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Inledning

Den kulturhistoriska forskningen om landsbygdens 
bebyggelse grundar sig på en väletablerad äldre 
forskningstradition, som bland annat byggdes upp 
under professor Sigurd Erixons ledning. Nils Lith- 
berg, som innehade den första professuren i etnolo
gi från 1919, förde fram kulturgränsforskningen 
som en av det nya universitetsämnets viktigaste 
forskningsinriktningar. Sigurd Erixon fullföljde det 
forskningsprogram som Lithberg hade initierat. 
Målsättningen var att vetenskapligt fastställa regio
ner och kulturgränser.

Från slutet av 1960-talet har etnologin i stor ut
sträckning arbetat med andra frågeställningar och 
forskningen kring landsbygdsbebyggelsen har be
drivits vidare inom närliggande discipliner som 
kulturgeografi, arkeologi, konstvetenskap (herr
gårds- och industribebyggelse), arkitekturhistoria 
m.fl. En liknande utveckling kan man även följa 
inom det agrarhistoriska området som fram till 
1960-talet var väl representerat inom den etnolo
giska forskningen.

Regionala indelningar av det av människan präg
lade landskapet och byggnadsskicket på landsbyg

den har länge varit ett efterfrågat redskap i kultur
miljövårdarnas arbete. Landsbygdens folkliga 
byggnadsskick utgör i första hand en kunskaps
översikt över forskningen om det äldre byggnads
skicket - den anonyma landsbygdsbebyggelsen. In
ledningsvis presenteras och avgränsas forsknings
fältet kring landsbygdens bebyggelse, den tvärve
tenskapliga forskningstraditionen och det etnolo
giska perspektivet. En översikt över den äldre et
nologiska och kulturhistoriska forskningen redovi
sas utifrån Sigurd Erixons och Erik Lundbergs 
epokgörande arbeten. Etnologins förändrade 
forskningsinriktning under 1960-talet och länsmu
seernas stora inventeringsprojekt under de senaste 
decennierna behandlas i kapitlet om forskningen 
efter 1960. Här diskuteras också det vidgade kul- 
turarvsbegreppet som omfattar såväl ”yttre” som 
”inre” kulturmiljövård, liksom byggnadsarvets so
ciala och kulturella aspekter. Landsbygdens bo
stadshus och ekonomibyggnader behandlas, men 
däremot inte industribebyggelsen, fiskelägesbebyg- 
gelsen eller tätorternas bebyggelse. Herrgårds- och 
högreståndsbebyggelsen omnämns i den utsträck
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ning det är aktuellt att påvisa funktionella eller ar
kitektoniska samband. I kunskapsöversikten pre
senteras hus- och gårdstyper utifrån Sigurd Erix- 
ons typologisering men med en redovisning och 
diskussion av senare forskning. I översikten pre
senteras även olika byggnadsmaterial och bygg

nadstekniker samt olika faktorer som påverkat de 
traditionella bebyggelseformerna som skiftena, 
centraldirigering i form av lagar och påbud och 
mönsterböcker. Slutligen berörs även kortfattat 
forskningen över 1900-talets landsbygdsbebyg- 
gelse.
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Landsbygdsbebyggelsen som forskningsfält

Byggnadshistoria och 
bebyggelsehistoria
Landsbygdens folkliga byggnadsskick är ett kun
skapsfält som har en lång forskningstradition. I den 
äldre forskningen låg tyngdpunkten på byggnads
historia, som utgick från de enskilda objekten, 
husen och husbyggandet, dess organisation och tek
nik och inte minst material- och resursutnyttjandet. 
Begreppet bebyggelsehistoria rymmer mycket mer. 
Det avser ett helhetsperspektiv och i sin vidaste 
form kan bebyggelsehistorien inrymma alla former 
av markutnyttjande (Lindahl 1981, s. 7-12). Båda 
dessa begrepp återspeglas i kunskapsöversikten.

Under 1970-talet lämnade kulturmiljövården 
alltmer objektinriktningen för en helhetssyn på 
miljöer. Dagens helhetssyn på kulturmiljöerna har 
ytterligare vidgats innehållsmässigt. Begreppet kul
turarv inbegriper både det materiella, byggnader 
och föremål, och det immateriella arvet av kun
skaper, erfarenheter och minnen. Kulturarvet ska
pas genom samspelet mellan människan och mil
jön, vilket aktualiserar de etnologiska aspekterna.

Det etnologiska perspektivet
Den etnologiska husforskningen i Skandinavien 
grundlädes till stor del genom norrmannen Eilert 
Sundt, som på 1860-talet publicerade resultaten av 
sina tidigare undersökningar av byggnadskonsten 
på den norska landsbygden. Utmärkande för dessa 
tidiga undersökningar är att han sökt fånga ett hel
hetsperspektiv på bebyggelsen. Sigurd Erixon 
kommenterade nästan åttio år senare dessa tidiga 
fältarbetsmetoder på följande sätt. Eilert Sundt 
hade ”en förvånande vaken blick för byggnadskul
turens samband med ekonomiska, sociala och hy
gieniska omständigheter, som han djupgående ana
lyserade... och en öppen blick för de geografiska 
faktorerna...” (Erixon 1938, s. 225).

Nils Månsson Mandelgren, som var verksam 
under perioden 1830 fram till sekelskiftet, hör till 
pionjärerna inom den svenska byggnadsforskning
en med sin omsorgsfulla kartläggning av allmoge
bebyggelsen utifrån ett konstnärligt, men också et
nologiskt, perspektiv. (Stavenow 1972.) Arbetet 
ledde på 1870-talet till en första publicering av
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Parstuga i Lilla Marma socken, Södermanland. Foto Schnell 1936.

materialet i typologiska serier i Atlas till Sveriges 
odlingshistoria I-II (Mandelgren 1877).

Byggnadsforskningen liksom den kulturhistoris
ka forskningen överhuvudtaget var under slutet av 
1800-talet helt inriktad på studiet av enskilda ob
jekt som byggnader och föremål. Teoretiskt präg
lades forskningen av evolutionistiska och diffusio- 
nistiska synsätt, men det var sällan dessa teorier 
renodlades var för sig. Man möter i den äldre 
forskningen snarare en blandning av dem. Före
ställningen att alla kulturer genomgick en likartad 
utveckling, från lägre till mer utvecklade former,

ledde intresset till ursprungsfrågorna och viljan att 
söka sig så långt tillbaka i tiden som möjligt. Ett 
exempel från Olof Hyltén-Cavallius bok Wärend 
och wirdarne från 1868 kan belysa dessa teorier. 
För att kunna rekonstruera bondebostadens ut
veckling bakåt i tiden utgick Cavallius och dåti
dens forskare ifrån ålderdomliga och i deras ögon 
primitiva bostäder i samtiden. De exempel som 
nämns är de sydsvenska backstugorna, samernas 
kåtor och fäbodarnas eldhus. Man talade också 
gärna om reliktområden där traditionell kultur 
konserverats. Det gällde inte minst byggnadskultu
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ren och avspeglas mycket tydligt i det stora intres
set för Dalarnas timmerbyggnadskultur.

Ännu i början av 1900-talet fanns det inom den 
kulturhistoriska forskningen inslag av liknande ur- 
sprungsspekulationer men efterhand gav denna 
forskningstradition vika för en mer funktionell 
syn. Byggnadsforskningen fick en mångsidigare in
riktning än tidigare och inventerings- och insam
lingsarbetet intensifierades. Under de närmast föl
jande årtiondena utgick en stor del av byggnads- 
dokumentationen från Nordiska museet, grundat 
1873, och Skansen (Palmqvist 1993). Nils Edvard 
Hammarstedt och konsthistorikern Axel Nilsson 
var två av museets medarbetade som i början på 
1890-talet kom att utveckla planerna på att doku
mentera bebyggelsen runt om i landet. Intresset 
riktades inte bara mot landsbygdens allmogebe
byggelse utan även mot herrgårds- och stadsbe
byggelsen. Resultatet av flera av dessa tidiga bygg- 
nadsdokumentationer publicerades i bokverket 
Gamla svenska städer som gavs ut i nio band 
under åren 1908-1930. Svenska slott och herresä
ten vid 1900-talets början baserades också till 
stora delar på museets tidiga fältmaterial (Ham- 
marlund-Larsson 1993).

Skansen
Det tidiga intresset för att dokumentera bebyggel
sen hade också ett nära samband med planerna på 
att bygga upp ett friluftsmuseum. Skansen öppna
de 1891 och är därmed ett av de äldsta friluftsmu
seerna. Under 1880- och 90-talen engagerade 
Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens 
grundare, ett flertal medarbetare vid museet för att 
dokumentera bebyggelsen i olika landsdelar. Suc
cessivt flyttades fler byggnader till Skansen. Den 
nordiska bondekulturen stod i centrum såväl för 
Hazelius som för hans samtida museikollegor. De

metodiska utgångspunkterna var influerade av den 
arkeologiska forskningen och man arbetade med 
kronologiska typologiseringar, där form- och 
funktionskriterier användes som analysredskap.

Under sina resor runt om i landet hade Hazelius 
redan på 1850- och 60-talen uppmärksammat de 
stora förändringar som landsbygden stod inför. I en 
anteckning år 1898 skrev han med anledning av mu
seets 25-åriga historia följande: ”Då jag sommaren 
1872 gjorde en resa i Dalarna, rönte jag ett lifligt in
tryck af den styrka, med hvilken egenheterna i fol
kets seder började utjämnas äfven i dessa bygder, där 
vi af ålder älskat att anse allmogen mer än i andra 
våra landskap bevara sina fäderneärfda bruk. Det 
blef mig uppenbart, att man skyndsamt måste ingri
pa, om man ville göra sig till godo de hjälpmedel för 
forskningen hvilka ännu erbjödo sig i dessa gamla 
boningar, som refvos, eller i dessa bohag, som ring
aktades, och i dessa dräkter som bortlades.” (Haze
lius 1898, s.l). Flyttningen av byggnader till Skansen 
hade naturligtvis också ett pedagogiskt syfte. År 
1879 reste Hazelius till Håslöfs socken i Skåne för 
att undersöka om en av gårdarna som stod inför riv
ning skulle kunna räddas och flyttas till Stockholm. 
Det visade sig inte vara möjligt att köpa in och flyt
ta gårdens byggnader, men däremot räddades till 
museet delar av de snidade panelerna, dörrstolparna, 
bjälken med stugans ålder inristad samt möbler från 
vardagsstugan. Syftet var ”att få använda dem för 
att i Nordiska museet framdeles återgifva det inre 
af en dagligstuga i Skytts härad” (Hazelius 1882, 
s. 32). Morastugan från Dalarna är den första bygg
naden som i sin helhet återuppfördes på Skansen. 
Den inköptes 1885 och började återuppbyggas 1891.

Även om de typologiska studierna präglade 
byggnadsforskningen i stort sett ända fram till slu
tet av 1940-talet, så arbetade man samtidigt i ett 
mer holistiskt perspektiv med att dokumentera 
hela gårdskomplex och oskiftade byar utifrån flera
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Håslöfsstugan i Skåne dokumenterades redan 1879 för att eventuellt flyttas till Skansen.

olika aspekter. När Sigurd Erixon publicerade 
Svensk Byggnadskultur 1947 satte han också punkt 
för en epok inom den typologiskt inriktade bygg
nadsforskningen. Från 1910-talet och fram till 
1934 utgick hans fältarbeten och forskningsprojekt 
från Nordiska museet, där han då var verksam. 
Även efter det att han tillträtt professuren i nordisk 
och jämförande folklivsforskning 1934 var bygg
nadsforskningen starkt knuten till museet. Sigurd 
Erixons livsverk var att kartlägga den svenska folk
kulturen. Flertalet av alla de artiklar och uppsatser 
han publicerade är pusselbitar i denna kartlägg
ning. Det gäller också byggnadsforskningen, vilket 
innebär att det omfattande material som samlades 
in under alla expeditioner i fält lades i museets 
arkiv. (Arnstberg 1989, Hellspong 1993.)

Sigurd Erixon och Nordiska museet 
Sommaren 1912 skickades Sigurd Erixon som ex- 
traanställd amanuens till Kila by i Östergötland. 
Byn var oskiftad med samlad bybebyggelse och

med ägoblandning i åker- och ängsmark. Erixon 
var utsänd för att samla föremål och dokumentera 
bebyggelsen, men fältarbetet kom att bli mycket 
mer omfattande. Under vistelsen i Kila by doku
menterades också jordbruksarbetet, både redskap 
och brukningsformer, möbleringsskick, sägner och 
trosföreställningar. Fältarbetet i Kila under åren 
1912-1913 kompletterades med flera återbesök, 
dels 1928 då laga skiftet var genomfört, dels 1944- 
45 i samband med arbetet med Kilaboken. Det 
första fältarbetet i Kila by övertygade också Sigurd 
Erixon om värdet av att snabbt genomföra syste
matiskt upplagda inventeringar och undersökning
ar av ålderdomliga och oskiftade byar runt om i 
landet. Många byar stod inför att skiftas och skul
le man hinna dokumentera byarna var tiden 
knapp. Sigurd Erixon utarbetade därför en plan 
för hur dokumentationen skulle kunna genomfö
ras. År 1916 sökte han särskilda anslag för muse
ets räkning för att arbeta med s.k. byundersök
ningar i Småland och Östergötland. I kommande 
anslagsframställning återknöt Sigurd Erixon till
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Kila by i Östergötland dokumenterades sommaren 1912 av Sigurd Erixon. Byn hade ännu inte laga skiftats och bebyggelsen låg tätt sam
lad på ett impediment i landskapet. Foto Sigurd Erixon 1912.

vikten av att fortsätta det påbörjade arbetet och 
systematiskt genomföra byundersökningar i hela 
landet. I ett protokoll 1916 beskriver han det på
började arbetet på följande sätt: Man har ”...ut
forskat byarna, deras former, organisation och liv, 
varvid rika skördar av fotografier, ritningar, an
teckningar, byordningar och andra byhandlingar 
samt till byorganisationen anknutna föremål hem- 
bragts” (Hammarlund-Larsson 1993). Under åren 
fram till 1922 fick museet extra anslag för att ar
beta vidare med byundersökningarna.

Dessa ”expeditioner” innebar att två till tre per
soner, vanligen en kulturhistoriker tillsammans 
med en arkitektstudent, efter några dagars in
struktion av Sigurd Erixon, sändes ut på fältarbe
te. Efter tre år hade äldre byar i 23 landskap do
kumenterats. Särskilt materialet från de första 
årens fältarbeten är mycket enhetligt. Vanligen 
omfattar det ett par översiktsbilder över bybebyg
gelsen och dess omgivningar. Enstaka byggnader 
som man bedömde som särskilt intressanta foto
graferades och mättes upp. Situationsplaner upp-
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De s.k. byundersökningarna innehåller detaljerade byggnads beskrivningar med kopplingar 
mellan text och foton. Falla by i Småland. Foto Josef Svensson 1918.



rättades ibland över gårdsbebyggelsen. Ofta finns 
det också en uppmätning av hela byn. På dessa 
planer har man numrerat byggnaderna med hän
visningar till byggnadsbeskrivningar som ger upp
gifter om byggnadsår, konstruktion och funktion.

Byundersökningarna är de första systematiskt 
genomförda fältarbetena som hade målsättningen 
att beskriva bebyggelsen tillsammans med näring
ar och livsformer. Arbetet blev också, som plane
rat, ett landsomfattande projekt. Enbart från de 
första årens fältarbeten finns i arkivet tusentals rit
ningar, fotografier, uppmätningar och uppteck
ningar.

Dessa fältarbeten syftade till att täcka in så stora 
delar som möjligt av den lokala kulturen. Ambi
tionen var att förklara bebyggelsens utformning 
som en process, studerad utifrån sociala, ekono
miska och kulturella aspekter. I Sigurd Erixons ar
beten kan man följa denna forskningstradition 
från den år 1918 publicerade uppsatsen Bebyggel
seundersökningar och framåt i hans senare under
sökningar. Bondekulturens sociala organisation 
var tidigt ett centralt forskningsfält för Sigurd 
Erixon. Detta intresse finns klart uttalat redan i 
Kilaundersökningen. I flera artiklar är detta ett 
ämne som Erixon tar upp till diskussion. År 1960 
publicerades Svenska byar utan systematisk regle
ring, som var ett resultat av undersökningarna av 
svenskt byväsen (Erixon 1960).

Byundersökningarna avstannade under 1930- 
talet och ersattes av lokalsamhällestudier. Influen
serna kom från socialantropologin och den anglo
saxiska forskningstraditionen. Syftet var att doku
mentera så heltäckande som möjligt och belysa 
olika aspekter av det samhälle som studerades.

Under 1920-talet påbörjades vid Nordiska mu
seet flera systematiskt upplagda inventeringar, 
bland annat den s.k. prästgårdsinventeringen och 
systematiska dokumentationer av herrgårdsbebyg

gelsen. Dessa fältarbeten pågick kontinuerligt fram 
till 1960-talet och därefter mer sporadiskt.

Fältarbeten och frågelistor
Sigurd Erixon arbetade parallellt med undersök
ningar i fält och s.k. frågelistor. Redan 1915 
skickades den första frågelistan ut med anknyt
ning till bebyggelse och byväsende. Frågelistmate- 
rialet är resultatet av att människor utifrån ett 
antal frågor själva skriver om sina erfarenheter 
och kunskaper inom ett speciellt ämne. När det 
gäller de äldre frågelistorna var det inte ovanligt 
att den som nedtecknade svaren och beskrivning
arna i sin tur hade vänt sig till minnesgoda äldre 
människor som kunde lämna utförligare uppgifter. 
I dessa fall har man emellertid alltid hänvisat till 
uppgiftslämnarna. Under perioden från 1920-talet 
och fram till slutet av 1940-talet sändes ett drygt 
fyrtiotal frågelistor ut som behandlade teman om 
byorganisation, byggande och bostadsförhållan
den, exempelvis frågelistorna Härads-, socken- 
och byorganisation, Virke och virkesbehandling, 
Knuttimring och skiftesverk, Husgrund och golv, 
Halmtak, Uthusbyggnader, Rödfärgning, Torpar- 
nas bostäder och bohag, Tro och sed vid husbyg
ge samt Bebyggelsesägner. Svaren illustrerades 
ofta med teckningar eller fotografier. Frågelistorna 
skickades ut till en fast stab av medarbetare runt 
om i landet (Bohman, red. 1991).

Det stora intresset för den försvinnande äldre 
bondekulturen avspeglar sig under 1930- och 40- 
talen såväl i fältundersökningarna som i frågelist- 
svaren, liksom även i den samtida föremålsinsam- 
lingen. Det innebär ett gynnsamt källmaterial för 
byggnadsforskningen där frågelistsvaren komplet
terar de fältarbeten som genomfördes vid samma 
tid. Detta material har visat sig ytterst värdefullt 
och användbart för dagens kulturmilj övårdsarbe-
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te. Frågelistsvaren ger bland annat utförliga be
skrivningar om byggnadsmaterial och äldre bygg
nadstekniker. Detta kunskapsmaterial är direkt an
vändbart inom byggnadsvården. Byundersökning
arna tillsammans med ortsmeddelarnas uppteck
ningar har avsatt ett stort material. Det har varit 
utgångspunkten för Sigurd Erixons översikter över 
den svenska allmogebebyggelsen, liksom regionin
delningen som baserades på beskrivningarna av re
gionala särdrag hos byggnader och gårdstyper.

Sigurd Erixon pensionerades 1955 och även om 
den forskningstradition som han företrätt inte ge
nast förändrades, så kan man notera en tydlig 
kursändring när John Granlund, hans efterträdare, 
introducerade antropologisk kulturteori i under
visningen (Löfgren 1993). Under de närmast föl
jande decennierna sköts intresset för den materiel
la kulturen ut i periferin till förmån för studier av

social struktur och kulturanalyser. Detta är en del 
av förklaringen till varför den etnologiska bygg
nadsforskningen avstannade efter Sigurd Erixon. 
Även inom byggnadsforskningen sökte man nya 
teoretiska och metodiska utgångspunkter, vilket 
Gösta Arvastssons avhandling Skånska prästgår
dar (1977) är ett bra exempel på.

