litiken i såväl positiv som negativ riktning.

Byggnadsbeståndet förändras efter hand genom rivning och nybyggnad men 
ombyggnader gör dock att husen oftast tas tillvara i förändrade funktioner. 
Fömtom en kontinuerlig förnyelse av gamla eller omoderna byggnader är 
nedläggning av gårdar eller ändrad driftsinriktning exempel på omständigheter 
som inverkar på byggnadsbeståndets fortlevnad. Stmkturrationaliseringen har 
redan medfört en långtgående sammanslagning av fastigheter, vilken inneburit 
att många gårdcentra blivit över. Därmed har byggnaderna mist sin funktion 
och vissa av dem har rivits eller förfallit. Andra, främst mangårdsbyggnader har 
avstyckats för bostadsändamål utanför jordbruket. I ett referensområde, Forsa, 
har denna problematik studerats närmare.

Följande frågor ska belysas:

• Flur påverkas antalet brukningscentra?

• Vad händer med byggnaderna — ändring av funktion, underhåll resp 
rivning, nybyggnad?

• Vilka trender kan urskiljas? finns det regionala skillnader?

Undersökningen omfattar en inventering och dokumentation av utgångsläget 
samt en uppföljning av förhållandena vid omställningsperiodens slut. Möjlighe
ter finns att under mellantiden studera specialfrågor. Inventeringen avsåg de 
företag som ingick i lantbmksregistret 1991 vid omställningsperiodens början.

Ett program för inventeringen har upprättats av en arbetsgrupp inom Riksan
tikvarieämbetet, bestående av Monica Bennett Gårdö och Ulrich Lange, kultur
miljöavdelningen samt Barbro Flodin, byggnadsavdelningen.

Företagens bmkningscentra har inventerats. Därutöver har övriga fastigheter 
som ägdes eller arrenderades av i undersökningen ingående företag inventerats 
— under fömtsättning att de haft byggnader som tillhör företaget inom 
respektive referensområde. Ägda eller arrenderade byggnader har betraktats 
som ingående i företaget även om de vid inventeringstillfället varit uthyrda. 
Avstyckade hus ingår däremot ej. I

I byggnadsinventeringen har samtliga byggnader dokumenterats som tillhör 
jordbruksföretagen enligt lantbmksregistret inom referensområdet oavsett om 
de tillhör brukningscentmm eller ej. Även om jordbruksbyggnader, vilka inte 
längre tillhör jordbmksföretag, har stor betydelse för landskapsbilden och 
förståelsen för odlingslandskapets historia, ingår de ej i inventeringen. Doku
mentationen har standardiserats med hjälp av en fyrsidig inventeringsblankett 
med anvisningar för inventeraren. Blanketten utformades för att användas både 
vid den primära inventeringen och den senare uppföljningen.
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Inventeringen skiljer sig från traditionella byggnadsinventeringar eftersom den 
är helt inriktad på att redovisa effekterna av den nya livsmedelspolitiken. De 
enskilda byggnaderna dokumenteras därför inte i detalj. För varje fastighet 
registreras mangårdsbyggnadens läge i rikets nät med två decimalers (10 m) 
noggrannhet, fastighetsbeteckning, uppgift om brukningscentrum samt bruka
rens namn och adress.

Undersökningen omfattar för varje byggnad beskrivning av

• Nuvarande och ev ursprunglig funktion

• Ålder

• Eventuell uthyrning

• Helt eller delvis överlopp

• Ev byggnadsminnesförklaring

Med utgångspunkt från erfarenheter av tidigare gjorda byggnadsinventeringar 
i landet har ett försök gjorts att generalisera byggnadstyperna efter deras 
vanligast förekommande funktioner. Följande tjugo byggnadstyper har för
tryckts på blanketten, som även har plats för notering för eventuella övriga 
byggnader.

Mangårdsbyggnad
Övr. Boningshus
Fritidshus
Ladugård
Vedbod
Mjölkrum
Stall
Svinhus, fårhus
Hönshus
Loge
Lada för grovfoder 
Gödselhus
Förvaringsbod, härbre

Jordkällare 
Silo, ensilage 
Spannmålsmagasin 
Spannmålstork 
Vagnslider
Maskinhall/ traktorgarage 
Garage
Smedja/ verkstad
Brygg-, bak-, tvättstuga
Bastu, kölna
Dass
Ängslada
Övrigt

Strävan har varit att standardisera beteckningarna för hustyperna för att göra 
materialet jämförbart. Men utrymme finns också för att ange lokala benämning
ar. Uppgifterna om ålder och funktion beskriver varje enskild byggnad. Upp
giften om förändrad funktion kan ge en uppfattning om bevarandeförhållandet. 
Beskrivningarna relateras till en situationsplan. Varje fastighet dokumenteras 
med minst ett översiktsfotografi.

Ålder har angivits med uppförandeår när så varit möjligt. I övrigt har husen 
tidsbestämts inom bestämda perioder. Hus uppförda före år 1750 har samman
förts till en grupp. Nästa period upptar åren 1750 till 1850. För att göra det 
enklare för inventeraren att tidsbestämma hus från senare delen av 1800-talet 
och början av 1900-talet har en överlappande periodicering gjorts enligt
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följande: 1850-1880, 1870-1910 och 1900-1930. Därpå följande perioder har 
varit 1930-1950 samt senare än 1950 i de fall som det exakta byggnadsåret inte 
kunnat anges.

En förnyad inventering kommer att göras vid omställningsperiodens slut. Den 
ska följa upp vad som har hänt i fråga om funktionsförändringar, nybyggnader, 
rivningar och underhåll samt större investeringar.

Fältarbetet

Kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen och länsmuseet i de län där de 20 
referensområdena är belägna tillfrågades om någon av dessa institutioner åtog 
sig att genomföra den planerade byggnadsinventeringen. Svaren var klart 
positiva och i de flesta fall beslöts att länsmuseerna i de aktuella regionerna mot 
ersättning skulle genomföra inventeringen.

Inventeringarna har utförts av följande institutioner och personer

Referensområde Ansvarig institution Inventerare

Bjälbo Östergötlands läns museum Marie Hagsten

Burs Länsstyrelsen i Gotlands län Christian Runeby

Börstil Länsstyrelsen i Uppsala län Torbjörn Forsman

Eldsberga Hallands läns museum Hans Bergfast

Forsa Länsmuseet i Gävleborgs län Jesper Larsson,
Lena Landström

d:o Hälsinglands museum Åsa Sandström

Källstorp,
Ö Klagstorp

Skånes Hembygdsförbund Karin Gustavsson

Leksand Dalarnas museum AnnMarie
Gunnarsson

Luttra Skaraborgs läns museum Rolf Hammarskiöld

Lysvik Värmlands museum Anders Jansson

Nysätra Västerbottens museum RosMarie Strand

Näshulta Södermanlands läns museum Anna Hellström

Odensvi Länsstyrelsen i Kalmar län Leo Eriksson,
Ann Moreau

Offerdal Jämtlands läns museum Lotta Erlingsson

Rytterne Västmanlands läns museum Eivor Sandberg

Skee Bohusläns museum Lars Rydbom, 
Tomas Brant
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Referensområde Ansvarig institution Inventerare

Stenåsa Länsstyrelsen i Kalmar län Leo Eriksson, 
Ann Moreau

Viby Örebro läns museum Monica Modin

Virestad Smålands museum Jenny Svensgård

Örkelljunga Kristianstads läns museum Helen Lilja

Övertorneå Norrbottens museum Lena Strand

Blanketter har tryckts och distribuerats till berörda institutioner tillsammans med 
en lista över det aktuella referensområdets jordbruksföretag med nödvändiga 
administrativa uppgifter.

Inventeringsarbetet påbörjades i flesta fall under sommaren 1992 och avslutades 
under hösten samma år. I några fall kom dock inventeringen i gång sent och 
fullföljdes först under våren 1993-

Kontakt togs med brukarna före fältarbetet för att utröna vilka fastigheter med 
byggnader som de brukade i församlingen. Det ekonomiska kartbladet för varje 
aktuell gård togs fram. En förstorad kartkopia över varje bebyggd gårdstomt 
monterades på inventeringsblanketten. Koordinaterna för varje fastighets hu
vudbyggnad fastställdes och uppgifterna fördes in på blanketten. Denna försågs 
även med uppgifter om brukarens namn, adress och telefonnummer samt 
fastighetsbeteckning och sammandrag av tidigare inventeringar, litteratur o.d. 
Överenskommelse gjordes med brukaren om besök på platsen.

Fältarbetet bestod i dokumentation av byggnadernas exteriörer. Besiktning av 
byggnadernas exteriör gjordes ofta tillsammans med brukaren. Genom inven- 
terarens självsyn och kompletterande samtal med brukaren fylldes blanketterna 
i med en kort beskrivning av miljön och byggnaderna, uppgifter ombyggnader
nas ålder, nuvarande funktion och i förekommande fall ursprunglig funktion. 
Vidare noterades om byggnaderna var helt eller delvis överloppsbyggnader. 
Byggnadernas läge markerades på kartbilden eller återgavs i en skiss. Gårdarnas 
miljö och viktigaste byggnader fotograferades för att ge en representativ bild av 
helheten och delarna.

Varje fastighet dokumenterades på en egen blankett. De fastigheter som ej var 
brukningscentrum försågs med uppgift om vilket jordbruksföretag de tillhörde.

Efter fältarbetet kopierades inventeringsblanketterna. Kontaktkopior med foto
grafier monterades och försågs med bildförteckning. Original, kartor och 
fotonegativ finns arkiverade hos den ansvarige för inventeringen, i regel 
länsmuseerna i berörda regioner. Blankettkopior och kontaktkopior av fotogra
fierna arkiveras hos Riksantikvarieämbetet.
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Registrering vid Riksantikvarieämbetet

Inventeringsuppgifterna registrerades i ett speciellt ADB-register vilket är sam
ordnat med riksantikvarieämbetets byggnadsregister. Registret använder Infor
mix som databashanterare. I detta finns inbyggt även program för kommande 
uppföljning. Registret ger stora sökmöjligheter för frågor och sammanställningar 
av skilda slag. Speciella uttagsrutiner gör det möjligt att presentera resultat i 
kartform med hjälp av GIS-programmet Mapinfo.