En tvärvetenskaplig 
forskningstradition

Kulturgeografisk landskapsforskning 
Landskapsforskningen går tillbaka på en äldre tra
dition inom den tyska geografiska forskningen, 
som under 1920- och 30-talen kom att bli grunden

Odlingslandskap i nordvästra Skåne vid Kullen. Björkereds by, Brunnby socken. Foto G. Cederblom 1905.
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för den moderna svenska kulturlandskapsforsk
ningen. Det historiska kartmaterialets höga kvali
tet var redan välkänt, inte minst det rika 1600- 
talsmaterialet. Men det nya i metodiskt hänseende 
under mellankrigstiden var att man också tillmätte 
fältmaterialet stor betydelse. Flera geografiska av
handlingar under 1940- och 50-talen hade en ut
präglad historisk inriktning. Studiet av landskap 
och bebyggelse ur ett historiskt perspektiv utveck
lades till en egen genre inom ämnet geografi. 
Under 1950- och 60-talen breddades landskaps
forskningens inriktning, inte minst metodiskt, 
genom såväl tvärvetenskapliga som internationella 
kontakter. Inom den svenska forskningen utveck
lades unika metoder och former för landskapsana
lyser (Helmfrid 1960, Lindquist 1968, Widgren 
1983 och Sporrong, 1993). Forskningen inom den 
moderna landskapsgeografin inleddes bland annat 
genom dessa regionalgeografiska arbeten.

Kunskapen om det agrara kulturlandskapet och 
dess utveckling har sedan 1950-talet snabbt ökat 
och fördjupats. David Hannerberg framhåller i 
Svenskt agrarsamhälle under 1200 år (1971) att 
kulturlandskapet ur flera perspektiv kan betraktas 
som en form av samhällshistoriskt arkiv. Kunska
pen finns lagrad i bebyggelse- och odlingsspår 
samt i vägnätet. Detta källmaterial täcker också 
ofta in förhistoriska perioder som saknar histo
riskt källmaterial.

Den kulturgeografiska landskapsforskningen 
präglas sedan 1960-talet av såväl ett tvärveten
skapligt synsätt som ett metodiskt arbete med att 
kombinera olika källmaterialgrupper. I Staffan 
Helmfrids avhandling Östergötland ”Västan- 
stång”. Studien über die ältere Agrarlandschaft 
und ihre Genese (1962) integrerades resultaten 
från forskningen från flera olika ämnesområden, 
både humanistiska och naturvetenskapliga, och 
landskapsforskningens mångvetenskapliga inrikt

ning var därmed etablerad. Därefter följde ett fler
tal tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Sven-Olof 
Lindquist och Evert Baudou genomförde på 1960- 
talet ett tvärvetenskapligt fältarbete på en lokal 
med rika förhistoriska och medeltida odlings- och 
bebyggelsespår i Flalleby, Östergötland. Från mit
ten av 1970-talet startade flera projekt där forska
re från andra ämnen knöts till större tvärveten
skapliga fältarbeten. Ulf Sporrong har i flera pro
jekt, bland annat i det s.k. Barknåreprojektet i 
Uppland som var ett samarbete mellan kulturgeo
grafer, arkeologer, historiker och etnologer, samlat 
och samordnat tvärvetenskapliga arbetslag.

Om kontakterna under 1950- och 60-talen i 
första hand knöts till den tyska geografiska forsk
ningen, så har kulturgeograferna under 1970-talet 
alltmer orienterat sig mot brittisk historisk geogra
fi, arkeologi och antropologi. Under 1970-talet in
leddes också arbetet med att bygga upp historiska 
databaser.

Intresset för att utläsa historien ur landskapet är 
stort såväl hos forskarna som hos allmänheten, 
och denna forskningstradition har under senare tid 
präglats av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan 
bland andra geografer, ortnamnsforskare, histori
ker, ekonomhistoriker, arkeologer och etnologer. 
Redan 1976 tillsatte delegationen för långtidsmo- 
tiverad forskning en tvärvetenskapligt sammansatt 
arbetsgrupp som fick i uppdrag att sammanfatta 
och systematisera kunskapen om kulturlandska
pets och den byggda miljöns utveckling. Resultatet 
presenterades i publikationen Kulturlandskap och 
samhällsförändring (Fog och Flelmfrid 1982). 
Sambandet mellan kulturlandskapets förändring 
och samhällets förändring är utgångspunkten för 
framställningen som beskriver de stora linjerna i 
bosättningens framväxt, liksom de förändringar 
landskapet genomgått från 1600-talet och fram till 
vår tid. Författarna framhåller att ämnesområdet
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är mycket stort och att översikten inte är någon lä
robok i kulturlandskapets förändring. Publikatio
nen gör inte heller anspråk på att presentera en 
fullständig genomgång av kunskapsläget eller av 
kulturlandskapsforskningens metoder och teori
bildningar. Syftet har i stället varit att antyda sam
mansattheten och dynamiken i kulturlandskapets 
förändring (Fog och Helmfrid 1982, s.ll).

Vid sidan av de vetenskapliga översikterna över 
kulturlandskapsforskningen, presenteras i publika
tionerna Kulturmiljö - Historien i landskapet 
(1990) samt Läsa landskap - en fälthandbok om 
svenska kulturmiljöer (1994), båda utgivna i sam
arbete mellan Riksantikvarieämbetet och Utbild
ningsradion, en sammanfattning av forskningsfäl
tet som behandlar kulturlandskapet och bebyggel
sen. Tanken är att dessa böcker skall fungera som 
handböcker och stimulera till egna kulturland
skapsstudier.

Arkeologisk forskning
Det finns många paralleller mellan den tidiga arkeo
logiska och den tidiga etnologiska forskningen. Ar
keologen Knut Stjerna gjorde vid sekelskiftet upp en 
plan för en brett upplagd bebyggelsehistorisk under
sökning av Sverige. Stjerna valde landskapen som in- 
venteringsenheter och föreslog att man skulle arbeta 
kronologiskt. Han inledde inventeringsarbetet med 
bebyggelselämningar från sten- och bronsåldern. In
venteringarna blev bara delvis genomförda, och trots 
att Stjerna avled tidigt kom hans insats att få ban
brytande betydelse för den svenska arkeologins in
riktning på landskapshistoria.

Inventeringen av fasta fornlämningar återupp
togs under slutet av 1930-talet. Arbetet inleddes 
1938. Den första omgången av inventeringen som 
varit knuten till framställningen av den ekonomis
ka kartan avslutades 1977.

Under första hälften av 1900-talet genomfördes 
flera mer omfattande arkeologiska projekt med be
byggelseinriktning. Mårten Stenbergers avhand
ling om de öländska långhusen, som publicerades 
1933, hade också en ekologisk inriktning. Under 
slutet av 1940-talet ledde Mårten Stenberget un
dersökningarna vid Vallhagar på Gotland. De ar
keologiska undersökningarna omfattade både gra
var och bebyggelselämningar.

Under 1960-talet försköts intresset alltmer från 
gravarna till bebyggelsen. Björn Ambrosiani var en 
av de första som ur ett större perspektiv behandlade 
landskapets kolonisation, bebyggelsens etablering 
och byterritoriets framväxt i avhandlingen Fornläm
ningar och bebyggelse. Studier i Attundalands och 
Södertörns förhistoria (1964). En förutsättning för 
Ambrosianis omfattande arbete var fornminnesin
venteringen och det av Riksantikvarieämbetet förda 
fornlämningsregistret med uppgifter om fasta forn
lämningar, deras omfattning och karaktär. Åke 
Hyenstrand behandlade frågeställningar om samhäl
lets organisation i sin avhandling Centralbygd - 
randbygd. Strukturella, ekonomiska och administra
tiva huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder 
(1974). Fornlämningsregistret utgjorde en förutsätt
ning även för detta arbete och en omfattande data
bearbetning av registrets uppgifter skedde samtidigt 
som fornlämningarna lades in på kartor med 1800- 
talets by-, socken- och häradsgränser. Åke Hyen- 
strands tolkning av den administrativa indelningen 
var präglade av David Hannerbergs kulturgeografis
ka forskning, en forskningstradition som också 
präglar senare kulturgeografiska arbeten av Ulla 
Göransson, Mats Widgren och Dan Carlsson.

Första etappen av fornminnesinventeringen av
slutades 1977 och med utgångspunkt från det hel
täckande inventeringsmaterialet presenterade Åke 
Hyenstrand 1979 en arkeologisk regionindelning av 
Sverige. Denna regionindelning är inte snävt bebyg-
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gelseinriktad, utan är snarare uppbyggd på en bre
dare bas med utgångspunkt från kulturområden.

Parallellt med de övergripande makrostudier av 
både arkeologer och kulturgeografer som har följt 
i Hyenstrands tradition, bland annat Dan Carls
sons avhandling om kämpagravsystemet med in
riktning på en analys av den agrara ekonomin och 
bebyggelsens utformning, så har arkeologerna i 
Umeå arbetat med den enskilda gården som ut
gångspunkt för arkeologiska och byggnadsteknis- 
ka undersökningar.

Forskning om medeltida bebyggelse
Det medeltida arkeologiska källmaterialet till be
byggelseforskningen var länge inte särskilt omfat
tande och kunskapen om medeltidens husbyggan
de knöts därför i stor utsträckning till andra forsk
ningsdiscipliner än arkeologin och utgick därmed 
från andra typer av källmaterial. Det var främst 
konsthistoriker, etnologer och arkitekturhistoriker 
som bedrev forskning om medeltida bebyggelse 
och källmaterialet var vanligen bevarade medelti
da byggnader, kyrkor och murade profanhus, men 
också profana trähus av eftermedeltida ursprung, 
från vilka man drog retrospektiva slutsatser. 
Denna forskning kulminerade i Erik Lundbergs 
och Sigurd Erixons översiktsverk på 1940-talet. I 
samlingsverket Nordisk kultur publicerades ett 
band om byggnadskulturen (1952).

Det var först i början av 1970-talet som det ar
keologiska bebyggelsematerialet från medeltiden 
ökade i omfattning. Till en början dominerade 
stadsmaterialet fullständigt, men under de senaste 
åren har även det arkeologiska materialet från 
landsbygden vuxit snabbt (Augustsson 1996). I det 
pågående forskningsprojektet ”Husbyggande i 
Västsverige under medeltiden” arbetar man med 
flera typer av källmaterial som arkeologiska läm

ningar, bevarade byggnader och skriftliga källor. 
Undersökningsområdet är rikt på variationer och 
projektet omfattar alla typer av hus och byggnads
tekniker för olika socialgrupper, sedda i ett långt 
tidsperspektiv. Utöver de specifika kunskaperna 
om områdets byggnadskultur, syftar projektet till 
att ge generell kunskap om förändringsprocesser 
inom äldre tiders byggande (Augustsson 1992).

Under 1980-talet publicerades en rad studier om 
medeltida stadsbebyggelse, men också arkeologis
ka arbeten med byggnadsteknisk inriktning, bland 
annat om gotländska skiftesverkshus (Carlsson 
1981) samt en översikt över knuttimringen i Nor
den (Rosander, red. 1986). Förutom byggnadstek- 
niska aspekter behandlades också olika hustyper, 
till exempel en studie om det sydgötiska huset 
(Augustsson 1986). Herman Hinz försök till en 
övergripande syntes av husbyggandet i Skandina
vien under tidsperioden 500 - 1400 är också kon
centrerat till landsbygdsbebyggelsen.

Boplats- och husbyggnadsforskning
Forskningen kring husbyggandet under förhisto
risk tid fram till 1000 e.Kr. är betydligt mer ut
vecklad än forskningen om medeltida byggnader. 
Man har framförallt arbetat med frågor kring järn
ålderns långhus och förändringar i byggnadstek
nik, funktion m.m. (Ramqvist 1983, Liedgren 
1992). Öland och Gotland har under lång tid varit 
de områden där husens konstruktion varit bäst 
känd. På Gotland har närmare ett åttiotal sten- 
murshus undersökts vid arkeologiska utgrävning
ar. I dessa områden dominerar stenmurshusen 
under romartid och folkvandringstid vid sidan av 
s.k. flatmarkshus. Stenmurshusen har i regel varit 
byggda i skalmursteknik med en kant av större ste
nar på in- och utsidan av väggen och med en fyll
ning av mindre stenar och jord. Husen uppvisar en
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mängd olika variationer i den yttre formen. Vanli
gen är husen cirka 20 - 30 meter långa, men både 
på Öland och Gotland återfinns såväl mycket stora 
husgrunder, som en grupp av hus mindre än 20 
meter långa. Denna typindelning med avseende på 
husens storlek sammanfaller med de husgrunder 
som undersökts i Hälsingland (Liedgren 1992). 
Det finns få belägg för att stenmurshusen på 
Öland och Gotland skulle ha fortsatt att byggas in 
i yngre järnålder. Det arkeologiska materialet visar 
snarare att stenmurshusen ersattes av andra kon
struktioner under yngre järnålder. De nya kon
struktionerna har ansetts påvisa stolpburna skif- 
tesverkshus, men det gotländska bulhuset med syli 
anses inte ha uppträtt förrän tidigast under tidig 
medeltid.

Arkeologen Lars Liedgren behandlar i sin av
handling Hus och gård i Hälsingland. En studie av 
agrar bebyggelse och bebyggelseutveckling i norra 
Hälsingland Kr f - 600 e Kr (1992) gårdens ut
formning och dess olika beståndsdelar. Här ger för
fattaren också en översikt över den aktuella bo
platsforskningen i historisk belysning. Utformning
en av den mellannorrländska gården är inte känd 
från tiden före ca 200 e.Kr. De flesta kända hus
komplexen från äldre järnålder i Hälsingland och 
Västernorrland härstammar från folkvandringstid. 
Gården utgjordes från och med yngre romersk järn
ålder av ett större, flerdelat boningshus med flera 
funktioner. Vanligen har gårdsbebyggelsen också 
omfattat någon eller några mindre byggnader. De 
större husen har haft ytterväggar av flätverk, klina- 
de på insidan och täckta med näver på utsidan. 
Vanligen saknas nedgrävda väggstolpar och taket 
har i stället burits upp av plankor eller stolpar som 
placerats på insidan av flätverksväggen. Under 
yngre järnålder splittrades det stora långhuset upp 
i mindre hus med speciella funktioner. Samtidigt 
skedde en övergång till de medeltida timrade husen.

Byggnadsforskning inom arkitekturhistoria 
och konstvetenskap

Inom den konstvetenskapliga ämnesdisciplinen 
har forskningen kring landsbygdens bebyggelse 
nästan uteslutande handlat om herrgårds- och 
högreståndsbebyggelsen. Det är också signifikativt 
att den omfattande byggnadsdokumentation och 
byggnadsforskning som bedrivits vid Nordiska 
museet, fram till 1965 hade en klar uppdelning på 
en etnologiskt inriktad Allmogeavdelning och en 
konsthistoriskt inriktad Högreståndsavdelning.

Bland arkitekturhistoriker har intresset för all
mogebebyggelsen inte heller dominerat forskning
en. Det finns emellertid flera undantag, bland 
annat en uttalad forskningstradition med intresse 
för den anonyma allmogebebyggelsen från Erik 
Lundbergs omfattande arbeten på 1930- och 40- 
talen och fram till dagens forskning vid Arkitek
turskolorna. Peter Sjömar behandlar exempelvis i 
sin avhandling Byggnadsteknik och timmermans- 
konst. En studie med exempel från några medelti
da knuttimrade kyrkor och allmogehus (1988) för
hållandet mellan träkyrkor och timrade allmoge
hus och visar såväl likheter som skillnader i bygg
nadstraditionerna. Byggnadstekniken beskrivs ut
ifrån arbetsmetoder och materialegenskaper och 
belyser de traditionella träbyggnadshantverken. 
Arbetet bygger på ett stort empiriskt material av 
bland annat uppmätningsritningar. Vidare behand
las träets egenskaper och val av virke. Källmateri
alet är huvudsakligen bevarade byggnader, skrivna 
källor samt kunskapen om äldre timmerbyggnads
teknik hos dagens timmermän. Vid sidan av den 
tekniska analysen av byggnadskonstruktioner och 
byggnadsskick har avhandlingen en tydligt uttalad 
kulturhistorisk inriktning. De undersökta byggna
derna placeras i ett övergripande historiskt sam
manhang och författaren diskuterar metoder för
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Fägatan vid gården Hästhagen i Almby socken, Närke. Foto S. Lindskog, 1910-tal.

att tolka byggnader och konstruktioner samt 
pröva nya sätt att använda byggnaderna som en 
form av historiskt källmaterial.

Den senaste översikten över landsbygdsbebyg- 
gelsen är arkitekturhistorikern Finn Wernes bok 
Böndernas bygge (1993), en omarbetning och vi
dareutveckling av första delen av avhandlingen 
Allmogens byggnadskultur - förvandling och upp
lösning intill 1900-talets början (1980). Boken fyl
ler i många stycken behovet av ett nytt och aktu
ellt översiktsverk över landsbygdens folkliga be
byggelse. Den har föregåtts av de stora översikts- 
verken från 1930- och 40-talen, Sigurd Erixons 
Svensk byggnadskultur (1947) och Erik Lundbergs

Herremannens bostad (1935), Byggnadskonsten I- 
II (1940, 1948) och Svensk bostad (1942). Sigurd 
Erixons Svensk byggnadskultur publicerades 1947 
efter flera års insamlings- och forskningsarbete 
(faksimilupplaga 1982). Den breda strömfåran 
inom etnologin var ännu under 1940-talet den ma
teriella kulturen och det svenska huset hade där
med sin centrala plats inom forskningen. Sigurd 
Erixon skriver i Svenskt folkliv 1938: ”Den nuva
rande forskningen rörande byggnadskulturen i his
torisk tid äger en intensitet och omfattning, som 
knappast något annat kulturhistoriskt ämne av 
materiell art. Icke utan orsak har en kulturforska
re en gång framkastat, att man kunde egentligen
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Byvägen genom Klunkhyttans oskiftade by i Närke. Bebyggelsen på bilden är ålderdomlig med liggtimmerhus med torvtak. 
Foto A. Nilsson 1903.

kalla hela vår kulturhistoria en bostadens histo
ria.” (Enxon 1938, s. 244-245.)

Böndernas bygge utgår till stora delar från ett 
etnologiskt material med en rad citat och beskriv
ningar upptecknade efter äldre timmermäns berät
telser. Beskrivningarna över hus- och gårdstyper 
återknyter till Sigurd Erixons terminologi. Boken 
innehåller dessutom en mycket utförlig och sak
kunnig byggnadsteknisk översikt. Den centrala 
frågeställningen som är ett återkommande tema i 
boken behandlar ”den traditionella folkliga arki
tekturen”, dess goda och uppskattade egenskaper i

jämförelse med ”det industriella samhällets arki
tektur”, och strävan efter att återskapa ”autentisk 
folklig arkitektur”. Framställningen behandlar den 
folkliga byggnadskulturen i brytningstiden till det 
moderna samhället. Tidsmässigt ligger tyngdpunk
ten på 1700- och 1800-talen, men med utblickar 
framåt och bakåt i tiden. På samma sätt som i 
Erixons standardverk från 1947 är det alltså fram
förallt tiden före sekelskiftet 1900 som behandlas. 
En översikt över 1900-talets bebyggelse, som till 
stora delar präglar dagens kulturlandskap, saknas 
ännu.
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Den äldre byggnadsforskningen

Sigurd Erixon och 
Erik Lundberg
Vägen från Sigurd Erixons och Erik Lundbergs 
forskning fram till dagens bebyggelseforskning in
nebär en intresseförskjutning från byggnadshisto- 
riska och byggnadstekniska studier till undersök
ningar av sammanhängande bebyggelsemiljöer. Be
byggelseundersökningarna har också fått en tydlig 
antikvarisk betoning, där urvals-, vård- och beva
randefrågorna är centrala.

Vad har Sigurd Erixons och Erik Lundbergs 
forskning betytt för dagens bebyggelseforskning 
och vad finns kvar av den forskningstradition som 
lades i träda under 1940- och 50-talen?

Alltsedan 1910-talet och Sigurd Erixons inle
dande arbeten har den kulturhistoriska byggnads
forskningen systematiskt beskrivit regionala bygg
nadstraditioner i syfte att belägga mer eller mindre 
enhetliga kulturområden och påvisa gränser för re
gionala skillnader i byggnadsskicket. Fram till 
1960-talet bedrev etnologerna fortlöpande forsk
ning kring materiell kultur och byggnadskultur.

Karl-Olov Arnstbergs avhandling Datering av 
knuttimrade hus, som publicerades 1976, kan när
mast ses som en avslutning av den forskningstradi
tion som Sigurd Erixon inledde på 1910-talet. Ett 
av de stora projekt som Erixon aldrig hann avslu
ta före sin död 1968, var en översikt över knut
timrade byggnader i Sverige. Som underlag för 
detta arbete utnyttjades fältmaterial, insamlat 
under Sigurd Erixons ledning alltsedan 1917. Flera 
forskare var i början av 1960-talet sysselsatta med 
uppordning av materialet och 1966 fick Arnstberg 
i uppdrag att fullfölja arbetet. Erixons avsikt var 
ursprungligen att i likhet med Svensk byggnads
kultur skapa ett standardverk över de svenska tim
merbyggnadernas konstruktioner och dateringar.

Sigurd Erixon och hans samtida forskarkolleger 
arbetade med att dokumentera och bevara delar av 
bondesamhällets materiella kultur. Undersökning
arna var vanligen inte samtidsinriktade, utan avsåg 
snarare att lyfta fram det ålderdomliga och för
svinnande i det av industrialismen hotade bonde
samhället. Under sina resor i fält besökte Erixon 
och hans medarbetare flertalet av landets socknar
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Älvros kyrkby i Härjedalen vid skördetid. Foto N. Keyland 1915.

från norr till söder. Många av dessa forskningsre
sor företogs under 1930- och 40-talen när det 
svenska jordbruket genomgick stora strukturför
ändringar och mekaniseringen kom att påverka 
ekonomibyggnadernas utformning. Det är slående 
att dessa samtida förändringar mycket sällan åter
speglas i det insamlade materialet. Däremot finns 
det i den äldre forskningstraditionen ett stort in
tresse för att studera forandringsprocesser i det 
gamla bondesamhället.

Sigurd Erixon blev genom sina stora epokgöran
de arbeten känd som företrädare för den diffusio- 
nistiska skolan, men hans forskning präglas också 
av ett helhetsperspektiv där bebyggelsefrågorna 
bara utgjorde en del. De s.k. byundersökningarna 
som han inledde på 1910-talet är närmast före

gångare till de funktionalistiskt inriktade lokal- 
samhällesundersökningar som kom att prägla den 
etnologiska forskningen från 1930-talet och fram
åt.

I Svensk byggnadskultur (1947) liksom i Atlas 
över svensk folkkultur (1957) sammanfattade Si
gurd Erixon resultaten av den forskning om bygg
nadstypernas ursprung och utbredning som han 
inledde på 1910-talet. Han publicerade också ett 
stort antal artiklar kring samma tema, som beskri
ver lokala byggnadstraditioner och resonerar kring 
olika byggnadstyper. Andra samtida forskare som 
skriver om samma tema är Erik Lundberg, som 
publicerat flera skrifter och artiklar i ämnet och 
1942 gav ut Svensk bostad, Sune Ambrosiani som 
skrev om ”Hustyper i Skandinavien” i RIG 1930,
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Gården Backa i Svenegårds by i Värö socken, Halland. Foto T. Lenk 1918.

Ola Bannbers som gav sitt bidrag till det nordiska 
husets historia i artikeln ”Före eldhuset” 1923 och 
Gotthard Gustafsson som skrev flera artiklar i 
ämnet, bland annat ”Allmogebyggnaden. Gårdsty
per och husbygge” i En bok om Skansen 1933, för 
att bara nämna några exempel bland den omfat
tande kulturhistoriska litteratur som behandlar 
allmogebebyggelsen och hustyperna.

Forskningen kring landsbygdens bebyggelse, 
såväl allmogebebyggelse som prästgårdar och herr
gårdar, initierades från 1910-talet och framåt i 
tiden i stor utsträckning från Nordiska museet och 
Skansen, som fram till 1965 organisatoriskt hörde

samman. I fältarbetena deltog vanligen både kul
turhistoriker och arkitekter. Erik Lundberg var ex
empelvis verksam vid Skansen under perioden 
1929-33. Under 1910-talet inrättades särskilda 
fältarbetsavdelningar vid Nordiska museet, först 
vid Allmogeavdelningen, under Sigurd Erixons led
ning, därefter vid Ffögreståndsavdelningen genom 
att prästgårdsinventeringarna inleddes 1917. 
Under 1920-talet intensifierades prästgårdsinvente
ringarna med kompletterande fältarbeten, 1925 in
leddes herrgårdsundersökningarna och 1928 star
tade man vid museet de stadshistoriska undersök
ningarna, som omfattade flertalet av landets städer.
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Sigurd Erixon och Nils Berglind under Blekingeexpeditionen 1924. Foto J. Lindros.

Bland arkitekturhistorikerna finns det en utta
lad forskningstradition med intresse för den ano
nyma allmogebebyggelsen från Erik Lundbergs 
omfattande arbeten på 1930- och 40-talen fram till 
dagens forskning vid arkitekturskolorna. Erik 
Lundberg behandlar bondebebyggelsen i flera av 
sina arbeten.

Erik Lundberg anknyter till etnologiska forsk
ningsmetoder i analysen av byggnadernas funk
tion. I övrigt renodlar Lundberg en vid den tiden 
allmän teori om att alla bondebostadsformer kan

härledas från västeuropeisk högreståndsbebyg- 
gelse.

Resultaten av den omfattande byggnadsforsk
ning som bedrevs under första hälften av 1900- 
talet bildar fortfarande den kunskapsmässiga 
utgångspunkten för såväl dagens forskning som 
handläggningen inom kulturmiljövården. Det är 
också signifikativt att ingen ännu har tagit sig 
an uppgiften att skriva en fortsättning på Sigurd 
Erixons Svensk byggnadskultur, som kronolo
giskt går fram till senare delen av 1800-talet,
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eller att arbeta med den äldre allmogebebyggel
sen utifrån nya frågeställningar och nya per
spektiv. Uppgiften är naturligtvis gigantisk och 
det är kanske därför som Sigurd Erixons hus- 
och gårdstypologisering fortfarande används. 
Det svaga intresset för byggnadsforskningen 
under de senaste decennierna bland etnologer 
och kulturhistoriker hänger samman med intres
seförskjutningen inom universitetsämnet etnolo
gi, liksom uppbyggnaden av den regionala be
byggelsekunskapen vid länsmuseerna. På samma 
sätt som Sigurd Erixon metodiskt arbetade i en 
intensiv insamlingsperiod, för att utifrån det 
empiriska materialet söka svaren på sina fråge

ställningar, så har länsmuseerna under 1970- 
och 80-talen befunnit sig i motsvarande insam- 
lingsfas.

Bland etnologer representerar begreppet materi
ell kultur idag såväl ett gammalt forskningsfält 
som ett nytt forskningsperspektiv och en ny 
metod, där man utifrån tingen eller bebyggelsen i 
det här fallet, vill studera människan. Den kultur
historiska bebyggelseforskningen kommer möjli
gen att på samma sätt som den arkeologiska forsk
ningen följa både ett makro- och ett mikroper
spektiv, med övergripande bebyggelsestudier, pa
rallellt med forskning kring den enskilda gården 
eller byggnaden.

Tärendö by i socknen med samma namn, Norrbotten. Foto F. Flultblad 1939.
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Sigurd Erixon och den 
kartografiska skolan
Sigurd Erixon introducerade kulturgränsforsk- 
ningen inom svensk etnologi och införde en termi
nologi som anammades inte bara inom den etno
logiska forskningen. Studierna av kulturelemen
tens spridning blev av praktiska skäl ofta inriktade 
på de enskilda delarna och denna forskning har 
kritiserats för att inte ta hänsyn till helhetsper
spektivet. Sigurd Erixons arbeten inom detta 
forskningsområde inleddes på 1910-talet och 1945 
presenterade han i skriften Svenska kulturgränser 
och kulturprovinser såväl gårdstypernas utbred
ning som de sex kulturområden som baserades på 
bebyggelsestudier. Drygt tio år senare publicerades 
kartverket Atlas över svensk folkkultur (1957), 
som behandlade både byggnadskulturen och den 
materiella kulturen i sin helhet. Atlasverket var en 
kodifiering av decenniers evolutionistisk och diffu- 
sionistisk forskning. Problemställningarna rörde 
ursprung och spridningsförlopp och kartan utgjor
de ett nödvändigt arbetsredskap. Den kartografis
ka skolan, som utvecklades ur diffusionismen, ar
betade också i nära samarbete med kulturgeogra
fiska forskare. Inom kulturgränsforskningen do
kumenterade man kulturella skillnader mellan 
olika delar av landet, bland annat beträffande 
byggnadskulturen. Syftet var att belägga mer eller 
mindre enhetliga kulturområden och påvisa grän
ser för olika kulturella fenomen.

Den kartografiska skolan byggde på en lång his
torisk tradition. Under slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet fanns det ett stort intresse för 
att arbeta med kartering inom den europeiska 
forskningen, inte minst språkforskningen. Flera 
språkkartor publicerades i Tyskland och Frankrike 
under den här tiden, men också etnologiska arbe
ten. År 1883 utkom exempelvis August Meitzens

karta över europeiska hustyper. I början av seklet 
inleddes arbetet med kartverket ”Volkstumsatlas 
von Niedersachsen” lett av Wilhelm Pessien Resul
taten publicerades dock först på 1930- och 50- 
talen.

I Sverige går traditionen tillbaka till Carl von 
Linné och Per Kalm som på 1700-talet framställde 
önskemål om etnologiska kartor. Men den svenska 
etnologiska forskningen inom detta område var i 
första hand påverkad av det sena 1800-talets och 
tidiga 1900-talets arkeologiska forskning, med 
Oscar Montelius och Oscar Almgren som stora 
namn (Arnstberg 1989, s. 77 ff.)-

Diskussionerna mellan bland andra kulturgeo
graferna Sten De Geer och Helge Nelson under 
slutet av 1910-talet gällde indelningen av Sverige i 
olika provinser. De Geer förordade en indelning i 
åtta olika områden med utgångspunkt från kultur- 
och naturgränser. Helge Nelsons motförslag inne
bar en indelning i tio områden. (De Geer 1918, 
Nelson 1918 och Häggström 1996.)

Sigurd Erixon inledde under slutet av 1910-talet 
även ett samarbete med Helge Nelson och andra 
kulturgeografer för att göra en tvärvetenskaplig 
kartering, som 1918 presenterades i form av ett 
förslag till Sveriges kulturgeografiska indelning. 
Förslaget byggde på naturförhållandena och på be
byggelsens utbredning och lokalisering. Forskare 
från olika ämnesdiscipliner inbjöds att komplette
ra karteringarna för sina speciella områden. Sigurd 
Erixon behandlade då de traditionella gårdstyper
nas utbredning (Palmqvist 1993, s. 46 ff.).

Under 1920-talet pågick en intensiv insamlings
verksamhet inte minst vid Nordiska museet, där 
Sigurd Erixon då var verksam. Erixon karakteri
serade själv den här tiden som ”de stora veten
skapliga insamlingarnas period”. Parallellt med 
de omfattande by- och bebyggelseundersökning
arna som Erixon hade initierat pågick en systema-
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tisk kartläggning av olika materiella kulturele
ment. Materialet bearbetades systematiskt och 
presenterades med hjälp av utbredningskartor. 
Uppsatsen Svensk byggnadskultur och dess geo
grafi, som Sigurd Erixon publicerade 1922, var ett 
första resultat av den stora övergripande kartlägg
ningen. När slutredovisningen presenterades 35 år 
senare i Atlas över svensk folkkultur (1957) var 
reaktionerna blandade. Utgångspunkten för den 
kartografiska metoden representerade 1920-talets 
diffusionistiska forskning, som i stort saknade fö
respråkare under slutet av 1950-talet. Erixon var

också medveten om den kartografiska metodens 
begränsningar och påpekade att kartan inte ut
gjorde ett självändamål utan ett hjälpmedel och 
arbetsinstrument. ”Utbredningskartan innebär 
närmast en metod att magasinera ett hopat veten
skapligt material, som man annars skulle ha svårt 
att överblicka.” (Erixon 1957, s. 9.) Diskussio
nerna om utbredningskartornas tillförlitlighet och 
vetenskapliga värde pågick intensivt under slutet 
av 1950-talet och även Sigurd Erixon uttryckte 
tveksamhet och en delvis förändrad inställning. 
Detta hängde naturligtvis samman med den för-

Parstuga i Lövö by i Ålems socken, Småland. Foto M. Dyfverman 1937.
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ändring som den etnologiska forskningen genom
gick vid den här tiden och den kritiska ompröv
ning som den diffusionistiska forskningen ställdes 
inför under slutet av 1950-talet. Sigurd Erixon 
hade tänkt att atlasverket skulle kompletteras 
med en särskild volym med detaljerade kommen
tarer, vilket dock aldrig genomfördes. Möjligen 
hade denna komplettering förändrat bilden av at
lasverket. Kritikerna menade att atlasen trots allt 
inte gav de vetenskapliga resultat som man hade 
förväntat att den skulle göra (Arnstberg 1989, 
S.87).

Den etnologiska forskningstraditionen ändrade 
inriktning efter Sigurd Erixon. Det var inte bara 
intresset för kulturgränsforskningen som avtog, 
utan överhuvudtaget intresset för att studera den 
materiella kulturen. Sigurd Erixons namn refereras 
sällan i dagens bebyggelselitteratur, varken i kul
turmiljövårdsprogram eller i andra artiklar, men 
hans typologisering, spridnings- och utvecklings
teorier har fått en praktisk användning i kulturhis
toriska översikter. Sigurd Erixons forskningsresul
tat och terminologi förefaller att ha övergått till att 
bli allmängods i kulturminnesvårdarnas kunskaps
bank. Kanske har man också använt Atlas över 
svensk folkkultur på ett sätt som från början inte 
var avsett. Sigurd Erixon säger i den inledande tex
ten i atlasen att ”detta är det första försöket att i 
samlad kartografisk behandling ge i stickprovs- 
form en översikt av väsentliga huvuddelar av rikets 
folkkultur”. Atlasverket borde kanske snarare ses 
som en första översikt som skulle generera fortsatt 
forskning inom detta område.

Intresset för kulturområden och kulturgränser 
präglade såväl arkeologernas som folklivsforskar- 
nas och kulturgeografernas forskning under första 
hälften av 1900-talet. Det är mot den bakgrunden 
Sigurd Erixons arbeten med typologisering av hus- 
och gårdstyper måste ses.

Kulturgränsforskningen
Denna forskningsinriktning har i Sverige haft vik
tiga utgångspunkter i tidiga demografiska arbeten 
från sekelskiftet av bland andra Gustav Sundbärg 
och Isidor Flodström. Kulturgränsforskningen var 
ett angeläget forskningsfält för många svenska och 
andra nordiska etnologer under 1900-talets första 
hälft, nämligen Sigurd Erixon, Kustaa Vilkuna, 
Ilmar Taive, Sigfrid Svensson, Åke Campbell och 
Gösta Berg med flera. Begreppet kulturgräns har 
en grundläggande geografisk utgångspunkt där 
kartan utgör ett viktigt instrument. Bland kultur
geografiska arbeten är Torstens Hägerstrands dok
torsavhandling Innovationsförloppet ur korolo- 
gisk synpunkt från 1953 ett av de grundläggande.

Kulturgränsforskningen präglades av en tvärve
tenskaplig eller snarare mångvetenskaplig inrikt
ning. Äsa Nyman som är den svenska etnolog som 
kanske mer än någon annan under senare tid har 
sysslat med detta forskningsområde pekar på svå
righeterna att rätt tolka en kartbild, då de utbred
ningsområden som framträder inte utan vidare 
kan betecknas som allmänt gällande kulturområ
den. ”Om man vill tala om definitiva kulturområ
den och kulturgränser räcker det inte med kart
läggning av en enda företeelse. Först när flera 
ämnen kartlagts, inte bara av etnologisk art och 
helst även från flera tidsepoker, kan vissa sam
manfallande gränser skönjas. Dock är dylika grän
ser i allmänhet inte helt överensstämmande utan 
löper i knippen eller zoner. Det kan diskuteras hu
ruvida dylika gränsknippen utgör en gräns mellan 
olika kulturområden eller om de inte snarare är en 
gräns mellan olika strukturer i samhället.” 
(Nyman 1994, s. 137.)
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Bygdebegreppet
För att kartlägga kulturella likheter och olikheter 
har etnologerna arbetat med att kartera såväl ob
jekt hämtade från den materiella folkkulturen som 
företeelser med anknytning till bondekulturens 
seder och bruk. Sigurd Erixon arbetade bland 
annat med hus- och gårdstyper, hans föregångare 
etnologen Nils Lithberg grundade sina utbrednings- 
kartor helt och hållet på föremålsstudier (Lithberg 
1918). Folkloristiskt material har också använts 
vid kartering och i arbetet med att upprätta ut- 
bredningskartor. Karteringsarbetet ledde till att 
man för en rad företeelser utan inbördes samman
hang kunde konstatera en samstämmighet i deras 
utbredningsområde även om gränszonerna varie
rade. Vanligen kallade man då dessa kulturellt ho
mogena områden för bygder utifrån definitionen: 
”Med bygd menas då ett område, vars traditions
bundna kultur blivit likartad genom att innevånar
na där stått i närmare beröring med varandra än 
med utanför boende. Där alltså den kulturella sär
prägeln - dit hör också dialekt och ordförråd - 
vilar på gemensamma traditioner och en gemen
sam historia.” (Svensson 1969, s. 56.)

Men bygden utgör en del av ett större kultur
område, som när det gäller bebyggelsen ofta hör 
samman med naturlandskapet och dess material
tillgångar. Diagonalt genom Skåne, från sydost till 
nordväst, går exempelvis en gräns mellan urbergs- 
morän och lerslätt som i stor utsträckning är en 
gräns mellan kontinenten och Nordeuropa. Den 
skånska slättbygden bildar en fortsättning på Mel
laneuropas lågland.

Kulturområden
Den mest omtalade av de svenska kulturgränserna 
är fäbodgränsen, som markerade gränsen för fä
bodväsendet baserat på boskapsskötsel till skillnad

från jordbruket söder om fäbodgränsen som i 
högre grad var baserat på åkerbruk.

En annan tydlig kulturgräns är den som sträck
er sig diagonalt från nordvästra Värmland och Da
larna ner mot sydost och Kalmartrakten. Gränsen 
brukar gå under benämningen ”Flodström-linjen”, 
och avskiljer Västsverige från Östsverige. Gränsen 
är väl styrkt i såväl etnologiskt som språkligt ma
terial och senast i det västsvenska projektet, där 
historikern Christer Winberg definierar ett tydligt 
västsvenskt område, som baseras på 1800- och 
1900-tals statistik över bland annat fruktsamhet, 
självmordsfrekvens samt politiska och religiösa 
preferenser. Slutsatserna pekar på ett tydligt väst
ligt område med få utomäktenskapliga barn, få 
självmord, politisk konservatism och stark kyrk
lighet, vilket då inte stämmer med det östsvenska 
området. Norra Sverige ligger utanför det aktuella 
undersökningsområdet som går tillbaka på Isidor 
Flodströms undersökningsområde.

Kulturgränsforskningen syftade till att förklara 
bakgrunden till och uppkomsten av homogena 
kulturområden. Bland dagens etnologer diskuterar 
man knappast kulturgränser och kulturområden, 
men i olika sammanhang har man emellertid åter- 
knutit till dessa begrepp om regionindelning, det 
gäller såväl de gamla länsindelningarna med rötter 
i 1600-talet som de nya regionala indelningarna. I 
ett av förslagen till regional indelning finns intres
sant nog exempel på regiongränser som i stort 
sammanfaller med Sigurd Erixons gamla kultur
gränser (Regionala roller 1992).

Läns- och landskapsgränserna sammanfaller säl
lan med kulturgränserna, vilket Sigurd Erixon vi
sade, bland annat genom de regionala byggnadsty
pernas utbredning, i det stora atlasverket över 
svensk folkkultur som publicerades 1957. Men 
förutsättningarna för Erixons gränsdragningar och 
indelningen av de äldre byggnadstyperna har för-
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Ett av förslagen till regional indelning av Sverige. (Ur "Regionala 
roller", 1992.)

ändrats och även om det vore lockande att jämfö
ra dessa områden med de regionala byggnadstra
ditioner som idag är avläsbara i landskapet, så är 
frågan om det är möjligt att utifrån 1900-talets 
bebyggelse lyfta fram enhetliga områden. I en av 
de senaste regionindelningarna som publicerats, 
kulturgeografen Dan Carlssons Regionindelning 
av det agrara kulturlandskapet i Sverige (1987) 
presenteras 19 kulturgeografiska regioner som 
omfattar Erixons 5-6 olika gårdstyper.