Inskrivningen har gjorts av Rolf Hammarskiöld — en av inventerarna, som 
genom sina erfarenheter är väl förtrogen med materialet och metoderna, en 
fördel i de sammanhang där kompletteringar har varit nödvändiga att göra. Detta 
arbete har pågått under våren 1993 och avslutats i maj.
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Sammanställningar
Inventeringarna begränsas till att avse de jordbruksföretag som upptas i 
lantbruksregistret 1991- Antal företag i varje referensförsamling är:

Referensområde Län LBR-91 Referensområde Län LBR-91

Bjälbo E 23 Näshuita D 30

Burs I 49 Odensvi H 38

Börstil C 126 Offerdal, silurbygden Z 126

Eldsberga N 39 Rytterne U 25

Forsa X 86 Skee O 140

Källstorp /
Ö Klagstorp

M 38 Stenåsa H 29

Leksand W 125 Viby T 98

Luttra R 26 Virestad G 127

Lysvik S 135 Örkelljunga L 131

Nysätra AC 151 Övertorneå BD 92

Summa 1634

Dokumentationen omfattar 89 % av dessa företag. Bortfallet i inventeringen 
varierar betydligt mellan referensområdena och det går att urskilja fyra grupper. 
Det största bortfallet finns i Skee där endast 65 % av de i lantbruksregistret 1991 
upptagna företagen finns med i inventeringen. I nästa grupp återfinns Leksand 
och Nysätra med ca 80 % täckning. Virestad, Örkelljunga, Övertorneå och Börstil 
är inventerade till omkring 90 % av samtliga företag enligt lantbruksregistret.

Bjälbo

Burs

Börstil

Eldsberga

Forsa
Källstorp/Ö.KIagstorp

Leksand

Luttra

LySVik mV ■ ■ VVlp

Nysätra
Näshuita ......mmm
Odensvi

Offerdal

Rytterne

Skee

Stenåsa

■■liii—i—:

Viby
Virestad

Örkelljunga

Övertorneå

o I I I I 25 I I I I 50 I I I I 75 I I I I 100

I Växtodling a Husdjursskötsel Blandat företag

Driftsinriktning



34 Jordbrukets byggnader

De återstående 13 referensområdena är nästan till 100 % inventerade och 
dokumenterade. Bortfallet är störst i de referensområden där andelen småbruk 
enligt SCB:s definition är störst. Ett undantag från detta är Lysviks församling.

I vissa fall har ägaren uppenbarligen ej bott kvar och egendomen eller 
byggnaderna har ej brukats. Skäl till bortfall har också varit att ägaren/bmkaren 
har vägrat att medverka. Där det inte varit vägran att deltaga som varit skäl till 
bortfallet har det till den övervägande delen varit uppenbart att påverkan av 
den nya livsmedelspolitiken kan antas vara försumbar. Därför har inte heller 
ansträngningarna att komplettera inventeringen av dessa företag drivits särskilt 
långt. Resultatet för LiM-projektet har bedömts inte motsvara kostnaderna.

En väsentlig del av odlingslandskapets kulturvärden utgörs av de byggnader 
som ursprungligen har uppförts för jordbmket men som nu har skilts från 
jordbruksföretagen. De har inte ansetts ingå i uppföljningsuppdraget. För att 
ändå ge uppfattning om deras betydelse och vilken omfattning denna bebyg
gelse har i relation till den som fortfarande ingår i jordbruket, har en special
undersökning utförts i referensområdet Forsa i Hälsingland. Rapporten utgör 
bilaga till denna rapport.

'FjLATMO

LÅNGBY

YERBYN

LÅNGBY /

M ' ÖVERBYN

/SKÖNTC

KALVHAGÄ - - -j
kalvTha^-A-

Långgatan
SÖRÄNG

▼ Aktiva jordbruksföretag 

F d jordbruksföretag
Nyfönningen,'Borgarberg

Karta över Forsa, som visar fördelningen mellan aktiva jordbruksföretag ocb f d jordbruksenheter.
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Andel brukningscentrum resp övriga fastigheter I

I vilken utsträckning byggnaderna ingår i sambruk av flera fastigheter belyses 
i figuren ovan. Antalet inventerade brukningscentra är 1480. Övriga fastigheter 
med byggnader som ingår i jordbruksföretagen uppgår till 188 för samtliga 
referensområden. Bjälbo, Näshulta och Rytterne församlingar samt i viss mån 
Källstorp/Ö. Klagstorp framträder. Dessa har en större andel övriga fastigheter 
där även byggnaderna tillhör jordbmksföretaget än de andra referensområdena. 
I dessa siffror avspeglas framför allt gårds- och torpbebyggelsen till de f d 
säterier som karaktäriserar dessa referensområden. I Rytterne socken finns fyra 
äldre herrgårdar, Fiholm, Tidö, Stora Ekeby och Vikhus. Av Näshulta sockens 
herrgårdar var två säterier med ursprung i medeltiden — nämligen Haneberg, 
tidigare benämnt Gräfsebo, och Hedensö, tidigare Västerby. Jordberga gods har 
dominerat Källstorps socken. Bjälbo socken har i äldre tider haft en komplicerad 
ägonatur, som delvis fortfarande avspeglas. Antalet brukningscentra i dessa 
referensområden är inte speciellt stort eftersom godsen fortfarande dominerar 
jordägandet.
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I byggnadsinventeringen ingår 15 139 hus. De fördelar sig ojämnt över referens
områdena.

Bjälbo

Burs

Börstil

Eldsberga

Forsa
Källstorp/Ö.KIagstorp

Leksand

Luttra

Lysvik

Nysätra

Näshulta

Odensvi

Offerdal

Rytterne

Skee

Stenåsa

Vi by 

Virestad 
Örkelljunga 

Övertorneå

Antal byggnader per referensområde

Relationen mellan antal fastigheter och antal byggnader visar att medeltalet 
byggnader per fastighet är nio. Ett större antal hus finns i de nordliga 
referensområdena Lysvik, Forsa, Leksand, Offerdal och Övertorneå. Dessutom 
har Skee flera byggnader per fastighet än genomsnittet.

Den allmänna uppfattningen om landsbygdens byggnadsskick är att den upptar 
innovationer, stiltrender etc senare än vad städer och tätorter gör. Byggnadstra
ditionen på landsbygden uppfattas som konservativ och jordbruksmiljön som 
likformigt ålderdomlig. Inventeringen visar däremot att så inte är fallet på de
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Flygbild från Bjälbo, som illustrerar ett referensområde med ett större antal byggnader 
än genomsnittet per fastighet.

gårdar som brukas idag. En så stor andel som 60 % av husen är tillkomna under 
1900-talet och hela 25 % efter 1950. Trots detta är det likväl sant att jordbruks- 
miljön är mindre modern än andra miljöer. Som jämförelse kan t ex nämnas att 
hela 90 % av landets samtliga bostäder är uppförda under 1900-talet. För 
jordbrukets del är andelen blott 40 %.

Portlider, Leksand.
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Åldern på det inventerade byggnadsbeståndet framgår av det följande: De allra 
äldsta husen har i inventeringen grupperats till tiden före 1750. De är endast 80 
till antalet. Flertalet — 17 stycken — är mangårdsbyggnader. Det finns också 
14 förvaringsbodar/härbren, liksom 14 fähus medan övriga byggnadstyper 
endast förekommer i några enstaka fall.

Den därpå följande dateringsperioden omfattar byggnader uppförda mellan 
1750 och 1850. Sammanlagt omfattar dessa hus omkring 7 % av det totala 
byggnadsbeståndet. De största grupperna består av ett par hundra bostadshus 
och lika många förvaringsbodar och härbren samt ett hundratal olika fähus. Av 
brygghus, bastur, jordkällare, lador, logar, spannmålsmagasin, vagnslider och 
smedjor finns det ett tjugo- eller trettiotal bevarade av vardera. Det stora antalet 
bostadshus är ett resultat av att många av bönderna i allmänhet uppförde nya 
mangårdsbyggnader när ekonomin förbättrades i samband med den agrara 
revolutionen under 1700-talets slut och 1800-talets början. Kvaliteten på dessa 
byggnader var i allmänhet mycket god. Detta återspeglas ännu genom att 
mangårdsbyggnader uppförda före 1850 utgör hela 14 % av samtliga mangårds
byggnader.

Jordkällare, Virestad.

En tredjedel av byggnadsbeståndet, vilket är närmare 5 000 byggnader, härrör 
från tidsperioden 1850 till 1910. De vanligaste grupperna är stora byggnader, 
förknippande det mekaniserade jordbruket med boskapsskötsel, såsom ladu
gårdar och stall, lador och logar, spannmålsmagasin och andra förvaringsbygg- 
nader. Denna mängd åskådliggör det dåvarande jordbrukets genomgripande 
omställning från spannmålsproduktion till ett jordbruk grundat på effektiv 
mjölkhushållning. När mekaniseringen inföll — under främst 1870- och 1880- 
talet — genomfördes ett storskaligt nybyggande av produktionsbyggnader.

Återstående 60 % av jordbrukets byggnader är tillkomna efter 1910-talet. Över 
en femtedel av alla hus byggdes under tiden 1900 till 1930, den sista perioden 
av det traditionella jordbruket, före krisen på 1930-talet. De proportionellt flesta
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Gård i Luttra.

husen utgörs av ladugårdar, stall, lador och vagnslider. Ungefär var fjärde 
byggnad ur dessa kategorier är uppförd under denna period. Husdjursskötselns 
dominans under perioden understryks av att också nästan hälften av de 
bevarade ängsladorna uppförts under tiden 1900-1930.

Under perioden 1930-1950 låg nybyggnadsverksamheten på låg nivå. Sympto
matiskt är att hönshus är de vanligaste byggnaderna från denna period.
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Åldersfördelning.
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Perioden efter 1950 är den verkliga förnyelsens tid. 25 % av alla jordbruksbygg
nader är tillkomna under decennierna efter 1950. Vanliga nybyggen är garage, 
gödselbyggnader, ladugårdar och mjölkrum, grovfoderbyggnader, spannmåls
magasin och spannmålstorkar, maskinhallar, verkstäder, svinhus och vedbodar. 
Byggnaderna visar tydligt vår tids samhällsutveckling och förutsättningar för 
jordbruket. Mekanisering och ny teknik, rationaliseringar, statliga normer och 
styrning avspeglas i de många byggnaderna för spannmålshantering, kreatur 
och foder, vilket också är fallet för maskinhallarna. Garagen speglar naturligtvis 
privatbilismens ökning. De stegrade energikostnaderna slutligen, återspeglas i 
det stora antalet nybyggda vedbodar.