Ett av de få försök som gjorts för att på nytt 
pröva Erixons gamla kulturgränser presenteras i 
seminarieuppsatsen Den sydsvenska gårdens nord
gräns - en källkritisk diskussion om kulturgräns- 
forskningen inom svensk etnologi (Hermanson, 
Lindberg, Nordström 1987). Författarna visar att 
det i exemplet med den sydsvenska gårdens nord
gräns finns en samstämmighet som fortfarande är 
tydlig mellan redovisningen i Atlas över svensk 
folkkultur och den bevarade äldre bebyggelsen i 
området.
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Byggnadsforskningen efter 1960

Paradigmskiftet inom 
byggnadsforskningen
När vi idag talar om bondebebyggelsens hus- och 
gårdstyper och om de regionala variationer som 
fortfarande är urskiljbara framförallt bland den 
äldre bebyggelsen som uppfördes före laga skiftet 
under 1800-talet, så är utgångspunkten de forsk
ningsresultat som presenterades på 1910- och 20- 
talen fram till och med 1940- och 50-talen. Under 
1960-talet förändrades såväl forskningsinriktning
en inom detta område som kulturminnesvårdens 
organisation. År 1968 inleddes de systematiska re
gionala inventeringarna som gav kunskapsstoff till 
urvalsdiskussionen och för bevarandearbetet. 
Denna övergripande kunskap om bebyggelsen i 
varje län var en av förutsättningarna för att kul
turminnesvården skulle få en starkare ställning i 
arbetet med den fysiska planeringen.

Förändringarna inom kulturminnesvårdsarbetet 
innebar att man alltmer lämnade det tidigare 
objekttänkandet för en helhetssyn på den totala 
miljön. Denna förändring av de teoretiska och me

todiska utgångspunkterna inom byggnadsforsk
ningen innebar också att intresset för typologiska 
bebyggelsestudier stagnerade. Även forskningen 
påverkas av modeströmningar, vilket bland annat 
avspeglas i det tidiga 1900-talets intresse för att 
forska kring begreppen kulturområden och kultur
gränser, där de enskilda husen och gårdarna vanli
gen utgjorde studieobjekten. Att tala om utmär
kande landskapskaraktärer inom allmogekulturen 
var helt acceptabelt i början av seklet, men omöj
ligt för ett par decennier sedan. Dessa frågor bör
jar emellertid nu återigen diskuteras, delvis utifrån 
nya utgångspunkter. Finns det fortfarande regiona
la skillnader bland landsbygdsbebyggelsen, hur 
har de uppkommit, hur långt tillbaka i tiden kan 
de urskiljas och vilka faktorer har påverkat bebyg
gelsens utformning? Inom detta område krävs för
djupad forskning. Det är utifrån de befintliga 
forskningsresultaten inte möjligt att ge en heltäck
ande översikt över de regionala variationerna. 
Översikterna på läns- och kommunnivå som pre
senteras i de regionala kulturmiljö vårdsprogram
men ger visserligen en provkarta över regionala va-
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Skogstorpet Målehult i Vimmerby socken, Småland. Bebyggelse och kulturlandskap dokumenterades på 1940-talet. Foto A. Blomgren.

riationer, men forskningsmässigt är det fortfarande 
den äldre typologin och de traditionella gruppe
ringarna i de hus- och gårdstyper som Sigurd Erix- 
on och hans samtida kollegor arbetade med som 
utgör stommen i bebyggelsebeskrivningarna.

Människan och den byggda miljön 
I flertalet etnologiska bebyggelseundersökningar 
kretsar frågeställningarna kring människan och 
människans relation till den byggda miljön. Karl- 
Olov Arnstberg pekar på att man i studierna av

den materiella kulturen kan urskilja åtminstone 
fyra olika metodiska aspekter (Arnstberg 1973, s. 
13-14). Anpassade till byggnadsundersökningarna 
skulle man kunna tolka de olika aspekterna på föl
jande sätt. Den första utgår ifrån att utnyttja bygg
naden som en form av historiskt källmaterial. Den 
enskilda byggnaden eller bebyggelsemiljön ger var 
för sig eller kopplade till annat arkivmaterial kun
skap om samhället och de människor som brukat 
byggnaden. Den andra aspekten omfattar utbred- 
ningsstudier, ”där byggnaderna snarare är spårele
ment än viktiga i sig själva”. I denna typ av be

32



byggelsestudier har syftet vanligen varit att stude
ra kulturgränser och kulturområden. Inom den 
tredje aspekten kan man sammanfatta människors 
förhållande till tekniska innovationer. Hur motta- 
ges och sprids tekniska nyheter, i det här fallet nya 
byggnadstyper och byggnadstekniska innovatio
ner? En fjärde aspekt behandlar tingens eller bygg
nadernas betydelser och funktioner eller kanske 
snarast människors värderingar av den byggda 
miljön.

De tre första aspekterna stämmer väl överens 
med den traditionella etnologiska byggnadsforsk
ningen och utgår vanligen från studier av enskilda 
byggnader, både översiktliga studier av olika bygg
nadstyper och undersökningar med målsättningen 
att vidga frågeställningarna till att även försöka 
beskriva och analysera byggnadskulturens utform
ning och variation som en process. De två första 
har redan berörts i texten och den tredje aspekten 
om innovationsstudier kommer att diskuteras i 
samband med centraldirigering och propaganda 
för nya byggnadstyper och sundare bostäder på 
landsbygden under slutet av 1800-talet samt i av
snittet om byggnadsmaterial och byggnadsteknik. 
Den fjärde aspekten berör undersökningar av en
skilda byggnader och representerar en forsknings
inriktning där man arbetar med byggnader i kul
turanalytiska studier. Att byggnader är kulturele
ment med starka symbolvärden finns det många 
exempel på och det är dessa aspekter som idag in
tresserar flera etnologer och byggnadsforskare. 
Symbolanalysen är inte något nytt för 1980- och 
90-talen. Det finns tidigare exempel på hur etnolo
ger och byggnadsforskare intresserat sig för att 
tolka byggarens och brukarens värdesystem och 
symboluttryck utifrån byggnadsskicket. Gösta Ar- 
vastsson analyserar i sin avhandling Skånska 
prästgårdar (1977) byggnadernas utformning som 
ett uttryck för olika symbolvärden.

Kulturella system och processer avläsbara i 
bebyggelsen
Den agrara landsbygdsbebyggelsen har av tradition 
varit den etnologiska bebyggelseforskningens arbets
fält. Den äldre forskningen sysslade inte enbart med 
att dokumentera enskilda objekt utan också med att 
studera kulturella system, vilket innebar lokalt be
gränsade undersökningar, som exempelvis gårds- och 
byundersökningar. Forskningen var inriktad på djup
studier som syftade till att täcka in så stora delar som 
möjligt av den lokala kulturen. Ambitionen var att 
förklara byggnadskulturens utformning som en pro
cess, studerad utifrån sociala, ekonomiska och kultu
rella aspekter. Bland Sigurd Erixons arbeten kan man 
följa denna forskningstradition från den år 1918 
publicerade uppsatsen Bebyggelseundersökningar 
och framåt i hans senare undersökningar. Bondekul
turens sociala organisation var tidigt ett centralt 
forskningsfält för Sigurd Erixon. Detta intresse finns 
klart uttalat redan i den första byundersökningen i 
Kila by i Östergötland, som inleddes 1912.1 flera ar
tiklar under åren är detta ett ämne som Erixon tar 
upp till diskussion. Ar 1960 publicerades Svenska 
byar utan systematisk reglering, som var ett resultat 
av undersökningarna av svenskt byväsen.

Även inom lokalsamhällestudierna har det varit 
landsbygdens och möjligen de mindre tätorternas 
bebyggelse som varit utgångspunkten för studierna. 
Först i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, 
i samband med den omvälvande stadsförnyelsepro
cessen, blev även stadsbebyggelsen ett viktigt forsk
ningsfält inom etnologin. Samtidigt publicerades 
flera större arbeten som utgick från landsbygdens 
näringar och bebyggelse, exempelvis Agneta Bo- 
qvists avhandling Den dolda ekonomin. En etnolo
gisk studie av näringsstrukturen i Bollebygd 1850- 
1950 (1978) samt bebyggelsestudien Skasås, Skofte- 
rud och Norra Fjöle. Traditioner och nybildning i 
Glafsfjordens jordbruksbyar (Nyström 1977).
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Gård i Halland. Foto Erik Liljeroth 1950-tal.
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Kila by i Östergötland vid Sigurd Erixons återbesök 1928. Foto S. Erixon/O. Ekberg.

Teori, forsknings debatt och tillämpning 
inom kulturmiljövården
Teori- och metoddiskussionerna inom forsknings
fältet den anonyma landsbygdsbebyggelsen redovi
sas vanligen i anslutning till det empiriska materia
let, men det finns också exempel på arbeten som 
har en utpräglad teoretisk utgångspunkt. I artikeln 
”Byggeskik och arkitektur som studiefält” i Nord- 
nytt 1973 beskrev Anne-Louise Gjesdal-Christen- 
sen en diskussion som ur ett teoretiskt perspektiv 
berör forskningen kring landsbygdens bebyggelse. 
I detta nummer av Nordnytt, som var ett tema

nummer kring studiet av materiell kultur, tog 
också Karl-Olov Arnstberg upp en diskussion om 
förnyelsen av byggnadsforskningen. Diskussioner
na behandlade samspelet mellan människa och 
miljö, studier av bebyggelsens symboliska värden 
etc. Materiell kultur och symbolisk kommunika
tion var också temat för rapporten från ämnes
konferensen i etnologi 1978, Kulturell kommuni
kation. Finn Werne presenterar i boken Den osyn
liga arkitekturen (1987) teorier om relationen mel
lan människan och den byggda miljön, i första 
hand med utgångspunkt i arkitekturen, men han
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berör även de folkliga byggnadstraditionerna. 
Karin Arvastsson belyser i sin uppsats Etnologisk 
byggnads- och bebyggelseforskning (1984) de ve
tenskapliga utgångspunkterna för den etnologiska 
bebyggelseforskningen och hur de förändrats över 
tiden. Översikten behandlar svensk bebyggelselit
teratur från det tidiga 1900-talet fram till och med 
1970-talet.

I skriften Vad berättar en by? Om äldre kultur
miljösystem i odlingslandskapet (Blomkvist 1993) 
diskuterar man kulturlandskapet utifrån ett hel
hetsperspektiv och visar hur enskilda objekt i land
skapet måste sättas in i sitt sammanhang för att bli 
tydliga. Boken är en metodstudie och samtidigt 
närmast en handbok i hur man kan analysera och 
beskriva de historiska helheterna i landskapet ur 
ett systemteoretiskt perspektiv. Metoden innebär 
att tydliggöra hur olika närings- och samhällssys
tem, som exempelvis jakt- och fångstsamhällen, fä
bodväsende, bondehandel och protoindustri, 
bruksnäring och storgodssytem, lämnat spår i 
landskapet och vad som kännetecknar dessa läm
ningar i nuvarande skick. Boken ger också en bra 
översikt över tolkningen av kulturmiljöbegreppet.

Under 1970- och 80-talen har frågor kring forsk
ning och tillämpning av forskningsresultat inom 
kulturmiljövården diskuterats vid flera seminarier 
och symposier. ”Människan, kulturlandskapet och 
framtiden” (1980) var temat för Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademiens konferens 
1979 och det var även titeln på konferensrapporten. 
Konferensen var huvudsakligen inriktad på frågor 
kring det agrara landskapet i vid bemärkelse.

Vid symposiet ”Landskaps- och bebyggelseför
ändringar under 1800-talet” (1986) var syftet att 
precisera forskningsläget i fråga om 1800-talets 
landsbygd, kulturlandskap och bebyggelse, vilket 
även framkom i symposierapporten med samma 
namn. Ambitionen var att urskilja kunskapsluckor

och forskningsbehov och utifrån dessa formulera 
förslag till framtida forskningsinsatser. Detta blev 
ett av resultaten av symposiet. Man kom fram till 
att kunskapsläget beträffande 1800-talets bebyg
gelse är förhållandevis bra och materialet omfat
tande, men mycket svåröverskådligt, och att såväl 
kulturminnesvården som forskningen har ett stort 
behov av sammanfattande och övergripande studi
er. Översikter över vad som redan är gjort och vil
ken forskning som pågår framfördes som ett öns
kemål. I rapporten presenterades flera förslag på 
framtida forskningsprojekt bland annat följande 
teman: Hur påverkade sågverksindustrins produk
ter byggnadsskicket på landsbygden? Hur påver
kade laga skiftet bebyggelsen? Hur många byggna
der flyttades ut från byarna och uppfördes på nya 
tomtplatser? Flyttades de gamla byggnaderna eller 
byggde man nya hus? Vad skilde de nybyggda 
husen från den gamla byggnadstraditionen ?

I publikationen Arkeologi och samhälle (1993) 
av Berta Stjernquist m.fl. analyseras ställningsta
ganden beträffande fornlämningar vid arbetet med 
den fysiska planeringen. Målsättningen har varit 
att undersöka kulturminneslagens och byggnads
lagstiftningens betydelse för bevarande av forn
lämningar och andra delar av kulturlandskapet. 
Forskningsprojektet, som ligger till grund för rap
porten, inleddes i mitten av 1980-talet och är den 
första egentliga utvärdering som har gjorts av 
fornminnesskyddets hantering i den fysiska plane
ringen. Man har också analyserat förhållandet 
mellan fornminneslagen, kulturminneslagen och 
planlagstiftningen. En motsvarande utvärdering av 
den byggda miljön har gjorts av Hans Bjur och Ola 
Wetterberg, publicerad i skriften Kulturmiljö och 
planering - om historia för framtiden (1990).

I antologin Kulturarvet i antikvarisk teori och 
praktik (1993) publiceras några av de anföranden 
som bildade underlag för symposiedagarna vid ett
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av Riksantikvarieämbetet arrangerat symposium i 
april 1990. Flera av bidragen behandlar förhållan
det forskning - kulturminnesvård.

I publikationen Det svenska jordbrukslandska
pet inför 2000-talet. Bevaras eller försvinna? (red. 
Janken Myrdal och Ulf Sporrong 1993) återges 
diskussionen om den stora förändring som det 
svenska jordbrukslandskapet står inför. Vad skall 
bevaras och varför? Kommer varje generation att 
vilja bevara sin barndoms landskap eller finns det 
några eviga värden?

Regionala byggnadstraditioner
Från slutet av 1960-talet fram till idag har bygg
nadsforskningen och kunskapsinsamlingen kring 
landsbygdens bebyggelse varit starkt regionalt för

ankrad. Genom byggnadsinventeringar har man 
vid varje länsmuseum samlat ett stort kunskaps- 
material om regionens bebyggelse. Resultaten av 
dessa byggnadsinventeringar, publicerade i inven
teringsrapporter och kulturmiljöprogram, är en 
viktig del av källmaterialet till en samlad kunskap 
om dagens landsbygdsbebyggelse.

Sigurd Erixon satte en främre tidsgräns kring 
1850 i sina bebyggelseundersökningar. De hus- 
och gårdstyper som Erixon beskriver, och vilka 
systematiseringen utgår ifrån, omfattar alltså i 
första hand tiden före 1850-talet. Hur ser bebyg
gelseutvecklingen på landsbygden ut under 1900- 
talet? Kan man fortfarande urskilja exempelvis de 
fem gårdstyper som Sigurd Erixon arbetade med? 
Vilken utformning får de hus- och gårdar som flyt
tades ut ur byarna och byggdes upp på nytt efter 
laga skiftet? Och hur ser 1900-talets gårdsmiljöer

Ladugårdar vid bygatan i Hillerstorp, Småland. Foto S.T. Kjellberg 1910-tal.
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ut? Detta är frågor som delvis belyses i det regiona
la inventeringsmaterialet, men det saknas fortfaran
de sammanställningar och översiker. Inom detta om
råde krävs en fortsatt bearbetning av inventerings
materialet och kompletterande fältstudier för att 
kunna ge en rättvis bild av bebyggelseutvecklingen.

Fram till 1940- och 50-talen hade den materiel
la kulturen och det svenska huset en framskjuten 
plats, inte minst inom den etnologiska forskning
en. Sigurd Erixons omfattande arbeten med att 
kartlägga landsbygdens äldre allmogebebyggelse 
har till stor del utgjort grunden för såväl senare 
byggnadsforskning som kulturmiljövårdens arbete 
inom samhällsplaneringen.

Utvärdering av bebyggelseinventeringarna
I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet in
leddes byggnadsinventeringar i syfte att snabbt

skaffa en överblick över landets äldre byggnadsbe
stånd.

Den enda bearbetning som gjorts i större skala 
med utgångspunkt från inventeringsmaterialet, 
finns presenterad i forskningsrapporten Byggnads
traditioner på den svenska landsbygden (Lind
ström, Rentzhog, Raihle 1987). Här behandlas 
1700-, 1800- och 1900-talsbebyggelse.

För flertalet av byggnadsinventerarna på 1970- 
talet och senare var ambitionen att ta fram ett un
derlagsmaterial som skulle vara användbart i sam
hällsplaneringen. Till viss del skolade i den äldre 
traditionen inom byggnads- och bebyggelseforsk
ningen, där Sigurd Erixons hus- och gårdstyper 
fortfarande utgjorde den viktiga stommen i bebyg
gelsestudierna, riktade byggnadsantikvarierna in
tresset alltmer mot övergripande frågeställningar 
och intresset för helheter och sammanhängande 
miljöer, snarare än det typologiska studiet av en-

Björnhult i Mörlunda socken, 
Småland. Foto J. Lindros 1923.
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skilda byggnader. Sverker Jansson formulerade 
närmast en programförklaring för den ”nya” kul
turminnesvården i skriften Kulturvård och sam
hällsbildning (1974), där han beskriver kulturvår
dens plats i samhället. Redan i bokens titel marke
rar han sitt avståndstagande från ”kulturminnes
vården” och talar i stället om kulturvärden, som 
måste samordnas med den övriga samhällsplane
ringen. Arbetet inom kulturminnesvården med de 
regionala byggnadsinventeringarna som kunskaps
bas blev under senare delen av 1970-talet också en 
spjutspets in i den regionala samhällsplaneringen.

Projektet Hustyper i Västsverige 
En stor del av landsbygdens bebyggelse har inven
terats utifrån kulturhistoriska värden. Prioritering
ar och avgränsningar av särskilt bevaringsvärda 
områden har gjorts med utgångspunkt från dessa 
översiktliga inventeringar. Bland många byggnads- 
antikvarier och handläggare finns ett stort intresse 
av att gå vidare och göra fördjupade analyser av 
regionens bebyggelse. Byggnadsantikvarier på de 
västsvenska länsmuseerna inledde därför ett pilot
projekt kring temat Hustyper i Västsverige. Det 
primära syftet var att metodiskt pröva materialet 
från byggnadsinventeringarna och fastställa om 
den allmänna uppfattningen om bebyggelsen, som 
bland annat förmedlas genom byggnadsinvente
ringarna, stämmer överens med det verkliga bygg
nadsbeståndet och hur de regionala variationerna 
över länsgränserna ser ut. Man valde att undersö
ka tre olika hustyper. Vid Bohusläns museum har 
man publicerat rapporten Tvåkammarhus — en bo
huslänsk hustyp? (Brandt och Rydbom 1993) med 
anknytning till frågorna om regionala byggnads
traditioner.

Regionindelningar
Kursändringen inom den moderna etnologiska 
forskningen och kulturmiljövårdens nya roll i sam
hällsplaneringen innebar att kulturhistorikerna 
under 1970- och 8 0-talen i mycket stor utsträck
ning har arbetat med att inventera och kartlägga 
bebyggelsen i varje län. Även arkeologer och kul
turgeografer arbetade under den här perioden med 
materialinsamling genom inventeringar. Inom ar
keologin och kulturgeografin har man ofta haft 
omfattande äldre inventeringar att bygga vidare 
på. Inom dessa ämnen präglades forskningen 
under 1970- och 80-talen mer av systemteoretiska 
spörsmål.

Ett grundläggande mål för kulturlandskaps
forskning och bebyggelsehistoria är att skapa ett 
system för samverkande översikter och detaljana
lyser, skriver Åke Hyenstrand i den arkeologiska 
forskningsöversikten Kulturlandskap och bebyg
gelsehistoria, 1983. Några år tidigare, 1979, pub
licerade Hyenstrand en arkeologisk regionindel
ning av Sverige. Den grova indelningen i åtta re
gioner baserades i första hand på fornlämningsre- 
gistret, men dessa åtta huvudområden kan var för 
sig karakteriseras naturgeografiskt utifrån exem
pelvis Naturgeografisk regionindelning över Nor
den (1977). Dessa huvudområden har därefter de
lats upp i totalt 55 underområden. Avsikten har 
varit att främja ett rumsligt tänkande relaterat till 
de förhistoriska samhällen som det arkeologiska 
materialet vittnar om.