Bebyggelsen visar regionala koncentrationer och skillnader i åldersstrukturen. 
Tjugo av de äldsta husen — från tiden före 1750 — återfinns i Leksand. Andra 
församlingar med många hus från denna tid är Forsa med nio, samt Lysvik och 
Rytterne som har vardera sju. Det mest anmärkningsvärda i detta är att så mycket 
som hälften av beståndet återfinns inom endast fyra församlingar. Men trots det 
stora antalet uppgår husen bara till en procent av församlingarnas totala 
byggnadsbestånd. Andra församlingar med lika stor andel är Eldsberga, Käll- 
storp och Luttra.

Ladugårdsbacke, Viby.

De församlingar som har de äldsta husen har också flest av de hus som är 
uppförda mellan åren 1750 och 1850. Inventeringen visar att Forsa, Källstorp, 
Leksand och Rytterne även här är mest framträdande. Därmed kan dessa socknar 
sägas besitta flest ålderdomliga byggnader.
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På motsvarande sätt utmärks de församlingar som har en mycket liten andel 
hus från före 1750 i allmänhet också av en motsvarande liten andel hus från 
tiden före 1850. Bjälbo, Burs, Eldsberga, Lysvik, Nysätra och Skee har ett 
byggnadsbestånd som inte ens till 5 % härrör från perioden före 1850.

Församlingar med påtagligt många moderna byggnader är Eldsberga, Nysätra, 
Skee och Örkelljunga. De utmärks av ett byggnadsbestånd som till ungefär 60 % 
är tillkommet efter 1930. I Eldsberga och Örkelljunga är flertalet av dessa nyare 
hus till och med från tiden efter 1950.

Stjärnarps moderna gårdsbild.

Även om denna översiktliga byggnadsinventering lagt sitt huvudsakliga intresse 
på byggnadernas ålder och funktion utan att närmare studera detaljer i deras 
utformning eller funktion, ger den en nyanserad bild av levnadsförhållandena 
under olika tider. Byggnadsbeståndet rymmer i sig inte bara vittnesbörd om 
jordbrukets produktion utan också om arbetsvillkor, sociala förhållanden, mäns 
och kvinnors arbetsförhållanden, tradition och modernism. En antydan om 
spännvidden i de olika funktioner som har registrerats i de tjugo referensområ
dena utgör figuren med ca en fjärdedel av alla de beteckningar på vanligt 
förekommande eller mer eller mindre udda byggnader — ibland under lokala 
benämningar — som förtecknats i inventeringen av de tjugo referensområdena.
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Byggnadstyperna ger också en antydan om regionala skillnader i byggnads- 
skicket. Exempel på detta är bagarstuga, som är en nordlig företeelse, liksom 
sommarfäx och ńa. Källarvinden hör däremot hemma på Öland. Byggnader 
som betjäntbostäder, grindstugor, fågelhus, orangerier m fl förknippas undan
tagslöst med herrgårdskulturen.

Affär, bostadshus Ensilagegrop Kokhus Ria
Agnbod Epidemisjukhus Kollider Ridhus
Arbetarbostad Fejskammare, bakstuga Kontor Rundloge
Arrendatorsbostad Fiskarbostad Korgverkstad Rökbastu
Badstuga Fiskebod Kornbod Salpetersjuderi
Bagarstuga Flisförråd Kusk- och rättarbostad Selkammare
Bastu och tvättiistuga Flistuggsrum Kvarn Silo
Bastu, kölna Flottarstuga Kycklinghus Sjöbod
Bensinstation Flygelbyggnad Kyllager Slaktbod
Betjäntbostad Foderkök Kyrkstall Slipstensbod
Bibliotek Friggebod Källarvind Slädskjul
Bihus Fritidsbostad Kök Smedja
Bodlänga Fäbod Lada Snickarbod
Boningshus "undantagsstuga” Fågelhus Ladugård Soldattorp
Boningshus, grindstuga Födorådsstuga Lekstuga, lider Sommarfäx
Bostad för tjänstefolk Förmansbostad Ligghall Spånhus
Bostad, kontor Förvaringsbod och sommarkök Likbod Stall
Brandbod Garage Linbastu Statarbostad
Brunnshus Gravkammare Loftbod Stolpbod
Brygghus och drängkammare Grisskydd Loge Störbod
Brygghus och saltbod Gymnastikbyggnad Loge Med Tröskiivandring Svinhus
Brygghus och slöjdbod Gårdsmuseum Lusthus Sågverk
Bränneri Gåshus Löklager Tobakslada
Bussgarage Gödselbrunn Lösdriftsstall Torvlada
Bykstuga Hackskjul Magasin Transformator
Båtbyggeri Halmlada Mangårdsbyggnad T rädgårdsmästarebostad
Båthus Hundkoja Maskinhall Tröskloge
Bönhus Hydrofonhus Matbod Tvättstuga
Corps-de-logie Hyvleri Mejeri Uvbur
Cykelförråd Härbre Minkhus Vagnslider
Dansbana Hölada Mjölkrum Vasslada
Dass Hönshus Nattstuga Vattentorn
Drivhus Höskulle Oljebod Vedbod
Drängkammare Jaktstuga Orangeri Vävstuga
Dubbelbod Jordkällare Oxvandring-körhus Älgslakteri

Dyngstad Kafebyggnad Pannrum Ängslada

El-Bod Kalvhus Postiljonstorp
Elevbostad Klensmedja Potatiskällare
Elverkshus Klubbstuga Redskapsbod

Olika namn på byggnadstyper.

Ett annat betydelsefullt drag i byggnadsskicket är antalet byggnader per 
fastighet. Detta varierar kraftigt. Medeltalet är som ovan sagts 9-1 områden med 
timmerbyggnadstradition byggdes många ganska små hus, ett för varje ändamål. 
Dessutom ställde den förhärskande självhushållningen krav på en stor mängd 
byggnader för skilda behov. Fortfarande karaktäriseras Forsa, Leksand, Lysvik, 
Offerdal, Skee och Övertorneå av gårdar med i genomsnitt fler än tio byggnader. 
Allra flest finns i Leksand och Offerdal, där gårdarna vanligtvis består av 14-15 
byggnader.
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Leksand, månghus.

Lysvik.

Skillnaderna mellan jordbruksföretagens driftsinriktningar är stora i olika delar 
av landet. Generellt är jordbruket relativt specialiserat. I de flesta referens
församlingarna dominerar husdjursföretag, men det finns också många rena 
växtodlingsföretag. Av inventeringarna framgår att det mesta av gårdsbebyggel
sen däremot har tillkommit under en tid då växtodling och husdjursskötsel 
bedrevs på samma gård.

För att generalisera gårdsbebyggelsens karaktär och gårdens driftsinriktning har 
byggnaderna kategoriserats i fem grupper:
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• Bostadshus

• Husdjursbyggnader

• Byggnader för spannmålshantering

• Byggnader för redskap och maskiner

• Småhus av olika typer

Flygbild över Stenåsa, Öland.

Sammanställningarna av byggnadsinventeringarna visar tydligt vilka typer av 
byggnader som dominerar inom jordbrukets byggnadsbestånd. Den allra största 
enskilda byggnadsgruppen utgörs av olika bostadshus, från mangårdsbyggna- 
der och arbetarbostäder till fritidshus och gäststugor. Sammanlagt utgör bostads
husen uppemot en femtedel av det totala byggnadsbeståndet.

Nästan en fjärdedel av jordbrukets byggnadsbestånd utgörs av hus som har 
använts eller är i bruk för husdjursskötsel. Ladugårdar för mjölkkobesättningar 
uppgår till 11 %, medan andra former av husdjursbyggnader som häststall, svin-, 
får-, och hönshus knappt omfattar 7 %. Till husdjursskötseln hör även olika 
byggnader för grovfoderhantering, såsom lador och ensilageanläggningar, vilka 
uppgår till omkring 5 %.
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Byggnaderna för spannmålsodlingen representeras i inventeringen av logar, 
spannmålsmagasin och torkanläggningar. Logen har inte så stor betydelse för 
spannmålshanteringen i dag men räknas på grund av sin ursprungliga funktion 
ändå till denna gmpp. Tillsammans uppgår byggnaderna för spannmålsodling 
till 10 % av byggnadsbeståndet.

Byggnader för redskap och maskiner utgörs på motsvarande sätt av maskinhal
lar, vagnslider och verkstäder. De omfattar drygt en tiondel av byggnadsbestån
det och speglar jordbrukets höga mekaniseringsgrad och stora behov av 
byggnader för redskap och maskiner.

Den återstående gruppen av småhus utgör långt mer än en tredjedel av 
byggnadsbeståndet i referensförsamlingarna och består av många olika bygg
nadstyper. Många utgör en disparat blandning, alltifrån kafébyggnad och båthus 
till gårdsmuseum och orangeri, och är genom sitt fåtal av ringa statistiskt intresse. 
Men här finns också grupper som kan karaktäriseras som jordbruksbyggnader, 
t ex brygghus (3 %), förvaringsbodar och härbren (14 %), ängslador (3 %) samt 
slutligen moderna bilgarage (6 %).

Övertomeå.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta husen är ekonomibyggnader. 
Hus för djurhållning, spannmålshantering och redskap utgör närmare hälften 
av det totala byggnadsbeståndet. De är gårdarnas stora och karaktärgivande 
byggnader. Inventeringen visar också att den genomsnittliga jordbruksfastighe
ten karaktäriseras av 1800-talets blandade driftsinriktning där de stora produk- 
tionsbyggnaderna tillsammans med bostadshus utgör över 60 % av alla 
byggnader. Gruppen övriga byggnader är till antalet så många att de enbart av 
denna anledning ingalunda saknar intresse. De mindre husen dominerar även 
byggnadsbeståndet på många gårdar i områden med bevarat månghussystem, 
men förekommer också på gårdar i slättbygden.
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Analyser
Beteckningen överloppsbyggnad används inom kulturmiljövården för sådana 
byggnader som mist sin funktion och inte längre används. I begreppet ligger 
att husen inte längre har så stort värde för brukaren att det är lönt att underhålla 
dem. I realiteten går det inte att generellt bestämma vad som är överloppsbygg
nad, då den enskilde brukaren avgör vad som gäller från fall till fall. En av de 
frågor som ställts i inventeringen är vilka hus som helt eller delvis är överlopps- 
byggnader. Intervjuerna med brukarna har visat att dessa ogärna velat se sina 
hus som oanvända. Byggnader som förlorat sin ursprungliga funktion anses 
som förråd, trots att man kanske inte ens varit in i dem på många år. Det har 
också varit svårt att tillfredsställande kategorisera husen som helt eller delvis 
överloppsbyggnad. Statistiken kring överloppsbyggnadernas antal är därför 
otillförlitlig, men ger ändå en tydlig bild av problemet.

Först och främst kan dock konstateras att det moderna och högmekaniserade 
jordbruket till stor del använder produktionsbyggnader som ursprungligen haft 
annan funktion, men som varit möjliga att återanvända för dagens behov. 
Framförallt har de större byggnaderna för husdjursskötsel kunnat återanvändas. 
I referensområdena finns det kvar 1 890 byggnader som ursprungligen uppförts 
som ladugårdar. 1 440 byggnader betecknas i dag som ladugårdar. Av figuren 
framgår hur resten används i dag.
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Stall
Sommarladugård 
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Smedja/verkstad 
Garage 

Lada 
Potatislager 

Spannmålstork 
Vedbod 

Spannmålsmagasin 
Loge 

Pannrum 
Vagnslider 
Lammhus 
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Ladugårdsbyggnader
Ändrad användning

1339 st, eller 73 % av de inventerade ladugårdarna, är fortfarande ladugård.
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Av ladugårdarna har alltså ungefär 25 % fått ny funktion. Var tredje av dessa 
används som ospecificerat förvaringsutrymme, var fjärde har byggts om för 
andra djurslag medan var tionde används för bilar, maskiner och redskap. För 
häststallen har utvecklingen varit likartad. 335 stall används fortfarande i sin 
ursprungliga funktion. Vad de övriga används till framgår av figuren.

Inventeringen visar att 20 % av jordbrukets byggnadsbestånd av brukarna helt 
eller delvis betraktas som överloppsbyggnader. De vanligast förekommande är 
byggnader som byggts för kreatursskötsel. Även förvaringsbyggnader som hört 
till kreatursdriften står i stor utsträckning oanvända. Dessa är olika typer av lador
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och logar där inte minst ängsladorna spelar mycket stor roll. Gemensamt för 
alla dessa är att de representerar det ålderdomliga traditionella jordbruket med 
blandad produktion och många djurslag. Genom hushållsarbetets moderniser
ing har i allmänhet även många brygghus, matbodar, äldre förvaringsbodar, 
härbren och jordkällare blivit överloppsbyggnader.
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Andelen överloppsbyggnader är störst i församlingar med bevarat månghussys- 
tem. Den största andelen finns i Forsa och Lysvik, där vart fjärde hus torde sakna 
användning för jordbruket. Även i Offerdal, Skee, Örkelljunga och Övertorneå 
är situationen nästan likartad. Lägger man dessutom till de hus som är att
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betrakta som delvis överloppsbyggnader bör även Leksand nämnas. Med 
undantag för Örkelljunga, är ett välbevarat månghussystem gemensamt för dessa 
referensområden.
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Det har för jordbrukarnas del inte funnits någon stor marknad att hyra ut 
ekonomibyggnaderna. Inventeringen har inte kunnat studera om det finns 
efterfrågan på lagerbyggnader. Andelen byggnader, som är uthyrda under 
organiserade former, är generellt mycket låg och utgörs naturligtvis mest av 
bostadshus. De flesta uthyrda husen återfinns i Källstorp, Näshulta och Rytterne 
församlingar. I dessa finns stora jordegendomar till vilka många f d torp och 
arbetarbostäder hör, lämpliga att uthyras som fritidshus.

Byggnadsinventeringen av de tjugo referensområdena i LiM-projektet har 
omfattat fler än 15 000 byggnader. Det stora antalet får anses tillräckligt för att 
inventeringen i vissa avseenden kan spegla situationen för riket som helhet.

Inventeringen har som väntat givit vid handen att det finns stora regionala 
variationer i byggnadsbeståndet. Byggnadssättet skiftar från norr till söder, 
liksom det växlar beroende på vilket byggnadsmaterial som varit förhärskande. 
Det framgår att det fortfarande finns en betydande mängd äldre byggnader inom 
jordbruksföretagen. Byggnadsbeståndet är ålderdomligt — äldre än motsvaran
de bostadshus eller produktionsbyggnader inom andra näringsgrenar. Tillsam
mans visar de bevarade byggnaderna stor rikedom i funktioner. Till 
karakteristika hör ett annat ålderdomligt drag — det stora antalet byggnader på 
varje fastighet.

De lokala byggnadstraditionerna dominerar fortfarande landskapsbilden, och 
byggnadstyper karakteristiska för bygderna återfinns i flertalet av referensom
rådena, trots att de nybyggda jordbruksbyggnader som tillförs oftast är fabriks- 
tillverkade utan möjligheter till lokal anpassning.
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Inventeringen visar att jordbruksföretagen i landet har ett byggnadsbestånd som 
till stor del tillkommit i en tid då driftsinriktningen var en helt annan än i dag. 
Inventeringen har granskat vad som händer med hus när de förlorar sin funktion. 
Intresset har knutits till tre möjliga händelseförlopp: att husen byggs om för nya 
ändamål, att husen blir överloppsbyggnader eller att de lämnas i sitt befintliga 
skick men hyrs ut till annan person.

Förfallen ladugård, Skee.
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Inventeringen har skarpare fokuserat problemen kring det relativt stora antalet 
småbruk med viss kreatursdrift. Småbruken har ett stort och oftast kulturhisto
riskt värdefullt byggnadsbestånd. De är främst belägna inom skogs- och 
mellanbygderna. Den nya livsmedelspolitiken kan få som effekt att dessa företag 
slås ut. Förändringar i stöd till mjölk- och köttproduktion förväntas få stora 
konsekvenser för företagens överlevnad. Dessa områden med månghussystem 
har också redan relativt sett många överloppsbyggnader samt liten andel av 
husen uthyrda. Alternativ finansiering av byggnadsunderhåll är också svår att 
finna. Genom samhällets upphandling av LANDSKAPSVÅRD inom områden av 
nationellt värde ska den ekonomiska situationen för jordbruksföretagen förbätt
ras. Därför är det av intresse att undersöka i vilken mån LANDSKAPSVÅRDs-avtal 
bidrar till att bevara dessa företag och indirekt deras byggnader.

I slättbygderna visar sig de äldre stora produktionsbyggnaderna i största 
utsträckning ha fått ny användning som förråd eller för stora maskiner. De 
dominerar landskapsbilden men är också viktiga kulturvärden i dessa landskap. 
Det är betydelsefullt för kulturmiljön att de finns kvar även i numera växtod- 
lingsdominerade bygder, och det är viktigt att följa vad som händer i de 
referensområden som redan i praktiken helt har övergivit djurhållningen, men 
fortfarande har kvar byggnaderna från kreatursskötselns dagar.

Eventuella bortfall av hela bmkningsenheter och funktionsförändringar i de 
stora produktionsbyggnaderna är några av de trender som ska följas upp. Det 
kommer också att inträffa saker som inte går att förutsäga. I det nu insamlade 
materialet finns ingen dokumentation av vilka hus som rivits tidigare. I 
uppföljningen kommer det att göras.

Näringen förvaltar ett gammalt byggnadsbestånd, som har stora kulturhistoriska 
värden. Exploatering för andra ändamål har varit ett hot i städerna som inte 
finns på landsbygden. Detta har säkert bidragit till att bevara jordbmkets 
byggnader i större utsträckning, men risk för byggnadernas överlevnad finns 
naturligtvis både om de ej används och om underhållet ej kan bäras av företaget. 
Redan nu kan förutses att det behövs större insatser för att utveckla dessa 
byggnader för ändrad användning. Även i de regioner där kreatursskötseln 
består, kan byggnaderna komma att behöva anpassas till nya djurhållningsme- 
toder.

Investeringar i ombyggnader och nybyggnader kommer också att kunna ge en 
uppfattning av inom vilka referensområden jordbrukarna satsar på jordbruks
produktionen.
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Områdesbeskrivningar
På följande sidor presenteras kortfattat de tjugo referensområdenas byggnads
bestånd. Sammanställningarna bygger på de uppgifter från inventeringarna som 
förts in i Riksantikvarieämbetets ADB-register.

Presentationen består av en kortfattad beskrivning av de viktigaste naturgeo
grafiska förutsättningarna och av bebyggelsebilden.

Enstaka byggnader och byggnadsmiljöer presenteras med några fotografier per 
församling.

Övriga beskrivningar sker i form av statistiska uppgifter.

Diagrammen över byggnadsbeståndets åldersfördelning (samtliga byggnader, 
mangårdsbyggnader resp ladugårdar) avser samtliga byggnader i församlingen. 
Tidsintervallen överlappar delvis varandra, men inga byggnader har hänförts 
till mer än en period. När exakt datering varit möjlig, har hus från 1870 till 1875 
i statistiksammanställningen förts till perioden 1850-1880. Hus med exakt 
datering mellan 1876 och 1880 samt mellan 1900 och 1905 har förts till perioden 
1880-1910. När den exakta årsangivelsen varit 1906 till 1910 har byggnaderna 
förts till intervallet 1900-1930.

Uppförandetiden för hus med nuvarande användning som mangårdsbyggnader 
och ladugårdar redovisas speciellt. En relativt liten del av dessa byggnader har 
tidigare haft annan användning.

Diagrammet över antal byggnader per fastighet är avsedd att ge en mer 
differentierad bild än medeltalet per församling.

Antalet byggnader med skilda funktioner redovisas för hela byggnadsbeståndet. 

Jämförelsekurvor

I samtliga diagram finns förutom de staplar för den aktuella socknen också 
trappstegskurvor som gör det möjligt att jämföra med resp medelvärde för alla 
tjugo referensområdena.
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Bjälbo socken

Bjälbo är en liten slättbygdssocken mellan 
Skänninge och sjön Tåkern i västra Östergöt
land. Landskapet är flackt, bördigt och till 
största delen uppodlat.

Några gårdar ligger i Bjälbo by, övriga är 
ensamliggande. Byggnaderna är till största 
delen från senare delen av 1800-talet och 
1900-talet. Bostadshusen är i många fall mo
derniserade och ladugårdsbyggnaderna stora.