Kulturgeografiska regionindelningar 
I Sverige - Land och folk (1966) presenterar Staf
fan Helmfrid en regionindelning som omfattar fem 
regioner. Den första regionen omfattar Sydsverige, 
dvs. de gamla danska landskapen. På slättbygden 
utgörs byarna av stora platsbyar med en väl ut
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vecklad byorganisation. Regionen präglas av tydli
ga inslag av bol- och solskifte, tidig godsbildning 
och många slott. Regiongränsen i norr sammanfal
ler med den gamla riksgränsen. Bebyggelsen ut
märks av fyrkantsgårdar med kringbyggd fägård 
och byggnader uppförda i korsvirkesteknik. 
Skogsbygden karakteriseras av spridd bebyggelse 
av ensamgårdskaraktär.

Den andra regionen omfattar västra Sverige och 
delar av Småland, och karakteriseras som en oen
hetlig region med spridd bebyggelse. Gårdsbebyg
gelsen finns som radgruppering eller oregelbunden 
husgruppering.

Den tredje regionen omfattar Gotland och ka
rakteriseras av ensamgårdar utan bybildning, men 
bebyggelsen grupperar sig i klungor som ett resul
tat av gårdsklyvningar.

Den fjärde regionen omfattar de östra delarna 
av Mellansverige. Detta är landets historiska kärn- 
bygder. Gränsen markerar solskiftets utbrednings
område. I slättbygderna finns det medelstora eller 
stora byar i reglerade former. Gårdsbebyggelsen 
karakteriseras av rektangulära gårdsformer, som 
innesluter en kringbyggd fägård och mangård. 
Dessa är skilda åt av staket eller portlider.

Den femte regionen omfattar norra Sverige med 
spridda bygder, svag byorganisation och fä bod vä
sen. Gårdsformerna sammanfaller med den tradi
tionella nordsvenska gården, med i fyrkant kring
byggd mangård och friliggande fähus. (Helmfrid 
1966, s. 170.)

Staffan Helmfrids regionindelning från 1966 
sammanfaller i stora drag med Sigurd Erixons om
råden vid indelningen i fem olika gårdstyper. Även 
Dan Carlssons regionindelning av det agrara kul
turlandskapet i 19 huvudområden ansluter till 
Erixons kulturgränser. Dan Carlssons indelning är 
baserad på såväl naturgeografiska som kultur
historiska kriterier. (Carlsson 1987, s. 353-390.)

Viktigaste för
historiska bygder

Tvåsäde omkr. 1820

.X X X X Tresäde omkr. 1820
rX X X X

X X I

vx X X

Förslag till regionindelning av det svenska kulturlandska
pet. (Efter Helmfrid 1966.)
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Dan Carlsson har i sin kulturgeografiska region
indelning även tagit hänsyn till bebyggelseformer
na. Han har utgått från Sigurd Erixons fem olika 
gårdstyper, den nordsvenska, centralsvenska, gö
tiska, västsvenska och sydsvenska gården. Gräns
dragningen och gårdarnas utbredningsområden är 
dock inte prövade utifrån bebyggelsehistoriskt 
källmaterial och författaren framhåller att indel
ningen av landet efter dessa fem gårdstyper är allt
för översiktlig för att kunna fungera som ett krite
rium vid gränsdragningen mellan regioner, med 
den noggrannhet som präglar övriga urvalskriteri
er. Gårdsformerna redovisas emellertid i beskriv
ningen av varje region, med detta förbehåll.

Både den nationella och internationella huma
nistiska kulturgränsforskningen har haft en un
danskymd plats alltsedan 1930- och 40-talen. 
Inom kulturgeografin har man däremot arbetat vi
dare bland annat med statistiska metoder som un
derlag för regionindelningar (Helmfrid 1994, s. 
1-6). De regionala variationerna i landskapet har 
belysts i ett par kulturgeografiska arbeten. Nordis
ka ministerrådet tog under slutet av 1980-talet ini
tiativ till en regionindelning av det nordiska kul
turlandskapet (Carlsson 1987). Senast publicera
des en artikel om kulturlandskapsregioner i Sve
riges Nationalatlas (Helmfrid, Sporrong, Toliin, 
Widgren 1994). Mats Widgren behandlar också 
regionbegreppet i artikeln ”Landskapet som ska
pare av regioner” (1994) och belyser den tidigare 
kulturgeografiska forskningen med arbeten av 
Steen de Geer (1918), Helge Nelson (1918) och 
Staffan Helmfrid (1969).

I publikationen Västsvensk särart (1992) presen
teras fem föredrag från forskningsprojektet vid 
Göteborgs universitet, ”Västsvensk kultur och 
samhällsutveckling genom tiderna” mot bakgrund 
av diskussionerna om det nya västsvenska storlä
net. Historikern Christer Winberg och de övriga

forskarna återknyter till den tidiga 1900-talsforsk- 
ningen och understryker den gamla uppfattningen 
om den västsvenska regionens särart. Begreppet 
den västsvenska särarten finns beskrivet i boken 
Det svenska folklynnet, som 1911 gavs ut av sta
tistikern Gustav Sundbärg. Boken har idag mest 
kuriosaintresse men redovisar den debatt om re
gionala skillnader som fördes under början av 
1900-talet. Sundbärg var ordförande i den stora 
Emigrationsutredningen och på grund av detta 
uppdrag gick han igenom befolkningsstatistik från 
början av 1800-talet till början av 1900-talet och 
delade in Sverige i olika demografiska huvudom
råden. Sundbärg och hans kollegor Nils Wohlin 
och Isidor Flodström förklarade detta regionala 
mönster med långt tillbaka i historien existerande 
skillnader mellan olika folkstammar. Det var fram
förallt Flodström som hängav sig åt dessa resone
mang. Inom det Västsvenska projektet tar man 
upp dessa frågor i ny belysning och diskuterar 
bland annat vad som ligger bakom detta regionala 
mönster. Hur långt tillbaka kan man spåra dessa 
regionala skillnader och hur har skillnaderna ges
taltat sig under århundradenas gång? (Winberg 
1988, 1992, Österberg 1994.) Diskussionen ger ett 
intressant perspektiv på frågorna om våra äldre re
gionindelningar och de förändringar av dessa som 
idag diskuteras (Cullberg 1993).

Det flerdimensionella kulturarvet
Intresseförskjutningen från byggnaderna/monu
menten till bebyggelsemiljöerna och vidare till kul
turarvet i större perspektiv, har successivt vidgat 
begreppet kulturminnesvård. Synen på kulturarvet 
har också förändrats under olika tidsperioder. Jo
hannes Buréus reste på 1600-talet i Sverige och 
gjorde uppteckningar om fornminnen. På 1700-
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By i Västergötland. Foto Erik Liljeroth 1950-tal.
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talet visade Linné intresse för nya jordbruksred
skap och ny byggnadsteknik. Under det tidiga 
1800-talet nedtecknades svenska folkvisor bland 
annat av Gei jer och Afzelius. Vid mitten av 1800- 
talet bildades de första fornminnesföreningarna. 
På 1860-talet grundades Smålands fornsal som 
landets första regionala museum av Olof Hyltén- 
Cavallius. Nordiska museet grundades 1873 och 
1891 invigdes Skansen. Den första professuren i 
nordisk och jämförande folklivsforskning inrätta
des 1919 i Stockholm med Nils Lithberg som förs
te innehavare. Flera av företrädarna för den tidiga 
kulturminnesvården var språk- och dialektforskare 
och gemensamt för deras arbetsmetoder var att 
man inte skilde på den materiella och den immate
riella kulturen.

Det vida begreppet kulturarv innefattar många 
dimensioner, inte minst i relation till den kultur
historiskt värdefulla bebyggelsen. (Jfr Unnerbäck 
1995, s. 11-21.) Den etnologiska forskningen kan 
bidra med att sammanlänka synen på den materi
ella och den immateriella kulturen (Kulturarv eller 
fasadarv 1998). En metodisk aspekt är att etnolo
ger har möjlighet och vana att, bland annat genom 
kvalitativa intervjuer, arbeta med en fördjupad 
granskning av bebyggelsen. Folkminnesarkivens 
material är också användbara i kulturmiljövårds
arbetet. Genom uppteckningar och intervjuer är 
det möjligt att komma åt mycket av den kunskap 
som muntligt traderades från generation till gene
ration bland annat beträffande byggnadskonstruk- 
tioner, byggnadsmaterial och byggnadsteknik etc. I 
uppteckningarna, och då framförallt i de s.k. frå- 
gelistsvaren, har hantverkare, timmermän, m.fl. 
beskrivit sitt arbete och de olika arbetsmomenten.

Intresset för kulturlandskapet och det ekologis
ka perspektivet har inom den etnologiska forsk
ningen inneburit att man har studerat relationen 
landskap - redskap. De äldre landskapsfotografi-

erna, många tagna i samband med byundersök
ningarna, är ett källmaterial med stora möjligheter 
när man vill studera ett svunnet landskap (Ham- 
marlund-Larsson 1993). Inom den etnologiska 
forskningen finns även exempel på undersökning
ar som visar hur naturmiljön präglade bondesam
hällets materiella kultur och hur bonden i sin tur 
bearbetade naturen till kulturlandskap.

I artikeln ”Landskap och livsform” beskriver 
Orvar Löfgren (1979) ett annat sätt att se på rela
tionen mellan natur, kultur och samhälle. Han 
utgår ifrån den kulturella präglingens betydelse för 
landskapsutnyttjande och landskapsupplevelse. 
Bondens landskap var ett produktionslandskap 
som det krävdes omfattande kunskap för att be
mästra. Förmågan att tolka och på bästa sätt ut
nyttja landskapet i den lokala miljön förvärvade 
man genom en inlärningsprocess som inleddes 
redan som barn. För att underlätta inlärningen om 
djurens vanor och växternas användningsområden 
lärde man barnen ramsor, verser och minnesregler. 
Dessa återfinns i den brokiga folkdiktning som 
utgör ett användbart källmaterial.

Flera forskare har visat hur mångfacetterad 
kunskapen var i självhushållningens samhälle. 
Åke Campbell beskriver bland annat hur fjällbon
den inte talar om skogen utan näverskog, fågel
skog, älgskog eller timmerskog. Orvar Löfgren 
ger fler exempel som tydligt visar hur denna kun
skap avspeglas i språket, till exempel kunde en 
1800-talsbonde namnge drygt sjuttio olika typer 
av jordmån och vid samma tid hade en Hälsinge
fiskare mer än tjugo termer för strömming (Löf
gren 1979, s. 11).

Med industrialiseringen och inflyttningen till 
städerna förändrades förutsättningarna för bon
dens näringsfång och för en stor del av befolk
ningen blev industrilandskapet det nya produk- 
tionslandskapet. Det innebar att behovet av kultu-
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Hökmarks by i Västerbotten. Foto Erik Liljeroth 1950-tal.

rell och praktisk träning i utnyttjandet av jord
brukslandskapet inte längre var lika betydelsefull. 
Den fortlöpande förändringen av synen på land
skapet har ett tydligt kulturellt samband (Löfgren 
1979, s. 17).

I avhandlingen Fångstmän i industrisamhället

(Löfgren 1977) lyfter författaren fram flera gene
rationers kunskap om det lokala landskapet kring 
Ringhals i norra Halland. Orvar Löfgren talar om 
”människan i landskapet och landskapet i männi
skan” och klargör hur viktig även den immateriel
la aspekten är för att rätt förstå och tolka kultur-
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landskapet. För att lyfta fram kulturarvets olika 
dimensioner är det väsentligt att beakta såväl de 
materiella som de immateriella värdena.

I boken Moderna landskap (1997) skildras hur 
människan förändrat landskapet, men också hur 
människans förhållande till landskapet förändrats. 
Artiklarna i boken spänner över en vid tidsrymd, 
där man tolkar det föränderliga i landskapet 
genom ett kulturanalytiskt synsätt. Med utgångs
punkt i begrepp som modernitet, identitet, tradi
tion och vardag belyses mångfalden och mångty
digheten i landskapet. Sverker Soriin beskriver i 
Miljön och det förflutna (1998) och i Jorden är en 
ö (1998) också den förändrade synen på landska
pet och vikten av att arbeta utifrån nya synsätt för 
landskapsbevarande och vård.

Den kulturhistoriska betydelsen
I det antikvariska arbetet är utgångspunkten vår 
egen samtid och målsättningen att tolka och för

klara det historiska förlopp som är avläsbart i 
byggnaden eller bebyggelsemiljön.

Ingen ser mer eller kan tolka mer av byggnadens 
historia än det man har kunskap om och erfaren
het av. Ofta talar man om den äldre bondebebyg
gelsen som landsbygdens anonyma bebyggelse. 
Alla torp och gårdar är möjligen anonyma för att 
de vanligen saknar en namngiven arkitekt som 
upphovsman, men där slutar också anonymiteten. 
Varje hus och varje gård har sin historia och är 
samtidigt en länk i ett vidare historiskt perspektiv. 
En del av det antikvariska ansvaret måste även 
omfatta den pedagogiska uppgiften att förmedla 
byggnadens/bebyggelsens historiska sammanhang. 
Begreppet ”kulturhistoriskt värdefull” har ofta be
gränsat synen på den äldre bebyggelsen. Konsek
vensen av värderingen kan lätt tolkas som att den 
övriga bebyggelsen inte har ett kulturhistoriskt 
värde. Vi borde snarare lyfta fram bebyggelsens 
”kulturhistoriska betydelse” och förmedla den 
kulturhistoria som byggnaderna bär på.
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Manbyggnaden på Mellangärden, Lovö by, Småland. Foto M. Dyfverman 1937.
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Landsbygdens kulturarv

Traditionella hustyper
Kunskapen om de karakteristiska hus- och gårds
typerna bland den förindustriella landsbygdsbe
byggelsen går tillbaka på en forskningstradition 
med rötter i det sena 1800-talet som kulminerade 
under 1940-talet.

Bland dagens byggnadshistoriker är det framför
allt Finn Werne som behandlar allmogebebyggelsen 
i ett övergripande kulturhistoriskt perspektiv med 
tyngdpunkt på byggnadsteknik och konstruktion. 
Hustyper och planformer berör han däremot 
mycket summariskt i boken om Böndernas bygge.

Bostadshus
Den följande presentationen av de olika byggnads
typerna bland landsbygdens förindustriella bebyg
gelse utgår från den äldre, vedertagna terminolo
gin.

Enrumshuset är den äldsta typen av bostadshus 
som kan beläggas i vårt land. Denna ålderdomliga

bostadsform har levt kvar i s.k. eldhus, som i den 
utsträckning de fortfarande finns bevarade hör till 
fäbodarnas bebyggelsemiljöer. Utmärkande för 
eldhusen var ingången på gaveln, eftersom taket 
gick nästan ända ner till stenfoten. Huset saknade 
murstock och skorsten och hade i stället en öpp
ning i taket för att släppa ut röken från eldstaden 
och släppa in dagsljuset. Till enrumshuset fogades 
ofta en förstuga och/eller ett för rådsutrymme. I 
denna form beskrivs huset som ett gavelförstuhus 
eller gavelsvalehus, en medeltida byggnadstyp. Ga- 
velförstuhuset hade till skillnad från gavelsvalehu- 
set svalen/f örstugan inbyggd till ett slutet förrum. 
Denna plantyp var karakteristisk för källare och 
bodar, men har också förekommit i stugor och 
bastur. Gavelsvalehuset anses vara det äldsta av 
dessa byggnadstyper.

Närbesläktad med enrumshuset är enkelstugan 
som består av en liten förstuga med en kammare, 
s.k. kove, eller ett litet kök eller förrådsutrymme 
bakom förstugan samt husets stora dagligrum, stu
gan, med eldstad för uppvärmning, bakning och 
matlagning. I sin äldsta form skiljer sig enkelstu-
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Enkelstuga, Södermanland. Foto Schnell 1936.

gan vad bostadsskicket beträffar knappast från en- 
rumshuset. I samband med att ingången flyttades 
från gaveln till långsidan kunde förstugan avdelas 
med en kammare, den s.k. koven, i vilken senare 
inrymdes ett kök, det s.k. förstuköket. Tidigare 
hade kökets funktioner varit förlagda till stugan. 
Under slutet av 1600-talet förändrades landsbyg
dens bostadsskick genom att matlagningen flytta
des från stugan till den lilla kammaren bakom för
stugan. Det innebar vanligen att spismuren flytta
des till husets mitt. Denna förändring kan i södra 
Sverige beläggas till sent 1700-tal och tidigt 1800- 
tal. I mellersta och norra Sverige har det inte varit 
lika vanligt med separat kök.

Enkelstugan finns belagd från 1500-talet, men

byggnadstypen förekom mest i samband med 
1700- och 1800-talens hemmansklyvningar. Under 
1800-talet var enkelstugan den vanligaste bostads
formen för allmogen. Enkelstugan har varit vanlig 
i hela landet, med en något mindre utbredning i 
Syd- och Västsverige.

Sigurd Erixon sammanför under begreppet två- 
rumsstugor såväl traditionella enkelstugor som bo
stadshus av celltyp bestående av två rum med var 
sin dörr med en gemensam förstuga utanför. Till 
tvårumshusen räknar han även s.k. dubblett-typer 
och sidokammarstugor. Bland de olika byggnads- 
varianterna nämner Erixon s.k. förkökshus, där 
köket är ett förrum till stugan, och gavelkammar
hus eller framkammarhus med en eller ett par
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kammare vid stuggavlarna. Dessa gavelkammare 
kunde vara uppdelade i två rum. Huset förlängdes 
med ett eller ett par rum som vanligen, särskilt i 
Götaland, kallades framkammare, medan rummen 
i norra Sverige ofta benämndes utkammare, ytter- 
kammare eller förkammare. Erixon visar bland 
annat genom husesynsprotokoll från herrgårdar i 
Halland och Bohuslän att manbyggnaderna redan 
under sent 1600-tal ofta var parstugor som avslu
tades med en kammare vid gaveln. Även om plan
lösningen varierar förekommer denna plantyp i 
övriga Götaland, liksom i mellersta och norra Sve
rige. Bondgårdarna i Östergötland, Södermanland, 
Uppland, Västmanland och Närke saknar vanligen 
gavelkamrar, vilket Erixon förklarar med att 
denna utvidgning av rumsbeståndet kunde ses som 
en beskattningsfarlig konkurrent till herrgårdarna 
och ämbetsmannabostäderna. I Norrland däremot 
är förekomsten av gavelkammare väl utbredd vid 
samma tid (Erixon 1947, s. 483 ff.).

Enkelstugan förekommer från mitten av 1700- 
talet i två våningar. I Dalsland och även i delar av 
Värmland blev denna byggnadstyp mycket vanlig 
under 1800-talets första hälft och den kallas vanli
gen Dalslandsstuga. Men att uppföra en enkelstu
ga i två våningar var inte speciellt utmärkande för 
Dalsland. Såväl i Närke som i hela östra Mellan
sverige byggdes många enkelstugor i två våningar 
under 1800-talets första hälft och byggnadstypen 
benämns i dessa trakter Närkestugan.

Det finns flera möjliga förklaringar till varför 
allmogen valde att bygga på sina enkelstugor med 
ytterligare en våning samtidigt som parstugan, 
som till ytan var en lika stor byggnad, blev alltmer 
vanlig i stora delar av landet. Sannolikt ligger inte 
förklaringen i att man önskade större bostadsyta. 
Bostadsvanorna förändrades inte i någon större ut
sträckning trots tillskottet av ytterligare ett rum. 
Gäststugan eller anderstugan var vanligen ett

ouppvärmt förrådsutrymme eller gästrum. Orsa
ken till att man byggde på enkelstugorna var nog 
snarare en manifestation över förbättrade ekono
miska villkor, vilket det finns många paralleller till 
i andra delar av landet, bland annat de stora Häl
singegårdarna där de ståtliga övervåningarna i 
många fall stod oinredda. Under 1700-talet blev 
det vanligt att prästgårdar och herrgårdar byggdes 
i två våningar och detta mode spred sig till allmo
gebebyggelsen. En annan anledning att bygga bo
stadshusen i två våningar var ambitionen att bygga 
virkessnålt. Timmer från böndernas skogar såldes 
till järnbruken och senare till sågverken och från 
samhällets sida uppmanade man bönderna att 
bygga virkessnålt. I flera landshövdingeberättelser 
från 1700-talets mitt betonas vikten av att bygga i 
timmerbesparande konstruktioner. En åtgärd som 
landshövdingarna ivrade för var att bönderna 
skulle lägga på ett par extra stockvarv på bonings
huset, så att övervåningen skulle kunna användas 
som bod. Meningen var att minska antalet bygg
nader på gården och därmed begränsa åtgången av 
byggnadsmaterial. Hemmansklyvningen och 
1800-talets befolkningsökning bidrog till en om
fattande nybyggnadsverksamhet, där enkelstugan, 
i en eller två våningar, var den vanligaste bygg
nadstypen.