Före 1750

Samtliga byggnader
Åldersfördelning1750- 1850

1850-1880

1870- 1910

1900- 1930

1930- 1950 20

Efter 1950

Före 1750

1750- 1850

■B i iii!.mis*..iii i iii 11
1850- 1880

1870-1910

1900-1930
Mangårdsbyggnader

Åldersfördelning1930- 1950

Efter 1950

Före 1750

1750-1850

4: :1850-1880

1870-1910

Ladugårdar
Åldersfördelning1900-1930

1930-1950

Efter 1950

Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena
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Gård med byggnader från 1920-talet.

Ladugård från senare delen av 1800-talet, numera använd som förråd och potatislager.
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Bastu, kölna
Boningshus, övr |

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Hönshus

Anta
för

1 byggnader
slika ändamål

: :: ■■ ■ : ■

Ladugård, nötkreatur

Magasin, spannmål
b m O i i i 1
Mangardsbyggnad I

Maskinhall

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad:

Spannmålstork |

Stall, hästar 

Svinhus, fårhus, etc;

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada

Hv/rint Iv i i y i

25 50

Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Ladugård, byggd 1870-1910, numera tagen ur bruk. Används som lager.

Dubbel rundloge, byggd 1897.
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Burs socken

Liten socken på sydöstra Gotland. Landskapet är flackt 
och bitvis mycket rikt på fornlämningar.

Gårdarna ligger ensamma eller samlade i mindre grup
per. Bostadshusen är i allmänhet murade och putsade.
Bland uthusen förekommer också stenbyggnader, 
främst ladugårdar, men flertalet är ändå av trä. De äldre 
husen är huvudsakligen från sent 1800-tal. Relativt 
många hus har tillkommit perioden 1950-1990. M

Bebyggelsen i Burs socken har tidigare inventerats i 
samband med utarbetandet av kulturminnesvårdspro- 
gram för Gotlands län (Länsstyrelsen, planeringsavdel- 
ningen september 1982).

Före 1750 |

1750 - 1850 14 Samtliga byggnader 
Åldersfördelning

1850-1880

1870-1910

1900- 1930

1930-1950

■Efter 1950

Före 1750

1750 — 1850 ?j Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning

1850 —1880 14

1870- 1910 20

1900-1930 yl

1930-1950 (fjfj#

Efter 1950 5

Före 1750

Ladugårdar
Åldersfördelning

1850-1880

1870- 1910

1900- 1930

1930-1950

Efter 1950

Trappstegs kurvorna visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Mangård med huvudbyggnad från 1905 och äldre flygelbyggnader.

Mangård från 1800-talet, ladugård från 1951 och maskinhall från 1980-talet.
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11

Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.____________________

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Antal byggnader
för olika ändamål

1 2 3 4 5 6

Bastu, kölna 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc j 

Vagnslider ]

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

10 20 30 40
Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Ladugård i traditionellt utförande från 1930-talet.

Ladugård från 1907 och boningshus från 1700-talet.
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Börstils socken

Börstil ligger i Roslagen i östra Uppland. 
Socknen är stor till ytan och omger städerna 
Öregrund och Östhammar. Landskapet ut
görs till största delen av lätt kuperad skogs
mark. Odlingsmarken återfinns i flacka 
sprickdalar.

Bebyggelsen är ålderdomlig och i relativt 
ursprungligt skick.

• Börstil

Före 1750 j|^ Samtliga byggnader
1750-1850 63

Åldersfördelning

1850-1880

1870-1910 173

19UU - lyju

1930 - 1950 -jcjQ

Efter 1950 -|gg

Före 1750 |

1750-1850

1850-1880

1870-1910

1900-1930

1930-1950

Efter 1950

Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning

Före 1750

Ladugårdar
Åldersfördelning

1750-1850

1850-1880

1870-1910

1900-1930

1930-1950

Efter 1950

Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Ladugårdslänga från 1940-talet.

Bodlänga från 1800-talet och bostadshus från 1902.
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Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.____________________

III III

ilil

tlili§l|jII!!!!
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Bostadshus ocb brygghus från 1870-talet.
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Eldsberga socken

Socken vid Laholmsbukten i södra Halland, sydost 
om Halmstad. Landskapet är till största delen upp
odlat.

De aktiva jordbmken ligger till stor del på och 
omkring den låga Eldsbergaåsen, en bit inåt land. 
Dessutom finns kustnära gårdar, t ex i Tönnersa i 
sydvästra delen av socknen. En spännvidd kan 
iakttas mellan ett antal stora gods inåt land och små 
gårdar närmare kusten.

Ensamgårdarna dominerar, men utmed en väg norr 
om Eldsberga samhälle och i Perstorp finns grupper 
av gårdar. Trähus dominerar, men flera bostadshus 
är av sten. Till följd av omfattande investering-

Före 1750 i 3
Samtliga byggnader

Åldersfördelning

1850-1880

1870-1910

1900-1930

1930-1950

Efter 1950

Ladugårdar
Åldersfördelning

Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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ar/rationaliseringar ar gårdarna mestadels moderna. Ladugårdsbyggnaderna har 
genom driftsförändring i många fall byggts om och fått ny funktion, t ex höns 
och grishus.

Bebyggelsen i Eldsberga socken har tidigare inventerats av den halländska 
länskommittén för det europeiska byggnadsvårdsåret 1975.

Ekonomibyggnader från 1930-talet på herrgård.

Kringbyggd traditionell gård med 1800-talsbebyggelse.
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Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.____________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bastu, kölna 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Flönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål) 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork j 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

10 20 30 40
Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Svinhusanläggning från efterkrigstiden.

Gård med 1900-talsbebyggelse.
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Forsa socken

Socken i norra Hälsingland, strax väster om Hudiksvall. 
Dess centrala del är kring Dellensjöarnas utlopp, där 
landskapet är tämligen uppodlat. Söder och väster 
därom finns skogrik och mer kuperad bergsbygd.

Gårdsbebyggelsen är relativt homogen och präglas av 
månghussystem. Inte sällan finns två till tre bostadshus 
på gårdarna, men i dessa fall används endast dem för 
åretruntboende. Vanligtvis är mangårdsbyggnaderna 
sammanbyggda i vinkel med en ladugård/loge.

Gårdarna uppvisar generellt en ålderdomlig karaktär 
och det finns få moderna anläggningar Opanelade 
fasader förekommer ofta. Ett annat regionalt särdrag är 
att flera bostadshus är ovanligt stora till omfånget.

<?

ta

Före 1750 j 9
1---------------------- Samtliga byggnader

1750- 1850 117 Åldersfördelning

1850-1880 ■ Kr ' 161

1870- 1910 247

1900- 1930 188

1930-1950 77

------------- 1
Efter 1950 248 1

Före 1750 1
Mangårdsbyggnader

Åldersfördelning1750- 1850

1850-1880

1870- 1910

1900- 1930

1930-1950 2

Efter 1950

Före 1750 i

1750-1850 M 2 Ladugårdar
Åldersfördelning

1850-1880 4

1870-1910 20
1900-1930 16

1930-1950 9 r
1

Efter 1950 71

Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.



Områdesbekrivningar — Forsa socken 69

Ett av Hälsinglands träslott.

Hälsingegård från 1800-talets mitt.
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13

Antal byggnader
för olika ändamål

Bastu, kölna 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

50 100
Trappstegskurvorna visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Påkostad mangårdsbebyggelse från 1800-talets slut.

Gårdsbebyggelse från 1800-talets slut.
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Källstorps och Östra Klagstorps socknar

Socknarna Källstorp och Östra Klagstorp ligger på 
Söderslätt i sydligaste Skåne. Landskapet är helt 
uppodlat och skoglöst.

Gårdarna är till större delen ensamliggande men 
några bybildningar återstår. Till de större egendo
marna räknas Jordberga, Brönnestadsgården och 
Klagstorpsgården.

Bebyggelsen är välunderhållen. Sten- och korsvir- 
kesbyggnader dominerar. Under 1950- och 1960-ta- 
let bytte flertalet ekonomibyggnader funktion i 
samband med kraftig jordbmksrationalisering.

9 Östra Klagstorp och Källstorp

1750- 1850 

1850-1880 

1870-1910 

1900-1930

23
Samtliga byggnader

Åldersfördelning

48

67

1930-1950 

Efter 1950 421

Före 1750 Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning

1750- 1850

1850-1880

1870-1910

1900- 1930

1930- 1950

Efter 1950

Före 1750

1750- 1850 Ladugårdar
Åldersfördelning

1850-1880 2

1870- 1910 2

1900-1930 

1930-1950 

Efter 1950

Trappstegskurvorna visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensomrädena.
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Bostadslänga från 1800-talet.

Traditionella skånelängor från 1800- ocb 1900-talet.
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Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bastu, kölna 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

10 20 30 40
Trappstegskurvorna visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.



Områdesbekrivningar— Källstorps och Östra Klagstorps socknar 75

Ladugård frän 1800-talet.

Svinhus från 1910-talet.
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Leksands socken

Stor socken med centrum kring Österdalälven 
mellan sjöarna Siljan och Insjön. Jordbruks
marken ligger i huvudsak i anslutning till 
sedimentjordar i älvdalen men även på kalk
rika höjder ovanför högsta kustlinjen.

Gårdarna är tättbebyggda och ligger mesta
dels i oskiftade byar, med framträdande inslag 
av ålderdomlig bebyggelse. Karakteristiskt är 
att många timmerhus aldrig blivit panelkläd- 
da. Nämnas bör dock det stora antal nya hus, 
som byggdes på 1970-talet.

Före 1750 

1750-1850 

1850- 1880 

1870-1910 

1900-1930 

1930-1950 

Efter 1950

■P20 Samtliga byggnader
198 Åldersfördelning

224

353

285

115

350

Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning

Före 1750

Ladugårdar
Åldersfördelning

1750- 1850

1850- 1880

1870-1910

1900-1930 !

1930-1950

Efter 1950

Trappstegskuruoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.



Områdesbekrivningar— Leksands socken 77

Kringbyggd gård från 1800-talets senare hälft.

Ladugårdfrån 1950-talet och bostadshus frän 1800-talets slut.
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Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.____________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Bastu, kölna 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage | 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

100 300
Trappstegskuruorna visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Härbren från 1800-talets mitt.
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Luttra socken

Högt belägen socken i Falbygden, några km 
söder om Falköping i Skaraborgs län. Landska
pet är till största delen uppodlat och böljande. 
Laga skifte genomfördes under senare delen av 
1800-talet och har satt prägel på bebyggelsen, 
som domineras av ensamgårdar. Av bybildningar 
återstår kyrkbyn Luttra och i någon mån även 
Skottnings by i nordvästra delen av socknen.

Bebyggelsen är till största delen från slutet av 
1800- och början av 1900-talet. Ekonomibyggna
derna är faluröda medan bostadshusen domine
ras av ljusa färgsättningar. Många bostadshus

Före 1750 

1750- 1850 

1850-1880 

1870-1910 

1900-1930 

1930- 1950 

Efter 1950

Samtliga byggnader
Åldersfördelning

19

20

Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning

6

1930-1950 3

Efter 1950 i • BWWBill

Före 1750 

1750-1850 

1850-1880 

1870-1910 

1900-1930 

1930-1950 

Efter 1950

Ladugårdar
Åldersfördelning

4
___________ J_______ _

8

Före 1750 j i 

1750-1850 

1850-1880

1870-1910

1900-1930

Trappstegskurvorna visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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moderniserades resp om- och tillbyggdes under perioden 1955-1965, varvid en 
del fick fasadbeklädnad av eternitplattor eller tegel. I några fail har husen 
genomgått kraftiga förändringar även senare.

Gårdsbebyggelsen är av måttlig omfattning, som regel med 45 hus och är 
genomgående tämligen väl underhållna.

Utskiftad gård med ladugårdslänga från 1950-talet.

Byväg.
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Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.

J
1

L
10 11 12

Bastu, kölna 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

5 10 15 20 25
Trappstegskurvorna visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Ladugård från 1910-talet.

Ladugård från 1800-talets senare hälft.

T
,
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Lysviks socken

Socken i Fryksdalen i mellersta Värmland, till 
största delen öster om Övre Fryken. Dalgång
en präglas av låglänt åkerbygd, där flertalet 
jordbruk också återfinns. Därutöver finns ett 
antal gårdar i skogsbygden i socknens östli
gaste del.

Såväl ensamgårdar som bybildningar före
kommer. Bebyggelsen är relativt samman
hållen, med 56 byggnader per fastighet. 
Bostadshusen är ofta ombyggda och tilläggs- 
isolerade. Dessutom uppfördes påfallande 
många nya bostadshus på 1940-talet.

?

• Lysvik

Före 1750 j 7 

1750-1850 52

1850-1880 

1870-1910 

1900- 1930 

1930-1950 

Efter 1950

Samtliga byggnader
Åldersfördelning

105

199

495

255

Före 1750

1750-1850 18

1850-1880 22

1870-1910 32

1900-1930

1930-1950

Efter 1950 15 1

Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning

40

Före 1750

1750-1850

1850-1880

1870-1910

1900-1930

1930-1950

Efter 1950

Ladugårdar
Åldersfördelning

58

Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Gårdsbebyggelse från i huvudsak 1900-talet.

Ladugårdslänga från 1940-talet, tillbyggd med maskinhall på 1950-talet.



86 Jordbrukets byggnader

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Antal byggnader 
för olika ändamål

Bastu, kölna 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

50 100 150
Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.



Omrädesbekrivningar— Lysviks socken 87

Stall och lider från början av 1900-talet.

Uthuslänga från 1900-talets början.
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Nysätra socken

Socken vid Bottenviken i mellersta Västerbotten. 
Landskapet utgörs till större delen av slättbygd. 
Jordbruken är i huvudsak förlagda i sydsluttningar 
längs älvdalar.

Gårdarna ligger relativt samlade i stora byar då laga 
skiftet inte medförde någon bysprängning i detta 
område. Byggnaderna är ofta grupperade kring ett 
gårdstun (tre- eller fyrlängade gårdar). De är till 
större delen från 1800-talets senare hälft eller från 
1940-talet, medan nyuppförda hus är fåtaliga, del- 
tidsjordbruken uppvisar i allmänhet en ålderdomli
gare karaktär, med byggnader i mer ursprungligt 
skick. Förfall har i första hand drabbat brygghus och 
ängslador.

Före 1750 

1750-1850 

1850- 1880 

1870-1910 

1900- 1930 

1930-1950 

Efter 1950

10

29

97

203

1

Nysätra #

B

b

Samtliga byggnader 
Åldersfördelning

331

Före 1750 ij 

1750-1850 

1850-1880 

1870-1910 

1900-1930 

1930-1950 

Efter 1950

Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning

23

f
26

23

39

Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Gammalt härbre (1750-1850).

Gård med traditionellt utformad bebyggelse från 1900-talets början. Djurhållningen har upphört, 
endast slåtter. Södra delen av socknen.



90 Jordbrukets byggnader

10 11 12 13 14 15

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

50 100
Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Gård i mellersta delen av socknen, nära Nysätra kyrkby. Två ladugårdar från 1930-1950, boningshus

Norra delen av socknen. Loge från 1850-1880 och spannmålstork från 1940-talet.



92 Jordbrukets byggnader

Nash uita socken

Höglänt, skogrik socken i norra Södermanland, 
söder om sjön Hjälmaren. Den långsträckta Näshul- 
tasjön utgör avgränsning i öster-sydost En stor del 
av jordbruksmarken ligger under godsen Haneberg 
och Hedensö, framvuxna som säterier redan på 
1400-talet.

Socknens jordbruksbebyggelse är huvudsakligen 
från senare hälften av 1800-talet. Den avspeglar 
mycket av de historiska ägostrukturerna, storgods 
med underliggande torp. Därutöver finns ett antal 
medelstora och små gårdar. De flesta husen har 
bevarats i tämligen ursprungligt skick. De flesta av 
bostadshusen på de mindre gårdarna och torpen 
har omvandlats till fritidshus.

Före 1750 j4 

1750-1850 

1850-1880 

1870-1910 

1900-1930 

1930-1950 

Efter 1950

79

100

29

Samtliga byggnader 
Åldersfördelning

196

Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning

15

Före 1750

n1750-1850 1

1850-1880 

1870-1910 

1900-1930 ammm

1930-1950

Efter 1950 gg

b
Ladugårdar

Åldersfördelning

Trappstegskurvorna visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Mangård med gamla bodar.

Traktorgarage frän 1970, svin- och hönshus från 1800-talets slut.



94 Jordbrukets byggnader

13

Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.

8 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus | 

Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder [i 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

1_______

Antal byggnader
för olika ändamål

50 100
Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Ladugård frän sekelskiftet



96 Jordbrukets byggnader

Odensvi socken

Odensvi ligger i Tjustbygden i nordöstra Små
land. Landskapet är kuperat, skogrikt och 
genomdraget av bördiga, sjörika sprickdalar.

I socknen finns tre större jordbruk: Odensvi, 
Ogestad och Kulla. Under 1700-talet låg prak
tiskt taget hela socknens jordbruksmark un
der Kulla. Hälften av socknens gårdar är 
placerade i byar och resten är ensamliggande. 
Bebyggelsen är huvudsakligen från senare 
hälften av 1800-talet och påfallande väl un
derhållen.

Odensvi

Före 1750 jl^

1750-1850 19

Samtliga byggnader 
Åldersfördelning

1850-1880 64

1870-1910 93

1900-1930 88

1930- 1950 ■

Efter 1950 34

1750-1850

1850-1880

1870-1910

1900-1930

^____________
Mangårdsbyggnader

Åldersfördelning10

15

1930-1950 2

Efter 1950 2

i-f

Före 1750 

1750-1850 

1850-1880 

1870-1910 

1900-1930 

1930-1950 

Efter 1950

8

5

Ladugårdar
Åldersfördelning

24

Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Ekonomibyggnader från 1870-talet.
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Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Antal byggnader
för olika ändamål

Bastu, kölna 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

20 40 60
Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Bybebyggelse från 1800-talet.

Ladugårdslänga från 1800-talets slut.
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Offerdals socken

Stor socken i Jämtland, som sträcker sig från Näldsjön 
norrut till norska gränsen. Naturgeografiskt kan sock
nen delas in i två zoner: Offerdal-fjällbygden i norr och 
Offerdal-silurområdet i söder. I denna inventering har 
endast gårdarna i silurområdet medtagits.

Gårdarna ligger i stora, bitvis sammanvuxna byar. Till 
de äldsta byarna räknas Åflo, Säter och Änge, som har 
förhistoriskt ursprung. Bebyggelsen präglas av mång- 
hussystem, är relativt ålderdomlig och välunderhållen.

• Offerdal9

Före 1750 jjj 

1750-1850 

1850- 1880 

1870-1910 

1900-1930 

1930-1950 

Efter 1950

Samtliga byggnader
■ 142 Åldersfördelning

281

408

394

251 
463 ^

Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning

38

Före 1750

Ladugårdar
Åldersfördelning

1750-1850

1850- 1880

1870-1910

1900-1930

1930-1950

Efter 1950

Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Parstuga och enkelstuga från 1800-talets början.

Magasin och ladugård från 1800-talets mitt.



102 Jordbrukets byggnader

Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.____________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Bastu, kölna ^ 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

0

Antal byggnader 
förolika ändamål

100 200 300 400
Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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ft._______________________ ____________
Gårdsbebyggelse från 1800-talets slut och 1900-talet.

Gårdsbebyggelse från 1800-talet.
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Rytterne socken

Rytterne ligger i södra Västmanland, vid Mälaren. Land
skapet är omväxlande med uppodlade slätter i söder 
och mer skogbevuxet och kuperat i norr och väster.

Bebyggelsen präglas i hög grad av få och stora bruk- 
ningsenheter, däribland Fiholm, Vikhus, Stora Ekeby 
och Tidö slott. Ägostrukturen har underlättat en om
vandling till moderna, storskaliga jordbruksenheter. 
Äldre bybildningar från tiden före laga skifte är nästan 
helt upplösta, men Vallby och Lundby återstår i någon 
mån. Trähus dominerar, men på de större godsen 
förekommer byggnader uppförda i tegel, natursten och 
reveterat timmer. Husen är till stor del från 1800-talet 
men i området förekommer också relativt många 1700- 
talshus.

9

Rytterne

(Sp

Före 1750 j 7 ---------------------------------- 1
Samtliga byggnader

1750-1850 75 Åldersfördelning

1850-1880 

1870-1910 

1900- 1930 

1930-1950 

Efter 1950

69

65

60

110

82

Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning

Före 1750

1750-1850 2 Ladugårdar

1850-1880 2
Åldersfördelning

1870-1910 6

1900- 1930 5

1930-1950 2

Efter 1950 1

Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Bebyggelsen i Rytterne socken har tidigare inventerats av Västerås kommun 
(1978). Stora delar av socknen har klassats som område av riksintresse för 
kulturminnesvården.