Parstugan har en symmetrisk plan med ett rum 
på varje sida om förstugan och den bakomliggan
de kammaren. Sigurd Erixon beskriver byggnads
typen som ”den lantliga bostadsform som kan be
traktas som den typiskt svenska...den långa, låga, 
symmetriska länga med mittförstu och ett stort bo
stadsrum på vardera sidan” (Erixon 1947, s. 286). 
Parstugan förekom relativt allmänt i hela landet 
redan vid 1600-talets mitt, ofta som ämbetsman- 
nabostad. Dess utbredning påverkades sannolikt 
av 1734 års Byggninga Balk, som säger att ”där 
gården så stor är” bör den ha en gäststuga, vilket
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innebar att det var obligatoriskt att ha gäststuga 
vid gårdar av storleken ett halvt eller ett helt hem
man.

Parstugeplanen förändrades under 1600-talet på 
det sättet att ett särskilt kök ibland inreddes i den 
s.k. koven bakom förstugan. Av det historiska 
källmaterialet, t.ex. domböckerna, framgår att 
parstugan var en vanlig bostadsform för bönderna 
liksom för prästerna redan under 1500-talet, 
medan den under 1600-talet blev vanligast som 
herrgård och som ämbetsmannagård. Anderstugan 
hade i sin tidigaste form funktionen av oeldat fin
rum eller förrådsutrymme, men kom under 1800- 
talet att få formen av ett utpräglat finrum. Under 
1800-talet byggdes samtidigt många enkelstugor 
och parstugor i två våningar och då fick i stället 
övervåningens nattstuga funktionen av finrum 
eller sal. Parstugans huvudsakliga utbredningsom
råde var de östra delarna av Svealand och Göta
land samt Bergslagen och delar av Norrland.

Högloftsstugan eller det sydgötiska huset, fram- 
kammarstugan, långloftsstugan och den skånska 
längan är sett till planlösningen en och samma 
byggnadstyp, liksom enkelstugan och parstugan 
byggnader som endast var ett rum djupa. Det syd
götiska huset består i sin ursprungliga form av en 
ryggåsstuga, ett envåningshus utan innertak och 
med ryggåsen synlig, omgiven av loftbodar på den 
ena eller båda sidor. Loftbodarna har givit bygg
nadstypen dess karakteristiska utseende och be
nämningen högloftsstuga. Sigurd Erixon använder 
vanligen benämningen det sydgötiska huset, efter 
dess utbredningsområde i Småland, Blekinge och 
Halland, med utlöpare i Västergötland, Bohuslän 
och på Öland. I Oplands fylke i Norge finns en 
byggnadstyp som kallas ”opstuen”, som är besläk
tad med det sydgötiska huset (Nordström 1986, s. 
11).

Olika teorier har framförts beträffande höglofts-

stugans ursprung. Erik Lundberg menade att Ble- 
kingestugan som han benämner den, med tillhö
rande förvaringsbodar skulle ha utvecklats från de 
engelska hallbyggnaderna med kombinerade för- 
svarstorn som under 900- och 1000-talet förekom 
från Normandie och England. Sverige hade vid den 
här tiden intensiva kontakter med England, som 
då regerades av danska kungar. Erik Lundberg 
drar paralleller med den medeltida kontinentala 
herremansbostaden och menar att det är från 
denna bostadstradition influenserna är hämtade 
till tvårumssystemet med stuga och kammare. 
Under 1300-talet utgjordes bostadslängan vid eng
elska herresäten vanligen av en envåningsbyggnad 
med ett stort rum, en hall samt en tornliknande 
byggnad med förrådsutrymmen i bottenvåningen 
och bostadsrum i det övre våningsplanet. Det 
andra rummet fick däremot aldrig karaktären av 
sovrum i det skandinaviska byggnadsskicket och 
Lundberg menade att när man på förnämare går
dar önskade inreda separata sovrum byggde man 
hellre till ytterligare en stocklängd vid yttergaveln 
och skapade därigenom en s.k. framkammare. De 
engelska hallbyggnaderna och de svenska höglofts- 
stugorna skilde sig visserligen beträffande bygg
nadssätt och storlek, men enligt Erik Lundberg 
fanns det flera slående likheter bland annat när det 
gällde planlösningen.

Erixon beskriver i stället det sydgötiska huset 
som en för sydvästra Sverige gammal och karakte
ristisk byggnadstyp. Huset består av en ryggåsstu
ga med en uppskjutande bodbyggnad (häbbare) 
vid den ena gaveln eller vid båda gavelsidorna. 
Byggnadstypen förekommer i olika varianter med 
en eller två bodar och med eller utan mellansvalar 
mellan häbbare och stuga. Sigurd Erixon utgår i 
sin diskussion kring det sydgötiska huset ifrån den 
karakteristiska kombinationen bostadshus och 
härbren, och visar att det finns motsvarigheter i de
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nordvästtyska städerna och även tidigare i den 
skånska stadsbebyggelsen. Erixon menar att häb- 
barna har utvecklats ur köpmansbodar med 
spannmålsloft och att byggnadstypens utbred
ningsområde därför snarare hänger samman med 
de forna danska kuststädernas marknadsområden. 
Han menar till skillnad från Erik Lundberg att 
man inte bör dra alltför långtgående slutsatser be
träffande byggnadstypens släktskap med de 
engelska hall- och försvarsanläggningarna. Erixon 
framhåller att det rör sig om olika byggnadsarter 
även om båda ansluter sig till ”den urgamla upp- 
radningstendens, som betytt så mycket i Nordväst

europa” (Erixon 1947/1982, s. 260). Högloftsstu- 
gorna har förekommit med såväl en som två häb- 
bare. Det finns också exempel på häbbare med 
svalgång, vilket visar påverkan från loftbodarna. 
Högloftsstugan har i sin ursprungliga form behål
lits längst i Halland och angränsande områden i 
Västergötland och Småland.

Framkammarstugan utgörs av en enkelstuga 
eller parstuga till vilken fogats en framkammare 
vid yttergaveln. Denna kammare delades ofta 
genom en tvärvägg i två rum. Under 1700-talet fö
rekom byggnadstypen i 1 1/2 plan med halvfönster 
i övervåningen och under 1800-talet byggde man

Framkammarstuga från södra Björke socken, Västergötland. Huset är byggt 1840. Det flyttades ut från byn i samband med laga skiftet på 
1860-talet. Foto 1940-tal.
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Ett s.k. dubbelradshus i två våningar. Gästgivargården i Vägsjöfors, Värmland. Foto 1927.

även huset i två hela våningar. När framkammar- 
stugan uppfördes i två våningar kallades den lång- 
loftsstuga och har i denna form sannolikt utveck
lats från det sydgötiska huset eller högloftsstugan.

Den skånska längan har också sitt ursprung i 
högloftsstugan med bostadshusets olika delar för
enade under ett tak. Den har ofta flera genomgå
ende förstugor med egna ingångar.

Under 1800-talet introducerades nya byggnads
typer bland de besuttna bönderna. Hustyper med 
planlösningar där rummen låg i dubbla rader med 
langsgående skiljeväggar, s.k. dubbelradshus, blev 
vanliga liksom byggnader med fyrdelad eller sex- 
delad planlösning. Bland de tidigaste formerna av

dubbelradshusen är 1600-talets herrgårdar där 
parstugan, ofta utökad med gavelkammare, ut
gjorde huvudbyggnaden. Bland bondebebyggelsen 
uppträdde de dubbla leden av rum först under 
1800-talets första hälft (Erixon 1947, s. 496). Bon
debebyggelsen anpassade såväl enkelstuge- som 
parstugeplanerna efter de längsindelade planlös
ningarna med rum i dubbla rader.

Symmetrin och ordnandet av rummen i dubbla 
rader var två viktiga principer i uppbyggnaden av 
planlösningen. Markeringen av byggnadens mitt 
som en huvudaxel i planen är också karakteristisk 
för dubbelhusen och kan beläggas tillbaka till 
1600-talet. Planlösningen i dessa salsbyggnader är
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Huvudbyggnaden vid Tvärredslund, en satsbyggnad med sexdelad planlösning. Foto 1948.

Huvudbyggnaden vid Gärsbo i Tvärreds socken, Västergötland. Huset som är byggt 1859 har en sexdelad planlösning med en sal i husets 
mitt. Foto A. Nilsson 1940-tal.
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Hus med fyrdelad planlösning, södra Vings socken, Västergötland. Foto 1940-tal.

sexdelad och man strävade efter ett huvudrum 
eller en sal i byggnadens mitt efter franska förebil
der. De tidigaste salsbyggnaderna uppfördes vid 
herrgårdarna och det var först under 1800-talet 
som denna byggnadstyp blev allmän bland bonde
bebyggelsen. Sigurd Erixon pekar även på en vari
ant av salsbyggnadsplanen som redan under bör
jan av 1800-talet fanns företrädd i Uppland. 
Denna planlösning utgår från enkelstugan med en 
uppdelning i kök, kökskammare, sal och en liten 
förstuga. Denna hustyp har varit vanligare i Väs
tergötland, Dalsland, Södermanland, Östergötland 
och Västmanland än den sexdelade salsbyggnads
planen (Erixon 1947, s. 512).

Bostadshusen med fyrdelad planlösning har en 
närmast kvadratisk planform. Sigurd Erixon be
nämner denna byggnadstyp västsvenska dubbel
hus, då de är vanliga i Västsverige och förekom
mer i Bohuslän redan på 1830-talet. Men hustypen 
förekommer även i andra delar av landet, bland 
annat i Norrland. Sannolikt har det s.k. dubbelhu
set utvecklats ur enkelstugan som byggts på med 
en eller två bakkamrar. Det finns en tydlig konti
nuitet från de gamla tvådelade stugorna till de nya 
dubbelhusen. Man strävade efter en större regel
bundenhet och de timrade mellanväggarna bildade 
en korsformig planlösning som delade upp grund
planen i fyra lika stora delar. I denna byggnadstyp
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kan man spåra reminiscenser av enkelstugan med 
förstukök. Det huvudsakliga utbredningsområdet 
för denna byggnadstyp var Västergötland, Dals
land och Värmland. Grundplanen förekommer i 
en rad olika varianter. I sin äldre form har huset 
rum och kök av ungefär samma storlek med två 
mindre kammare bakom dessa. I en senare form 
har huset en mycket regelbunden indelning med i 
stort sett tre lika stora rum och ett kök samt ofta 
en liten hall med vindstrappa.

Samtliga av de presenterade grundformerna har 
förekommit i en rad olika varianter. Dessa bygg
nadstyper representerar i första hand tiden före 
1900. Hur länge dessa grundformer levde kvar i 
byggnadsbeståndet, hur de förändrades under 
1900-talet och vilka nya planlösningar som ersat
te de gamla är frågor som delvis har belysts i ett 
par forskningsrapporter om jordbrukarbostaden, 
men detta är ett område som också kräver vidare 
forskning (Hamrin 1954, Aspe 1977, Aspe och 
Lothigius 1979).

Aktuell forskning kring traditionella 
byggnadstyper
I länsmuseernas årsböcker finns ofta i samband 
med byggnadsvårdsåret 1975 och även senare 
under 1980-talet artiklar om byggnadsvård, som 
presenterar och förklarar de lokala och regionala 
byggnadstraditionerna. Ett bra exempel är uppsat
serna ”Byggnadstraditioner i Älvsborgs län” och 
”Högloftsstugan eller det sydgötiska huset”, publi
cerade i Västgöta-Dal. I den första uppsatsen pre
senteras ”Dalslandsstugan” (Hallin 1984) med be
skrivning av byggnadstypen, dess utbredning, för
ändringar i planlösning över tiden etc. I den andra 
uppsatsen behandlas det sydgötiska huset (Nord
ström 1986).

Studier av 1900-talets 
landsbygdsbebyggelse

Jordbrukarbostaden - byggnadstyper och 
bostadsförhållanden
Ar 1945 påbörjades av dåvarande Statens Forsk- 
ningskommitté för Lantmannabyggnader i Lund 
en bostadsvaneundersökning i avsikt att kartlägga 
de speciella och relativt okända bostadsförhållan
den som fanns inom det svenska lantbruket. Un
dersökningen inriktades på de s.k. familjejordbru
ken på mellan 2 och 20 ha. Syftet var att skapa ett 
underlag för fortsatt arbete med utformningen av 
lämpliga och funktionella bostäder åt de familjer 
som var bosatta och arbetade på landsbygden. Un
dersökningen som leddes av arkitekt Gunnar Aspe 
resulterade i drygt 1 500 beskrivningar från lika 
många gårdar. Man arbetade med förtryckta for
mulär och samlade in uppgifter om bostadens an
vändning, familjeförhållanden, arbetsrutiner m.m. 
Uppgifterna byggde på familjernas egna beskriv
ningar. Dessutom upprättades planritningar över 
bostadshusen och gjordes förteckningar och möb- 
leringsplaner över inredningen i varje rum. Ofta 
fotograferades byggnaden såväl exteriört som inte- 
riört. Sammantaget ger materialet en mycket god 
bild av landsbygdens bostads- och levnadsförhål
landen. En del av materialet finns bearbetat och 
publicerat av Eva Hamrin i boken med titeln Bo- 
stadsvanor och möblering (1954).

Materialet över lantbrukarbostädernas utform
ning publicerades först av Gunnar Aspe 1977 med 
titeln Jordbrukarbostadens utformning i 1945 års 
bostadsvaneundersökning på landsbygden. Under
sökningen syftade till att kartlägga bostadsförhål
landena för människorna som arbetade inom lant
bruket och samtidigt ge underlag för utformning
en av funktionella lantbrukarbostäder. Tidpunkten
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för undersökningen, år 1945, visade sig väl vald. 
Fram tills dess hade jordbrukarnas bostäder i fråga 
om planlösning och teknisk utrustning varit i stort 
sett oförändrade sedan början av 1800-talet.

Den andra rapporten Jordbrukarbostaden 
1945-1977 av arkitekterna Gunnar Aspe och Jan 
Lothigius (1979) är en uppföljning av den tidigare 
undersökningen. Under den tid som förflutit sedan 
1945 hade mycket förändrats både inom jordbru
ket och beträffande lantbrukens bostadsbebyggel
se. Framförallt hade strukturrationaliseringen 
drabbat familjejordbruken hårt. Dessa hade under 
den aktuella tiden minskat med ungefär två tredje
delar. Med utgångspunkt från 1945 års bostadsva- 
neundersökning inleddes 1977 en uppföljande un
dersökning av de 1 500 gårdar som man tidigare 
hade besökt. Målsättningen var att kartlägga be
byggelsens förändringar sedan 1945. Man notera
de bostadshusens planering och standard, husens 
funktion eller förändrade funktion. Vidare doku
menterades de förändringar som skett beträffande 
driftsformerna och gårdens tekniska utrustning.

Vid bearbetningen av den första rapporten pre
senterade Gunnar Aspe i samråd med Sigurd Erix- 
on ett förslag till typologisering. Aspe skriver i in
ledningen till publikationen Jordbrukarbostadens 
utformning i 1945 års bostadsvaneundersökning 
på landsbygden (1977): ”Sigurd Erixon vid Nor
diska museets institut för folklivsforskning, vilken 
på många sätt kunde bistå vid klassificeringsarbe- 
tet och vilkens kulturområdesgränser ... i många 
fall visade sig bättre stämma med hustypernas ut
bredning än landets administrativa gränser.”

I slutet av 1970-talet genomfördes ytterligare en 
undersökning av jordbrukens bostadshus av Flans 
Wärn och Mats Molén, publicerad i Lantbrukar- 
bostaden - underlag för planering (1981). Under
sökningen bygger i stor utsträckning på intervjuer 
med lantbrukarfamiljer om deras bostadshus och

vilka krav man ställde på planlösningen och vilka 
krav man hade på olika typer av utrymmen. Syftet 
var att få fram ett bättre underlag för planering av 
ombyggnader och nybyggnader.

Regionala byggnadstraditioner
Frågan om man överhuvudtaget kan tala om re
gionala skillnader i 1900-talets landsbygdsbebyg- 
gelse kräver ett rikstäckande inventeringsunderlag 
och kunskapsmaterial för att utförligare kunna be
svaras. Det har gjorts försök att analysera det om
fattande regionala inventeringsmaterialet utifrån 
frågeställningar om byggnadsskick och byggnads
traditioner.

I översikten Byggnadstraditioner på den svenska 
landsbygden (Lindström, Rentzhog, Raihle 1987) 
har man valt ut några testområden och utgår i be
arbetningen från inventeringar i tjugo socknar i 
sex landskap, nämligen Jämtland, Elälsingland, 
Uppland, Dalsland, Västergötland och Blekinge. 
Undersökningsområdena har valts med tanke på 
geografisk spridning och representativitet för en 
bygd eller ett landskap. Utvärderingen baseras ute
slutande på uppgifter från inventeringsformularen. 
De regionala bebyggelseinventeringarnas källvärde 
har ofta diskuterats och frågan om materialet 
överhuvudtaget håller för en vetenskaplig gransk
ning som ligger utanför det ursprungliga syftet 
med inventeringarna. När inventeringarna inled
des i slutet av 1960-talet och under början av 
1970-talet var syftet att snabbt skaffa en överblick 
över landets äldre byggnadsbestånd, ett slags mot
svarighet till fornlämningsregistret. Inventerings- 
rapporterna blev ofta deskriptiva kataloger över 
föreslagna prioriterade byggnader och miljöer. I 
arbetet med de regionala kulturmiljöprogrammen 
har inventeringarna självfallet varit en viktig källa, 
men i övrigt har inventeringsmaterialet knappast
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utnyttjats i någon större utsträckning inom bygg
nadsforskningen. Det är därför intressant att vid 
läsningen av rapporten konstatera att invente
ringsmaterialet är en möjlig utgångspunkt inte 
bara för fortsatt forskning, utan även för en gene
rell överblick över landsbygdens byggnadsskick 
och regionala bebyggelsemönster. Bearbetningen 
av och översikten över den byggnadshistoriska ut- 
veckligen kan ses som en fortsättning av Sigurd 
Erixons arbete. I avsnittet om gårdsgruppering och 
gårdstyper presenteras ett nytt, omarbetat system 
för indelningen av de svenska gårdstyperna som 
utgår från den indelning Sigurd Erixon gjorde och 
som använts i flertalet beskrivningar och analyser 
av svensk landsbygdsbebyggelse. Trots de källkri
tiska invändningar man kan rikta mot invente
ringsmaterialet som helhet och mot den statistiska 
bearbetningen av en begränsad del av materialet, 
så är resultatet mycket glädjande och inspirerande 
för den fortsatta byggnadsforskningen.

I Leif Jonssons avhandling Från egnahem till 
villa. Enfamiljshuset i Sverige 1950 - 1980 pre
senteras i första hand hustyper i stads- och tät- 
ortsbebyggelse, men dessutom ges där exempel på 
bostadshus på landsbygden. I tre exempel från 
Skåne, Västkusten och Norrland pekar författa
ren på byggnadstypernas regionala anknytning. 
Det första exemplet är ett enfamiljshus i Staffans- 
torp, byggt 1939 i rött tegel, som väl illustrerar 
den lokala byggnadstraditionen i Skåne med stark 
förankring i den sydsvenska/danska tegelarkitek
turen. Det andra exemplet är ett hus på Västkus
ten som är uppfört av AB Svenska Trähus 1935, 
vilket i proportioner och byggnadsdetaljer som 
takkupor och veranda ansluter till den lokala 
byggnadstraditionen. Det tredje exemplet är ett 
trähus i Norrland byggt 1945 i 1 1/2 plan med 
hög takfot och halvfönster, s.k. sidoliggare. Hus
typen har en lång tradition i hela norra Sverige ner

till Dalälven, och hustypen förekom i nybebyggel
sen ända fram till 1940-talets slut (Jonsson 1985, 
s. 151).

I temanumret om ”Landsbygdens bostäder”, Be
byggelsehistorisk tidskrift nr 24, 1992, behandlas 
bostadsbyggande och bostadspolitik på den svens
ka landsbygden under 1900-talets första hälft. Den 
forskning som legat till grund för flertalet av tid
skriftens artiklar har skett inom projektet ”Den so
ciala bostadspolitikens framväxt. Bostadsbyggan
det i mindre tätorter och i glesbygd under 1900-ta- 
lets första hälft” (Berg 1993, Jönsson 1993, Eive- 
gård och Hansen 1993 samt Lange 1993).

Ekonomibyggnader
Inom den traditionella etnologiska bebyggelseforsk
ningen behandlas vanligen inte ekonomibyggnader
na som en separat byggnadskategori utan som en 
del av gardskomplexen. Men i grundmaterialet till 
Sigurd Erixons s.k. byundersökningar hittar man 
ofta utförliga beskrivningar av fähus, stall och logar 
etc. avseende utformning, planformer och bygg- 
nadstekniska detaljer. Uppgifterna rör nästan ute
slutande ekonomibyggnader i ännu oskiftade byar, 
eftersom det var de ålderdomliga byggnadstyperna 
som man var intresserad av (Palmqvist 1995).

En historisk översikt över ladugårdar och övriga 
ekonomibyggnader presenteras i Från Ladu-Gård 
till Djur-Stall. Ekonomibyggnader under 250 år 
(1993) av Catharina Svala, som är arkitekt och 
agrarhistoriker. Hon ger en mycket utförlig och 
initierad beskrivning av ladugårdar och övriga 
djurstall, lador och logar, magasin och alla de små 
byggnader för speciella ändamål som har blivit 
överflödiga i vår tids teknokratiska jordbruk, t.ex. 
matkällare, brygghus, bakstugor, bodar, dräng
kammare och smedjor.
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Gårdsmiljö i Testa by, Närke. Foto 1910-tal.

Skiftesverksladugård i Björke socken, Västergötland. Foto A. Roland 1919.
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Kringbyggd gård med boningslänga och ladugård, Skåne. Foto Henschen 1920-tal.
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Fram till skiftesreformerna under 1800-talet för
ändrades gårdsbebyggelsen och ekonomibyggna
derna i mycket liten utsträckning. Man använde de 
byggnadsmaterial som fanns på platsen och upp
förde byggnaderna efter ett starkt traditionsbundet 
mönster. I flertalet publikationer har landsbygdens 
bebyggelsehistoria vanligen beskrivits utifrån bo
stadshusens utformning och planlösningar, trots 
att det är ekonomibyggnaderna som varit basen 
för gårdarnas existens. Catharina Svalas bok är 
den första historiska översikten över jordbrukets 
ekonomibyggnader. Förändringen från självhus
håll till en mer specialiserad jordbruksproduktion 
under senare delen av 1800-talet innebar också en 
förändring av ekonomibyggnaderna. Husdjurs- 
skötseln utvecklades och ladugårdarna växte i 
storlek. När skördarna ökade, behövdes större hö
lador.

Industrialiseringen påverkade på många sätt 
även lantbruket. Avelsarbete, växtförädling och 
frökontroll utvecklades, mejerier etablerades. 
Lantbruksskolorna fick allt större betydelse och 
hushållningssällskapens rådgivning kom i mycket 
stor utsträckning att påverka gårdsbebyggelsen. I 
tidskrifter och planschverk presenterades typrit
ningar för lantmannabyggnader av olika storlek 
och utförande. Lantbruksarkitekten Charles Emil 
Löfvenskiölds planschverk, Landtmannabyggna- 
der, som första gången gavs ut 1854, fick stor 
spridning och blev flitigt använt. Planschernas typ
ritningar kom att prägla en stor del av landsbyg
dens bebyggelse under senare delen av 1800-talet 
och början av 1900-talet. I motsats till den äldre 
månghustraditionen med ett hus för varje funktion 
menade Löfvenskiöld att en gård borde ha så få 
byggnader som möjligt och olika funktioner borde 
rymmas i sammanbyggda ekonomilängor. Löfven
skiölds arbete fördes vidare av en av hans elever 
och medarbetare, arkitekten P.A. Pettersson. Han

gav 1889 ut sitt planschverk Landtmannabyggna- 
der. Ritningar för alla områden inom landthushåll- 
ningen.

Fähus och ladugårdar
De ladugårdar och övriga fähus som idag präglar 
landsbygdsbebyggelsen tillhör nästan alltid 1800- 
eller 1900-talet. Dels förnyades byggnadsbeståndet i 
stor utsträckning i samband med utflyttningen av 
gårdar vid laga skiftet, dels är slitaget stort på en 
fungerande ladugård, vilket begränsar livslängden. 
Mekaniseringen och rationaliseringen inom jord
bruket har ställt krav på nya och större byggnader. 
Generellt kan man säga att de äldre fähusen byggdes 
så små som möjligt. De uppvärmdes i första hand av 
djurens egen kroppsvärme och det fanns därför 
ingen anledning att bygga stora ladugårdar. Liksom 
gårdens övriga byggnader var fähusen fram till bör
jan av 1800-talet låga och bestod av en våning. 
Eftersom tillgången på vinterfoder oftast var mycket 
knapp, var även foderutrymmen och höskullar små. 
Ängsskötseln innebar att en stor del av gårdens hö
skörd förvarades i ängsladorna och kördes hem till 
gården vid behov under vintern. Visserligen var hö
skullar kända vid herrgårdarna redan på 1600-talet, 
men vid de medelstora bondgårdarna finner man 
dem ytterst sällan före 1750. Vanliga blev de emel
lertid först under 1800-talet. Även om fähusen och 
ladugårdarna inte kan mäta sig med boningshusens 
ofta detalj utsmyckade fasader, så var de välbyggda 
hus. Virket till ekonomibyggnaderna valdes med 
minst lika stor omsorg som till boningshusen och 
även arbetet med timringen lade man stor vikt vid.

Den äldsta typen av fähus är det s.k. gavelsvale- 
huset med ingång från gaveln. Till inredningen 
hörde vanligen en eldstad och en stor inmurad 
gryta. I denna värmdes mat och vatten åt djuren 
och ibland eldades för att hålla värmen vintertid,
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Gårdsmiljö från Hedbo by i Västerfärnebo socken, Västmanland. Foto Lena Palmqvist 1979.

då djuren vanligen var i dålig kondition. Man 
ansåg att boskapen behövde mindre hö om fähuset 
var uppvärmt. Belägg för eldstad i fähuset finns 
från 1700-talet, men eldstad blev allmän först 
under 1800-talet.

Det var i norra Sverige inte ovanligt att någon av 
husets folk hade sin sovplats i fähuset. Sovplatsen 
var inrymd på den s.k. hjällen, en hylla vid den inre 
gaveln. I Härjedalen har denna hjälle utvidgats till 
en mer eller mindre fullständig övervåning, som 
användes som bostad eller förråd. Boskapen gick 
vanligen lös inne i dessa fähus, men tidigt, för

modligen redan under 1700-talet, började man 
binda korna utmed långsidorna. Centralplacering 
och särskilda bås började förekomma mer och mer 
under 1800-talets senare del. Samtidigt lade man in 
golv av plank. Djuren stod på ett träbjälklag eller 
båspall av trä eller sten, med jord- eller stengolv 
runtomkring. Gödselrännor saknades vanligen och 
om det fanns foderbord var det oftast gemensamt 
för alla djuren och placerat i mitten av ladugården. 
I mindre fähus hade man vanligen inget foderbord 
överhuvudtaget, utan korna stod i spiltor och man 
gick in till varje ko vid utfodringen.
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Redan under 1700-talet fördes en aktiv propa
ganda som syftade till att spara byggnadsvirke och 
gärna bygga i andra material än trä, för att 
förhindra skovling av skogen. Stenladugårdar var 
mer beständiga än fähus av trä, vilka riskerade att 
ruttna inifrån av den fukt som genererades.

Takens utformning och taklutningen anpassades 
helt till taktäckningsmaterialet. Södra Sveriges 
halm, vass och agtak förutsatte relativt spetsiga 
takvinklar, vanligen över 40 grader. I andra delar 
av landet där man använde andra taktäcknings- 
material som skiffer, tegel, näver eller torv var tak
lutningen cirka 20-30 grader (Svala 1993, s. 37). 
Fönstren var oftast små, fåtaliga och gärna place
rade direkt under takfoten, vilket gjorde att dags
ljuset hade svårt att tränga in och lysa upp ladu
gården. Detta var en av de byggnadsdetaljer som 
1800-talets arkitekter försökte förbättra.

Laga skiftet innebar stora förändringar av såväl 
jordbruket som gårdsbebyggelsen. Förändringarna 
sammanföll med att jordbruksproduktionen blev 
alltmer inriktad på en marknad för avsalu till skill
nad från tidigare självhushåll. Mjölkproduktionen 
intensifierades, vilket bland annat var möjligt 
genom övergången från ängsbruk till växelbruk 
med vallodling och höproduktion i större skala. 
Om man följer ladugårdarnas utformning från 
1700-talet och fram till mitten av 1900-talet så ser 
man tydligt att skullhöjden och skullvolymen 
ökade under hela perioden, vilket hängde samman 
med att mjölkproduktionen blev större och krävde 
mer hö och därmed större höskullar. Ladugårdar
na byggdes också bredare än tidigare, oberoende 
av om de uppfördes i sten eller trä. Taklutningen 
var cirka 30 grader och de vanligaste taktäck- 
ningsmaterialen var tegel, halm eller spån vid tiden 
kring sekelskiftet (Svala 1993, s. 41).

Förebilder och centraldirigering
Vid 1765 års riksdag diskuterades ladugårdssköt- 
seln och hur den kunde förbättras, inte minst 
genom rationellare och bättre byggnader. Arkitek
ten Carl Wijnblad fick i uppdrag att presentera 
förslag till bättre ladugårdsbyggnader för allmo
gen. Ett av målen var att förbättra mjölkproduk
tionen. Ritningsförslagen utgick till stor del från 
allmogens traditionella byggnadsskick, men be
skriver stramt symmetriska och rätvinkliga hus 
och gårdar. Vid den här tiden var ladugården i 
första hand benämningen på det gårdsrum där 
man samlade kreaturen före och efter vallningen. 
Byggnaderna som omgav denna gård kallades 
ladugårdshusen, och det vi idag kallar ladugård 
eller kostall kallades tidigare fähus.

Fram till tiden för laga skiftet präglades ekono
mibyggnadernas utformning, proportioner och 
byggnadsmaterial av de lokala byggnadstraditio
nerna. Husbredder och takvinklar var beroende av 
vilket byggnadsmaterial man använde. Allmogens 
fähusbyggnader i trä var mellan fem till åtta meter 
breda. Vid de större gårdarna och godsen - där la
dugårdarna vanligen var byggda i sten, tegel eller 
korsvirke - var högre och bredare ekonomibygg
nader vanliga, men proportionerna mellan vägg
höjden, höskullens höjd och takvinkeln följde 
samma mönster (Svala 1993, s. 35).

Hushållningssällskapen och lantbruksarkitek- 
terna bedrev en intensiv propaganda under hela se
nare delen av 1800-talet och kring sekelskiftet om 
bättre, sundare och mer ändamålsenliga byggna
der på landsbygden. Jordbruket ändrade inrikt
ning samtidigt som mjölkproduktionen ökade, vil
ket bland annat medförde krav på större ladugår
dar med plats för mer hö. De nya ladugårdar som 
uppfördes vid den här tiden var ofta påverkade av 
schweizerstilen eller lantgotiken. Byggnadsskicket 
blev ett uttryck för framtidstro där ladugårdarna
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fick en mycket medveten utformning. Det som 
framförallt utmärker lantgotiken är de tydligt ut
skjutande, figursågade taksparrarna. De hade 
också en praktisk funktion, nämligen att ge väggen 
med alla byggnadsdetaljer ett extra skydd. Den 
medvetna stilutvecklingen innebar att även ladu
gårdarna byggdes på kraftiga stensocklar. Syftet 
var att få ladugårdar med golv som var mer be
ständiga än de traditionella trägolven. Ar 1852 
presenterades ritningar för en ladugård med golv 
byggt i kalksten och med ett genomtänkt system 
för urindränering och gödselberedning. Ritningar
na presenterades i Sundius och Bergelins Lant- 
bruksarkitektur 1858 (Svala 1993, s. 43). Utveck
lingen gick vidare mot betonggolv som under 
1880-talet blev alltmer vanliga. Nya material och 
nya tekniska lösningar introducerades först på 
godsen, men genom hushållningssällskapen och 
lantbruksskolorna spreds nyheterna snabbt även 
till mindre gårdar.

Det dagliga arbetet i ladugården började också 
rationaliseras, vilket avspeglar sig i byggnadernas 
utformning. Ladugårdarnas körbroar möjliggjorde 
att man kunde köra in direkt till skullar och logar 
och därmed reducera de tunga lyften. Det innebar 
att de små luckorna på höskullarnas långväggar 
inte längre hade någon funktion. I stället byggde 
man stora inkörsportar för hela hölass på skullar
nas gavlar eller på långsidan. Man strävade efter 
att ha portar i husens båda gavlar för att kunna 
köra rakt igenom byggnaden och slippa att vända 
häst- och vagnsekipaget inne på skullen. Rörbro
arna bibehölls till dess att mekaniseringen genom 
traktorerna och de eldrivna vinscharna nått jord
bruksnäringen och man på det sättet löste de tunga 
lyften.

Charles Emil Löfvenskiöld var lantgotikens 
främste förespråkare. Hans arbeten i Västergöt
land befäste stilen och idéerna spreds vidare över

landet genom planschverken och hushållningssäll
skapens verksamhet.

Beständiga byggnadsmaterial 
Strävan att förbättra ekonomibyggnadernas kon
struktion och planlösning innebar att man sökte 
efter att få fram beständiga och underhållssnåla 
byggnadsmaterial, vilket genomgående präglar 
1800-talets byggande. Stenhusen blev en symbol 
för beständighet och trähusens snickarglädje om
sattes i tegelornamentik. Byggnadernas proportio
ner förändrades i mycket liten utsträckning, möjli
gen med undantaget att de spetsiga vinklarna som 
var tidstypiska för träbyggnaderna aldrig omsattes 
i stenladugårdarna, som i stället behöll den klas
siska karaktären. Från de lokala tegelbruken 
kunde man beställa specialformade tegelstenar för 
olika fasaddetaljer, som dörr- och fönsteromfatt- 
ningar, ventilationsöppningar m.m. Den framväx
ande järnindustrin producerade också standardise
rade fönsterbågar och inredningsdetaljer som 
gärna användes i stenladugårdarna.

Stenladugårdarna blev vanliga i slättbygderna, 
särskilt i södra och västra Sverige, och i Söder
manland. Stenen hämtades från åkrarna och togs 
tillvara för husbygge. Tekniken utvecklades mot 
mer finhuggen sten. Alla fasaddetaljer var också 
möjliga att hugga i gråsten. Charles Emil Löfven
skiöld förespråkade gråstensfasader utan puts, för 
att de på det sättet skulle vara mer lättskötta. La
dugårdar med putsade fasader döljer vanligen 
murar av obränd lersten. De förekommer i Väster
götlands centrala slättbygder, Halland, Blekinge 
och Skåne, där denna teknik blev en naturlig över
gång från korsvirket (Svala 1993, s. 47). Takmate
rialen var halm eller tegel och under slutet av 
1800-talet och kring sekelskiftet började man även 
klä taken med papp.
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Från sekelskiftet präglades landsbygdens bebyg
gelse av nationalromantiken. Ladugårdarna hade 
vid den här tiden liggande, spröjsade, smårutiga 
fönster. Portar och ladugårdsdörrar rensades från 
utanpåliggande strävor och fick i stället en slät 
panel. Taksprången minskade, formerna blev rena
re och fasadernas utsmyckning reducerades på 
såväl trä- som stenladugårdar. Brutna tak blev van
liga särskilt på stora ladugårdar och logar. Färg
skalan på fasaderna dominerades på ekonomi
byggnaderna liksom på boningshusen av falurött 
med vita detaljer, och husen hade gula eller gröna 
dörrar och portar.

Egnahemsrörelsen förmedlade byggnadsbeskriv- 
ningar, typritningar och dessutom lånemöjligheter 
till egnahem för småbrukare. Typritningarna om
fattade förslag till ett bostadshus och en liten la
dugård. I småbrukarladugården förenades alla 
ekonomibyggnadernas funktioner. Ladugården 
skulle om möjligt byggas i mursten eller tegel. 
Småbrukets byggnader blev till formen en länk 
mellan sekelskiftets nationalromantik och funktio
nalismen.

Övriga ekonomibyggnader och uthus 
I den äldre gårdsbebyggelsen som präglades av 
månghussystemet, hade varje hus sin speciella 
funktion. Häststall, svinhus, hönshus, vagnslider, 
vedbod, loge, lada, magasin, matkällare, brygghus, 
bakstuga och smedja var byggnader som hörde till 
i stort sett varje gård. Byggnadernas lokalisering 
hängde samman med funktionen. Llöns- och svin
hus låg vanligen i nära anslutning till mangården, 
medan flertalet ekonomibyggnader var lokalisera
de kring fägården. Bakstuga och smedja låg oftast 
på betryggande avstånd från gårdsbebyggelsen på 
grund av brandrisken. Till gårdsbebyggelsen i 
norra Sverige hörde också härbren och loftbodar. I

härbret förvarades mat, spannmål, husgeråd och 
kläder. Även loftboden användes för förvaring. 
Såväl härbren som loftbodar har timrats omsorgs
fullt och givits en medveten estetisk utformning. 
Det har lett till att många härbren har bevarats och 
det finns omkring femtio kända härbren bevarade 
från tiden före 1500 (Rosander 1994).

Häststallet var oftast beläget på ena sidan om 
ladan och fähuset på den andra. Stallbyggnaden 
karakteriseras av högt sittande fönster. Avsikten 
var att hindra hästarna från att trycka sönder fön
stren och dessutom hade man en teori om att häs
tarnas ögon kunde ta skada av direkt solljus (Ska
raborgs läns hushållningssällskaps tidning 1862, 
Svala 1993, s. 59). Vid mindre gårdar och i ännu 
större utsträckning i 1900-talsladugårdarna med 
de olika funktionerna samlade under ett tak, stod 
hästen i samma stall som korna men med en av
skiljande mellanväg. Häststallen, liksom gårdarnas 
övriga ekonomibyggnader, följde stilmässigt 
samma utveckling som ladugårdarna.

Svinhuset var placerat på gångavstånd från 
köket, eftersom svinen i huvudsak levde på hus
hållrester. Redan av Carl Wijnblads förslag till ra
tionellare lantbruksbyggnader, publicerat 1766, 
framgår tydligt denna strävan att ha svinen skilda 
från gårdens övriga djur. Svinhus byggdes så låga 
som möjligt och med små fönster för att bättre 
hålla värmen vintertid. Svinhusen byggdes vanli
gen i sten, även i utpräglade trähusregioner, efter
som den varma, fuktiga miljön inne i husen gjorde 
att virket snabbt angreps av röta. De små fönster
gluggarna släppte inte in särskilt mycket ljus och 
för att förbättra miljön, både beträffande ljus och 
hygien, så kalkades husen invändigt.

Charles Emil Löfvenskiöld föreslog i mönster
böcker på 1850-talet att lägga hönshuset på en pe
lare av sandsten, för att möss och råttor inte skul
le kunna ta sig in. Även hönshusen följer stilmäs-
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sigt gårdens övriga byggnader. Det var viktigt att 
hönsen fick värme och ljus, vilket avspeglas i 
1800-talets hönshus som är symmetriska med 
fönster på husets alla sidor. Vid sekelskiftet bygg
des hönshus med stora fönster enbart åt söder. In
gångsdörren placerades på den fönsterlösa väggen 
mittemot och huset försågs med pulpettak.

Vagnslider och redskapsbodar förekommer hu
vudsakligen vid större gårdar. På de mindre går
darna förvarades vagnar och redskap i ladan eller 
i logen. Under 1800-talet förändrades byggnader
na i samma takt som redskapen, vilket blir ännu 
tydligare under 1900-talet.

I ladan förvarades hö, halm, spannmål och 
annat foder. Logen var den del av ladan där hö och 
spannmål kördes in och där själva tröskningen 
ägde rum. Begreppet lada och loge har med tiden 
fått samma betydelse. Ladan kunde naturligtvis

också vara ett rent förvaringsutrymme, som ängs- 
ladorna. Under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal 
var logen vanligen en gedigen byggnad uppförd i 
sten eller timmer, men senare under 1800-talet 
uppfördes den vanligen i resvirke och var oftast 
helt oisolerad. Tröskverken introducerades under 
första hälften av 1800-talet. Det var inte ovanligt 
att mindre gårdar gick samman och bildade trösk- 
föreningar under senare delen av 1800-talet. 
Tröskverken drevs till en början av oxvandringar, 
senare av lokomobiler.Vandringen byggdes ofta in, 
särskilt på de större gårdarna i södra Sverige. 
Tröskvandringen utformades då som en halvcir
kelformad tillbyggnad mitt för logen.