Tidö slott från 1600-talet.

Gård med 1600- och 1700-talsbebyggelse.



106 Jordbrukets byggnader

13

Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.

Bastu, kölna 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

Antal byggnader
för olika ändamål

50 100
Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Herrgårdsladugård frän 1891.

Storgårdsbebyggelse från 1800-talets senare hälft.
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Skee socken

Skee är Bohusläns nordligaste socken. Den 
omsluter Strömstad och gränsar till Norge. 
Landskapet är höglänt och skogrikt. De odla
de områdena är huvudsakligen koncentrera
de till ett par större slätter, dels vid kyrkan vid 
Vättelandaån dels norr om sjön Strömsvattnet.

Gårdarna är små eller medelstora. Blomsholm 
är den enda större jordbruksfastigheten. Be
byggelsen är välunderhållen, men många hus 
är öveloppsbyggnader.

Före 1750 1^ 

1750-1850 

1850-1880 

1870-1910 

1900-1930 

1930-1950 

Efter 1950

29

42

96

Samtliga byggnader
Åldersfördelning

254

253

293

Före 1750 | 

1750-1850 

1850-1880 

1870-1910 

1900-1930 

1930-1950 

Efter 1950

Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning

28

16

14 !

Före 1750

Ladugårdar
Åldersfördelning

1750-1850 11

1850- 1880

1870-1910

1900-1930

1930- 1950

Efter 1950

Trappstegs kurvorna visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Gårdsbebyggelse från tidigt 1900-tal.

Gårdsbebyggelse från 1800- och 1900-talet.
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1 2

17
16

15 Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.

10 11 12 13 14 15 16 17

Bastu, kölna 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Flönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod

Antal byggnader
för olika ändamål

50 100 150
Trappstegskurvorna visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Storgårdsbyggnaderfrån sekelskiftet.

Gård med modern grovfodersilo.
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Stenåsa socken

Socken på sydöstra Öland, som omfattar en 
del av Stora alvaret och östra kusten. Land
skapet är flackt och skogsfattigt. Alvarmarken 
upptas delvis av grunda vattensamlingar, som 
t ex Möckelmossen.

Nästan samtliga gårdar ligger i typiska öländ
ska radbyar. De är små och uppvisar en 
tämligen ålderdomlig bebyggelse.

Före 1750 j 

1750-1850

1850- 1880: 29

1870-1910 

1900-1930 

1930-1950 

Efter 1950

9

l=>

• Stenåsa

Samtliga byggnader 
Åldersfördelning

62

Före 1750 =

Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning1750- 1850

1850- 1880 8

1870-1910 11

1900-1930 3

1930-1950 8

Efter 1950 1

Före 1750

Ladugårdar
Åldersfördelning

1750-1850

1850-1880

1870-1910

1900-1930

1930-1950

Efter 1950

Trappstegs kurvorna visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.



Områdesbekrivningar— Stenäsa socken 113

Kringbyggd gård i radby.

1800-talsbebyggelse på radbyns smala gårdstomt.



114 Jordbrukets byggnader

Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.

6

2 r 2 2 2

t 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bastu, kölna 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

10 20 30 40

Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Ladugård från början av 1900-talet.

Väderkvarn från 1800-talet.
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Viby socken

Viby ligger i den sydvästra delen av Närke- 
slätten. I väster och söder är landskapet skog- 
bevuxet, medan det är mest uppodlat i 
nordost.

Gårdarna ligger till större delen i byar. Bebyg
gelsen är välunderhållen, men har genom 
ombyggnader ofta genomgått kraftiga föränd
ringar. Släktgårdar är vanliga.

9

vibv
Va

Före 1750 <2
Samtliga byggnader 

Åldersfördelning1750- 1850

1850-1880

1870-1910

1900- 1930

1930- 1950

Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning

Före 1750 

1750-1850 

1850-1880 

1870-1910 

1900-1930 

1930-1950 

Efter 1950

Ladugårdar

4i Åldersfördelning

k
22

32

Trappstegskwvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Parstuga och matbod från 1800-talets mitt.

Källare och magasin från 1800-talets slut.
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19

16
Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.____________________

1 111 __ _________
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Bastu, kölna 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Flönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

25 50 75
Trappstegskurvorna visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Bodar från 1800-talet.

Ladugårdfrån 1800-talets senare del.
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Virestads socken

Virestad är en vidsträckt socken i mellersta 
Småland. Landskapet är flackt. Stora ytor upp
tas av sjöar och mossmarker, även om många 
torrläggningar har skett.

Gårdarna är till hälften ensamliggande och till 
hälften i byar. Byggnaderna är välunderhållna 
och i relativt ursprungligt skick.

Före 1750 \
1750-1850 

1850- 1880 

1870-1910 

1900- 1930 

1930- 1950 

Efter 1950

45

Samtliga byggnader i
Åldersfördelning

65

86

79

■
215

Mangårdsbyggnader
ÅldersfördelningFöre 1750

1750-1850

1850-1880

1870-1910

1900- 1930

1930- 1950

Efter 1950

Före 1750

Ladugårdar
Åldersfördelning

1750-1850

1850- 1880

1870-1910

1900-1930

1930- 1950

Efter 1950

Trappstegskurvorna visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Parstugor från 1800-talets förra hälft.

Ladugårdslänga från 1900-talets början.
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27

25 Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.
— —

10 11
nri HFi m
12 13 14 15 16 17 18

Bastu, kölna ^ 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Flönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

Antal byggnader
för olika ändamål

50 100
Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Ladugård och lada från 1988.

Ängslada från 1800-talets slut.
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Örkelljunga socken

Örkelljunga är en relativt stor socken kring 
den östligaste delen av Hallandsåsen. Land
skapet är skog- och mossrikt. I dalgångarna 
på ömse sidor om åsen finns flera småsjöar.

Gårdarna är vanligtvis små, till hälften ensam
liggande och till hälften i bybildningar. Flera 
nya jordbruk har tillkommit i början av 1900- 
talet.

Gårdarnas byggnader är ofta moderniserade 
men särskilt i södra delen av socknen finns 
många förfallna gårdar. På flera fastigheter 
bedrivs i dag endast skogsbruk.

Före 1750
Samtliga byggnader ;

Åldersfördelning1750-1850 36

1850-1880 77

1870-1910 111

1900-1930 105

1930-1950 129

Efter 1950
!

Före 1750

Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning1750-1850

1850-1880

1870-1910

1900- 1930

1930- 1950

Efter 1950

Före 1750 1

Ladugårdar
Åldersfördelning

1750-1850 M

1850-1880

1870-1910

1900- 1930

1930-1950

Efter 1950

Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensomrädena.
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Skånelängor i skiftesverk från 1800-talet.

Nybyggt bostadshus och ladugård från 1950-talet.
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32

26

23

Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.____________________

Bastu, kölna 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass 

Fritidshus 

Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus 

Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

50 100
Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Modem hallbyggnad.

Granplanterad åkermark.
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Övertorneå socken

Socken i mellersta Tornedalen, gränsande mot Finland. 
Jordbruken finns i huvudsak på slätterna utmed den 
flacka dalgången. Även holmar i älven bmkas. Området 
är gammal fäbodbygd. Gårdarna ligger tämligen tätt, i 
byar eller byliknande miljöer.

Jordbruken är små till medelstora och uppvisar i flera 
fall lösa gårdsgrupperingar med månghussystem och 
stort antal ängslador. Byggnaderna ar relativt unga, s k 
Per-Albintorp från mellankrigstiden förekommer och 
uthusen ofta spridda över ett större område. Nämnas 
bör, att flera typiska s k tornedalsgårdar med stora 
bostadshus hamnat utanför denna inventering, efter
som de inte längre är registrerade som jordbruksföre
tag.

Övertorneå •

<?

:t>

Före 1750 -j3 

1750-1850

1850-1880 11

1870- 1910 64

1900-1930

1930-1950

Samtliga byggnader
Åldersfördelning

178

154

Efter 1950 258

Före 1750

Mangårdsbyggnader
Åldersfördelning1750- 1850

1850- 1880

1870- 1910

1900-1930

1930-1950

Efter 1950

Före 1750

Ladugårdar
Åldersfördelning

1750-1850

1850- 1880

1870- 1910

1900- 1930

1930- 1950

Efter 1950

Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Bostadshus från 1840-talet och loftbod från 1600-talet.

Löst grupperad gårdsbebyggelse från 1800-talets slut.
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Antal byggnader per fastighet
Stapelhöjden visar hur många fastigheter 
som har det antal byggnader som anges av 
siffran under stapeln.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2510 11

Bastu, kölna ^ 

Boningshus, övr 

Brygg-, bak-, och tvättstuga 

Dass
rJ Antal byggnader

för olika ändamål

BL____
Förvaringsbod, härbre 

Garage 

Gödselhus I 
Hönshus 

Jordkällare 

Lada för grovfoder 

Ladugård, nötkreatur 

Loge

Magasin, spannmål 

Mangårdsbyggnad 

Maskinhall, traktorgarage 

Mjölkrum 

Silo, ensilage 

Smedja, verkstad 

Spannmålstork 

Stall,hästar 

Svinhus, fårhus, etc 

Vagnslider 

Vedbod 

Ängslada 

Övrigt

50 100 150
Trappstegskurvoma visar genomsnittsfördelningen över alla 20 referensområdena.
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Traditionellt grupperad gårdsbebyggelse från 1800- och 1900-talet.

Dubbelbod från tiden 1850-1870.
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Gårdsbebyggelsen på utarrenderade gårdar i 
Forsa socken
Inom LiM-projektet inventerades alla byggnader på de gårdar som finns 
upptagna i lantbruksregistret samt de byggnader på arrenderade gårdar som 
aktivt utnyttjas i jordbruksföretagen. Gårdar som inte finns upptagna i lantbruks
registret lämnades helt utanför. I Forsa är långt över hälften av den brukade 
marken arrenderad. Det finns ungefär lika många gårdar där marken arrenderas 
ut och bebyggelsen inte utnyttjas inom jordbruket, som det finns aktiva 
jordbruksföretag. Då dessa gårdars betydelse för landskapsbilden är minst lika 
viktig som de aktiva jordbruksföretagens, och då osäkerheten om framtiden för 
dem om möjligt är ännu större än för de aktiva jordbruksföretagen, har 
Länsmuseet i Gävleborgs län fått i uppdrag att göra en utredning om dessa 
gårdar.

Hela denna länga med bostadshus till vänster och ladugård till höger är i dag överlopps- 
byggnad, och har så varit sedan 1980. Under bostaden med sin sexdelade plan finns en 
bakstuga och i ladugården finns förutom ladugård även stall, svinhus, loge, maskinhall 
och dass. Kommer husets drygt 50 fönster att underhållas trots att byggnaden saknar 
användning? Vad skulle förlusten av detta hus betyda för landskapet?

Frågor

De viktigaste frågorna har varit:

• Vilka hot finns mot byggnaderna på gårdarna och vad kan hända med 
gårdarna?

• Gårdarnas byggnadsbestånd: Hur många byggnader finns det? Hur används 
de? I vilket skick befinner de sig?

• Hur stora är gårdarna? Vilka äger dem? Hur gamla är ägarna?
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• Är gårdarna endast tillfälligt tagna ur produktion? Kan de åter bli livskraftiga 
jordbruk? Kan man i så fall åter ställa djur i ladugården utan alltför stora 
investeringar? Finns det maskiner i sådant skick att man utan alltför stora 
investeringar åter kan börja bruka jorden?

På denna gård försvann djurhållningen 1965och marken har varit utarrenderad sedan 
1968. Medan det bebodda bostadshuset kontinuerligt renoveras är underhållet av 
ladugården och logen eftersatt. Taket börjar sjunka in och fönstren är delvis trasiga. Om 
gården förlorar sin vinkelställda ladugård har en länk i gårdens historia försvunnit och 
en viktig del i landskapsbilden gått förlorad.

För att få svar på dessa frågor har tio gårdar med utarrenderad jord valts ut för 
en noggrannare undersökning med intervjuer med ägarna. Hälften av gårdarna 
ligger i södra delen av socknen medan den andra hälften ligger i den norra 
delen. Vidare har samtal och iakttagelser från den ordinarie inventeringen 
kompletterat materialet. På två av de undersökta gårdarna har det inte varit 
möjligt att intervjua ägarna utan här har endast okulärbesiktning av byggnaderna 
gjorts.

Undersökningsområde

Forsa socken är en utpräglad jordbruksbygd med lång kontinuitet. I socknen 
finns 94 jordbruksföretag upptagna i lantbruksregistret. De arrenderar jord från 
över 110 olika fastigheter varav det finns byggnader på merparten. Det finns 
ungefär lika många kor som det fanns 1971 men antalet mjölkbönder var då 
fyra gånger så stort som i dag. För att mjölkbönderna skall klara sig krävs att 
de har många djur och många djur kräver mycket mark. Detta leder till att man 
arrenderar i den mån man inte köper till mark. Strukturrationaliseringen har 
varit mer omfattande i Forsa än i många andra socknar i Hälsingland. Det betyder
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att problemen med jordbruksbyggnader som inte ingår i aktiva jordbruksföretag 
är minst lika aktuella i hela Gävleborgs län, och förmodligen också i övriga 
delar av Norrland och i Dalarna.

Vem underhåller dessa ståtliga byggnader när de inte längre har någon ekonomisk 
betydelse? Även om ägaren har ambitioner, finns inte alltid tid när man har ytterligare 
fem byggnader att underhålla. Till vänster en lintork, i mitten ett fyrvånings härbre och 
bakom träden ett vagnslider. Underhållet är eftersatt, och träd och buskar växer upp 
intill väggarna.

Bebyggelsen i Forsa präglas av hus från 1800-talet, i synner het från dess senare 
hälft. I jordbruksområdena är moderna villor ovanliga. Bebyggelsen från tiden 
efter 1945 är i stort sett koncentrerad till de två tätortsbildningarna Näsviken 
och Sörforsa. Det södra undersökningsområdet ligger inom ett område av 
riksintresse för kulturmiljövården (X 202).

Gårdarna

De minsta av de undersökta gårdarna omfattar endast några få hektar åkermark, 
medan de största har omkring 30 hektar åker och 200 hektar skog. Någon 
entydig ägarbild finns inte. Gårdarna ägs i många fall av pensionärer som lämnat 
jordbruket av åldersskäl, eller som har varit lönarbetare. Det är slående hur 
många som är barnlösa. Gårdarna har gått i samma släkt i minst två generationer, 
det vanliga är tre, fyra eller fler generationer. På de riktigt små gårdarna har 
driften legat nere sedan 1930-talet medan djurhållningen på de medelstora 
gårdarna försvann under I960- och 1970-talet. På några gårdar avvecklades 
jordbruket så sent som på 1980-talet. Arrendena fungerar i många fall helt utan 
kontrakt och i de fall betalning förekommer rör det sig om låga belopp. Exempel 
finns också på att ägaren är osäker vem som brukar hans mark. I stort sett alla 
gårdar är i sådant skick att man inte utan stora ombyggnader kan ha djur i 
ladugårdarna. Vidare är det mycket sällsynt att det finns maskiner i sådant skick
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att man åter skulle kunna bruka marken. Det betyder att det behövs stora 
investeringar för att åter ta gårdarna i drift. Deras möjligheter att åter bli 
livskraftiga jordbruk får anses små.

På denna gård finns tre bostadshus, varav två är överloppsbyggnader. Finns tid och 
pengar att även underhålla ladugården, som också är överloppsbyggnad?

De undersökta gårdarna skiljer sig vid ett första påseende inte från övriga 
jordbruksfastigheter i socknen. En skillnad är dock att de i många fall har en 
ålderdomligare stmktur än de livskraftiga moderna jordbruken. Några av de 
minsta har förvandlats till fritidshus med endast ett fåtal byggnader kvar, men 
de övriga har kvar karaktären av jordbruksfastigheter med det månghussystem 
som är typiskt för Forsa. På den största undersökta gården finns elva byggnader 
samt tre byggnader vid en fäbodvall. Genomsnittet ligger på sju till åtta 
byggnader per gård. På de största aktiva jordbruksföretagen finns upp till 20 
olika hus.

Förutom att det finns två eller tre bostadshus, varav endast ett används, finns 
ladugård med en mängd funktioner, vagnslider, härbren, eventuellt en smedja, 
en eller flera ängslador, garage, maskinhall, bakstuga m m. Typiskt är att en 
mängd funktioner ryms under samma tak. I ladugården finns, förutom plats för 
nötkreatur, ofta även stall för hästar, svinhus och/eller fårhus, loge, maskinhall 
eller vagnslider, spannmålstork och dass. Typiskt är också att boningshus och 
ladugård är hopbyggda, ofta i vinkel. Detta för att underlätta kommunikationer
na mellan de delar av gården som frekventerades flitigast.

Oftast bebos bara ett av bostadshusen, och de övriga är så gott som alltid 
överloppshus. Dessa har ofta stått obebodda i 30-40 år och i vissa fall sedan 
1800-talets slut, om de överhuvud har utnyttjats särskilt aktivt. Eftersom det inte 
bedrivs något jordbruk på gårdarna, kan de flesta ekonomibyggnaderna idag 
beskrivas som överloppshus. Visserligen används många utrymmen som förråd, 
men byggnaderna har helt tappat sin ekonomiska betydelse.
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Längs bygatan ligger fyra ekonomibyggnader, som i dag saknar betydelseförjordbruket. 
Om de försvinner, förändras byns karaktär.

Byggnader som varken har praktisk eller ekonomisk betydelse för ägaren får i 
många fall underhållet eftersatt. Då det i Forsa finns närmare hundra gårdar där 
merparten av byggnaderna är överloppshus, och om man därtill lägger alla 
överloppshus som finns på de aktiva gårdarna, får man en uppfattning om vilka 
stora förändringar som kan ske av landskapet i framtiden. Det rör sig om minst 
500 byggnader i Forsa som saknar långsiktig användning och som därigenom 
är hotade.

På gården till vänster om vägen bedrivs sedan ett par år tillbaka inget jordbruk. Åtta 
byggnader finns på gården varav de flesta inte utnyttjas.
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Mest hotade är de byggnader som ligger längst bort från gården, ängsladorna 
och smedjorna. Ängsladorna därför att de tappat sin funktion och för att de i 
många fall anses ligga i vägen för det rationella jordbruket. Alla smedjor är 
överloppshus, och de flesta har redan rivits. Ängsladorna är i många fall i behov 
av vård, medan de få kvarvarande smedjorna är i bättre skick. Men även 
byggnader närmare gården hotas när de inte längre används. Förändringarna 
på de mindre av de undersökta gårdarna kommer förmodligen inte att bli så 
stora, eftersom det på dessa finns få hus, vanligen fyra, och deras volym inte 
är så stor. De stora hoten finns i stället på de medelstora och stora gårdarna. 
Underhållet på gårdar med upp till tio överloppsbyggnader, varav flera är 
mycket stora, blir mycket ekonomiskt belastande för ägaren. Motiveringen för 
vård är ofta inte särskilt stor när man inte längre har någon nytta av byggnaderna 
i jordbruket och även om viljan att bevara finns, kommer det i många fall att 
vara ekonomiskt omöjligt. Redan idag ser man att underhållet av många 
ekonomibyggnader är eftersatt, och om inget görs inom 10-20 år kommer 
många av de hus som vi i dag uppfattar som typiska att försvinna och 
landskapsbilden därmed att förändras. Detta har redan skett när det gäller 
ängsladorna, som i norra delen av socknen i stort sett försvunnit. Ekonomiska 
bidrag till vård av husen kommer bara att vara några få förunnat, och kommer 
aldrig att bli något verksamt sätt att bevara hela landskapsbilden. Risken är stor 
att man i framtiden förlorar många av de byggnader som är så typiska för 
jordbruksbygden Forsa, och endast får kvar kärnan av byggnader i de före detta 
jordbruksföretagen, mangården och ladugården.

En utveckling som kommer att drabba många av ekonomibyggnaderna utan funktion 
på gårdar med många byggnader? När marken inte brukas behövs inte ladan.

Om fem år återkommer byggnadsinventeringen inom LiM-projektet. Då kan vi 
se resultatet av vad som hänt med byggnaderna på de aktiva jordbruken. De 
stora förändringarna på dem som inte längre ingår i denna grupp sker däremot 
i tysthet men påverkar landskapsbilden i minst lika hög grad.
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