Den äldre gårdsbebyggelsen omfattade en rad 
byggnader som brygghus, bakstugor, smedjor och 
i viss utsträckning även matkällare och vedbodar. 
Dessa byggnader har numera ofta förlorat sin ur-

Småbruk i det inre av Småland. Ladugården med den stora höskullen vittnar om ett mjölkproducerande jordbruk. Foto Erik Liljeroth 
1950-tal.
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sprungliga funktion. Samtidigt har gårdsbebyggel
sen kompletterats med andra byggnader som stora 
magasin och maskinhallar och under mitten av 
1900-talet hela systemlösningar för jordbrukets 
ekonomibyggnader.

Aktuell forskning om jordbrukets 
ekonomibyggnader
Till skillnad från den kulturhistoriska forskningens 
brist på studier över 1900-talets bebyggelse är 
forskningen vid lantbruksuniversiteten främst in
riktad på 1900-talet och vår egen tid. En stor del 
av dessa forskningsrapporter och annan litteratur 
behandlar inte bara dagens byggnader, utan redo
visar också förslag på nya, framåtblickande lös
ningar. En del av denna litteratur är närmast av 
handbokskaraktär med råd för såväl nybyggnader 
som om- och tillbyggnader.

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 29, 1995 presen
terar pågående forskning om ”Jordbrukets bygg
nader”. Flera av uppsatserna ventilerades vid se
minariet ”Ekonomibyggnader från 1700-tal till 
1900-tal” som ingick i serien ”Skogs- och lant- 
brukshistoriska seminarier”, arrangerade av 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Nor
diska museet (Augustsson 1996, Andersson och 
Sjömar 1996, Raihle 1996, Svala 1996, Lange 
1996, Palmqvist 1996 och Sigfridsson 1996).

Catharina Svala som skrev avhandlingen om 
Lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld 
1810-1888 (1990) och den historiska översikten 
över lantbrukets byggnader Från Ladu-Gård till 
Djur-Stall. Ekonomibyggnader under 250 år 
(1993), presenterar i rapporten och debattskriften 
Hur påverkar omställningen landsbygdens gårdar 
och byggnader (1991) den nya lagstiftningen och 
jordbrukspolitiken, och konsekvenserna för lant
brukets byggnader. För att kunna ta ställning till

frågor om bevarande och förändring behöver man 
en beskrivning av lantbrukets bebyggelsekultur, 
dess byggnadshistoria och brukningsmetoder, lik
som de politiska och ekonomiska spelregler som 
påverkat jordbruket under olika tidsperioder (Svala 
1991, s. 37). Kunskapsuppbyggnaden är viktig och 
det är särskilt angeläget att dokumentera epoken 
1830, tiden kring laga skiftet, fram till idag.

Den forskning och dokumentation som bedrivs 
inom detta område sker i första hand vid lant- 
brukshögskolorna, men även bland etnologer och 
kulturhistoriker. Massleberg - Jörlov. En studie av 
jordbrukets ekonomibyggnader och deras funk- 
tionsförändringar (Carlsson, Jansson, Johansson 
och Wass, 1993) är en seminarieuppsats från Insti
tutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. 
I uppsatsen som empiriskt utgår från två gårdar i 
Bohuslän har man studerat vilka funktionsföränd- 
ringar ekonomibyggnaderna genomgått och hur 
förändringarna kan avläsas exteriört och interiört. 
Detta material har sedan kopplats till jordbruks- 
politiska och jordbrukstekniska förändringar. 
Samtidigt har Bohusläns museum inventerat 140 
registrerade jordbruk inom samma socken. Detta 
är ett led i Riksantikvarieämbetets s.k. LiM-pro- 
jekt, en uppföljning av Livsmedelspolitikens Miljö
effekter.

LiM-projektet
Projektet, som redovisas utförligare i avsnittet 
”Förändringar i dagens jordbrukslandskap”, skall 
följa de stora trenderna av landskapspåverkan i 
hela landet och dessutom studera omställningens 
effekter i detalj inom tjugo referensområden, geo
grafiskt spridda över hela landet. Den första rap
porten är Jordbrukets byggnader - kulturvärden i 
landskapet (RAÄ 1993). Jordbrukets byggnader är 
inte bara viktiga kulturvärden i landskapet utan
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också historiskt källmaterial som belyser de 
förändringar i näringsstruktur och hushållning 
som bygden genomgått. I områden där jordbruket 
och markanvändningen har påverkats av stora 
förändringar är gårdsbebyggelsen ofta det enda 
som vittnar om hur jordbruket tidigare bedrivits.

Gårdstyper
Forskningen kring de äldre traditionella gårdsformer- 
na var inriktad på att urskilja enhetliga kulturområ
den och dra upp regionala gränser. Sigurd Erixon ar
betade med fem olika gårdstyper, den nordsvenska,

centralsvenska, mellansvenska, götiska och sydsvens
ka gårdstypen. De en gång danska landskapen utgör 
gränsen för två olika gårdskategorier. Norr om grän
sen är mangården och fägården alltid åtskilda, vilket 
också karakteriserar fäbodarna. Söder om gränsen, i 
Skåne, Halland och södra Bohuslän, dominerar den 
sammanbyggda fyrkantsgården. De olika husfunktio
nerna är i den kringbyggda gården sammanförda i 
samma byggnadskomplex, och djur och människor 
passerar över samma gårdsplan.

Sigurd Erixon presenterade redan 1919 ett för
slag till regionindelning som var baserat på gårds
typerna. Han vidarutvecklade denna diskussion i 
Svensk byggnadskultur (1947).

Kringbyggd gård i södra Halland. Höns, gäss och andra smådjur höll till på den stensatta gårdsplanen. I Sydsverige var mangård och fägård 
gemensam. Foto Gunnar Lundh 1920-tal.
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Gård i Mareks by i Östergötland med tydligt uppdelad mangård och fägård. Byn dokumenterades redan på 1890-talet, då flera byggna
der mättes upp och tecknades av.

Under 1920-talet fotodokumeterades byn. Foto Y. Willner 1921.
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Den nordsvenska gården som kan härledas till 
senmedeltiden, enligt Sigurd Erixon, har sin hu
vudsakliga utbredning i Norrland och Dalarna. 
Gårdstypen består av ett flertal fristående byggna
der med olika funktioner, grupperade i fyrkant 
kring en gräsbevuxen gårdsplan, dit djuren inte 
hade tillträde. De släpptes i stället ut och in genom 
dörren på fähusets eller stallets baksida eller 
genom portlidret.

Den nordsvenska gården har en närmast kring
byggd form med boningshuset vanligen i norr och 
fähus med foderbord mittemot. Längs sidorna lig
ger loftbodar, stall för småkreatur, en sommarstu
ga m.m. Utanför denna kärna av gårdsbebyggelse

ligger ytterligare en del hus som bagarstuga, bastu, 
vedbod, lador och härbren. Bagarstugan och bas
tun placerades utanför gårdsbebyggelsen med hän
syn till brandfaran, vilket påbjöds redan i Magnus 
Erikssons landslag. Utmärkande för den nord
svenska gården är också gärdsgården som omslu
ter kreatursfållan, genom vilken djuren förs ut och 
in till fähuset. Gärdsgården omslöt ibland även 
hela gårdsplanen.

Den centralsvenska gården, karakteristisk för 
Mälardalen och området kring Hjälmaren, var 
sannolikt influerad av herrgårdarna med uppdel
ning på en mangård och en fägård. Den hade en 
rektangulär grundform, där mangården och fägår-

Gård med götisk planläggning i Uppebyn, Kristdala socken, Småland. Foto J. Svensson 1918.
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Skånsk gård med pilalle. Foto 1898.
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Västsvensk gård i Lindome socken. Foto Erik Liljeroth 1940-tal.

Småbruk i Värmlands finnmark. Foto Erik Liljeroth 1940-tal.
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den åtskiljdes av en stallbyggnad med portlider 
eller av en bodlänga. Djuren hade tillträde till fä
gården men inte till mangården. Denna uppdelning 
i en mangård och en fägård återkommer även i de 
gårdsformer Sigurd Erixon benämner den mellan
svenska och den götiska. I sin äldsta form omfat
tade mangården flera hus med olika funktioner 
byggda kring en fyrkant. På längre eller kortare 
avstånd från mangården låg fähus, loge och övriga 
ekonomibyggnader. I de solskiftade byarna med 
sina rektangulära tomter fick den centralsvenska 
gården också en strikt rektangulär form.

När mangården och fägården är helt skilda kal
lar Sigurd Erixon gårdstypen för den mellansvens
ka, som i sin mest karakteristiska form består av 
två kringbyggda, skilda fyrkanter, som ofta låg 
osymmetriskt placerade i förhållande till varandra. 
Dessa gårdar låg vanligen utanför de hopträngda 
byarna och berördes inte av den geometriska by
regleringen. Denna gårdsform hade sitt utbred
ningsområde i Mälardalen och området kring 
Hjälmaren.

Den götiska gården har en långsträckt gårdsplan 
där mangården och fägården ligger i anslutning till 
varandra, skilda av ett staket. Endast fägården har 
en kringbyggd plan, medan mangården består av 
en huvudbyggnad med eller utan flyglar. Gårdsty
pen har sin huvudsakliga utbredning i Götaland 
med undantag av Skåne, Halland och Bohuslän. 
Den var emellertid vanligast i slättbygderna vid 
Östersjön, på Öland och Gotland, i Kalmar län 
och i Östergötland. Den har också förekommit i 
Södermanland och östra Uppland.

Den sydsvenska gården eller den skånsk-danska, 
som Erixon benämner den, är en kringbyggd, fyr- 
längad gård. Erixon framhåller att denna gårdstyp 
har haft en tydligare avgränsning än andra gårds
typer. Den sträckte sig upp i Blekinge, i Halland 
och delvis in i gränstrakterna av Småland och syd

västra Västergötland och förekom mer eller mind
re allmänt upp till Orust i Bohuslän. Gränsdrag
ningen och gårdstypens nordgräns är dock inte 
lika tydlig i dagens landskap (Hermanson, Lind
berg, Nordström 1987). Bostadslängan var fristå
ende eller sammanbyggd med de övriga längorna. 
Ekonomilängorna däremot hängde vanligen ihop 
under samma tak. Denna gårdstyp förekommer 
också i Danmark samt i Schleswig i Nordtyskland. 
Det finns olika teorier om den skånska fyrkants- 
gårdens ursprung, vilka på olika sätt förknippar 
dess ursprung med de tyska och centraleuropeiska 
gårdsformerna.

Sigurd Erixon talar om en rad blandformer av 
de svenska gårdsformerna, exempelvis i Bergslagen 
och Västsverige. Den västsvenska gården har en 
mer oregelbunden form än övriga gårdstyper, men 
med en klar markering av vinkelställda eller paral
lellt placerade mangårdar och ekonomibyggnader. 
Dessa ligger vanligen tydligt åtskilda, ofta genom 
att byvägen löper mellan mangården och fägården. 
Denna gårdform dominerar i Västergötland, Dals
land, Bohuslän, Värmland och de västra delarna 
av Småland.

Denna typologiska indelning är naturligtvis för
enklad men beskriver grundformerna. Många 
mindre gårdar och torp kan inte inordnas i de be
skrivna gårdstyperna. I samband med skiftena och 
utflyttningen av gårdar förändrades också gårdsty
perna. Man får inte glömma att Sigurd Erixons un
dersökningar sträckte sig fram till 1800-talets mitt 
och i Svensk byggnadskultur utgör det tidiga 
1800-talet den främre tidsgränsen. När det gäller 
1900-talet, finns det ett stort källmaterial i de re
gionala inventeringarna men inga jämförande ana
lyser över länsgränserna.
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Byar
Byarnas skiftande utseende är inte bara geografiskt 
betingat utan bybebyggelsen har också förändrats 
över tiden, med stora olikheter mellan 1600- och 
1700-talens oskiftade och 1800-talets skiftade 
byar. De historiska förändringarna har flera orsa
ker som skiftesreformerna, jordbrukets mekanise
ring och landsbygdens avfolkning.

Byarnas storlek har varierat i olika delar av lan
det. De största byarna med det största antalet går
dar fanns före skiftena i övre Dalarna, med flera

hundra och ibland över tusen invånare, och utmed 
de norrländska älvdalarna samt i slättbygderna i 
södra Sverige, särskilt i Skåne och på Öland. Linné 
beskriver de stora byarna i Skåne under sin resa 
1749 på följande sätt: ”Merendels store som små 
städer.” I Mellansveriges jordbruksbygder har by
arna däremot alltid varit små, även före skiftesre
formerna och vanligen endast omfattat tre till fyra 
gårdar.

De stora klungbyarna som är karakteristiska för 
bland annat Dalarna kännetecknas av att gårds
tomterna låg spridda i oregelbundna klungor.

Nattavaara by i Gällivare socken, Lappland. Byn dokumenterades 1902 efter det att skiftet var genomfört och man hade beslutat att flyt
ta byn en halvmil till området vid Nattavaara järnvägsstation. Foto 1902.
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Vissböle by i Emådalen på småländska höglandet. Bybebyggelsen ligger samlad i en tät klunga med bostadshusen i rad på den ena sidan 
av byvägen och ladugårdarna på den andra sidan. Foto Erik Liljeroth 1950-tal.

Eftersom byarna även till ytan är stora, kan det 
vara svårt att avgöra om det är flera små byar eller 
en stor klungby. Byarnas storlek hänger delvis 
samman med arvspraxis. I Dalarna har det ofta 
funnits flera arvtagare till varje gård, vilket inne
burit en långtgående hemmansklyvning. En annan 
orsak till byarnas storlek är att de endast storskif- 
tades. Något laga skifte med splittring av de gamla 
byarna och åtföljande utflyttning av gårdarna ägde 
aldrig rum i Dalarna.

Radbyn är en distinkt byform, planmässigt an
lagd med gårdar utmed en sida eller båda sidor av

byvägen, reglerad i solskifte. De medeltida land
skapslagarna beskriver hur byn skulle ligga i ”laga 
läge”, där gårdstomternas bredd mot bygatan 
motsvarade gårdens storlek i byn och åkertegarnas 
följd i byns gärden. Radbyns utbredningsområden 
var framförallt östra Götaland och Svealand samt 
Öland. I radbyarna låg de obesuttnas bostäder, 
hantverkare och arbetsfolk som inte ägde egen 
jord, på den s.k. malmen i utkanten av byn.

Den tredje bytypen är rundbyn eller platsbyn 
som karakteriseras av att gårdarna är lokaliserade 
runt en öppen plats, exempelvis bytorget. De skånska
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byarna har vanligen varit rundbyar. De obesuttnas 
bebyggelse, låg i rundbyarna oftast mitt i byn vid 
fägatan. Detta var inte bara den mest obrukbara 
marken utan här gick också fädrevet där djuren 
fördes till och från betesmarken morgon och kväll. 
I Skåne kallades denna bebyggelse gatehus.

I Bohuslän, Dalsland,Värmland och på Gotland 
har byarna varit förhållandevis få och små. I dessa 
områden har den ensamma gården varit den vanli
gaste bebyggelseformen.

Byggnadsmaterialens och 
byggnadsteknikens geografi
Till skillnad från vår tids byggnader, som levereras i 
monteringsfärdiga sektioner till byggplatsen eller 
uppförs av material som transporterats från olika 
delar av landet eller kanske importerats från utlan
det, så var uppförandet av en byggnad i självhushål
lets tid helt beroende av de resurser som fanns till
gängliga på platsen. Såväl byggnadsmaterial som 
hantverkskunnande hämtades i den nära omgivning
en. Byggnadsskicket fick därför en stark lokal an
passning där material, form och konstruktion häng
de nära samman. Det är ett av skälen till att bebyg
gelsen kom att utformas på olika sätt i olika delar av 
landet. Den äldre bebyggelsen avspeglar regionala 
byggnadstraditioner på samma sätt som de språkliga 
dialekterna ger uttryck för regionala variationer.

Trä har i stora delar av landet varit det naturli
ga byggnadsmaterialet. Virke av tall eller fur använ
des främst i byggnader med fuktigt inomhusklimat 
med risk för röta, som i boningshus, ladugårdar och 
stall. Granvirke användes vanligen till lador, maga
sin och andra uthusbyggnader med torrare inom
husklimat. I södra Sveriges lövskogsområden var 
ekvirke ett viktigt byggnadsmaterial, framförallt till 
syllstocken och andra särskilt utsatta delar av bygg
naden. Det är bara i skogsfattiga områden som 
andra material har använts vid husbyggande, som 
sten i de bohuslänska kusttrakterna, lera och tegel 
på den skånska slätten. Murade hus var ovanliga i 
den äldre allmogebebyggelsen, utom på Öland och 
Gotland där tillgången på lättbearbetad sandsten 
och kalksten var god. Bränt tegel, som tidigt använ
des som byggnadsmaterial i de syd- och mellan
svenska städerna, fick först under senare delen av 
1800-talet och i början av 1900-talet större betydel
se för landsbygdens bebyggelse.

Knuttimringstekniken följde barrskogsområdena
Hälsingegårdarnas brokvistar smyckar de stora timmerhusen. 
Bingagården, Hälsingland. Foto Erik Liljeroth 1950-tal.
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i norra och mellersta Sverige, medan skiftesverks- 
tekniken hörde hemma i södra Sveriges lövskogs
områden. Fur och gran, som växer förhållandevis 
raka och jämna, krävde inte mycket bearbetning för 
att bli lämpligt byggnadstimmer. Skiftesverkstekni- 
ken var virkesbesparande, eftersom man kunde ut
nyttja kortare längder som klövs eller sågades till 
plank och därefter fogades in mellan stolparna i 
skiftesverkskonstruktionen. Korsvirkestekniken var 
ännu mer virkesbesparande. Det var bara stommen, 
timrån, som byggdes av trä, medan facken däremel
lan fylldes med flätat ris och lerklining eller tegel.

De lokala traditionerna präglade även byggnads- 
skicket i tekniskt avseende, eftersom kunskapen att 
timra en byggnad gick i arv från generation till ge
neration. Bonden var oftast såväl byggmästare som 
timmerman. Byggnadsverksamheten på landsbyg

den organiserades vanligen genom samverkan mel
lan byns bönder. Grannelaget eller byteslaget har en 
lång tradition inom det agrara byggandet. Endast 
för vissa specialarbeten som exempelvis taktäckning 
och murning behövde man möjligen hjälp från trak
tens professionella hantverkare. Denna arbetsorga
nisation bidrog naturligtvis till att bevara de orts- 
präglade teknikerna och byggnadstraditionerna.

Knuttimring
Knuttimringens historia är ett forskningsfält som 
intresserat arkeologer, etnologer, konsthistoriker 
och arkitekter. Knuttimringen och träbyggandet 
har präglat landsbygdens bebyggelse och den tra
ditionella byggnadstekniken bland allmogen.

Timmerhusets konstruktion innebär att det 1ig-

Timrad s.k. mjölkkove vid västra Djupdalsvallens fäbodar, Tännäs socken, Härjedalen. Foto B. Kjellström 1920.
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gande timret hålls samman av timmerknutarna 
som vilar på hörnstenarna. Timmerstockarna stap
las på varandra med urskålade undersidor för att 
väggen skall bli tätare. Mellan stockarna tätar man 
med mossa eller med trasor från utnötta kläder 
och textilier. Väggens stabilitet i sidled hjälps upp 
av dymlingarna som är små trätappar som fogas in 
i undre och övre stocken i varje timmervarv. Van
ligen timrar man med skrädda timmerstockar, som 
har bilats jämna. Det runda, endast barkade timret 
har främst använts i enklare uthus och ängslador. 
Timmerhusets tak bärs upp av åsar, den s.k. kropp
åsen och en eller ett par sidoåsar, langsgående kraf
tiga timmer som vilar på timrade gavelrösten.

Det knuttimrade huset har en lång tradition i 
vårt byggande med belägg tillbaka i sen vikingatid. 
Byggnadens stabilitet är helt beroende av timmer
knutarnas konstruktion. Rännknuten är den enk
laste typen av timmerknut. Den runda stocken är 
bara urskålad på översidan och stockarna ligger 
löst i timmerknuten. Successivt utvecklades alltmer 
sinnrika lösningar för att förbättra knutens kon
struktion. Den slätbilade stocken skålades ur både 
på över- och undersidan och vid urhuggningen för 
överhaket sparade man ut en liten klack, en s.k. 
betta. Denna fungerade som en spärr mot motsva
rande klack i den underliggande stocken. Utform
ningen av knuthaket har i den etnologiska termi
nologin givit upphov till en rad olika namn, exem
pelvis sned eller vertikal dubbelkatt, ett namn från 
Ovansiljan, där de dubbla urtagen på båda sidor 
om den s.k. bettan kallas katt (Lundqvist 1995).

När vattensågarna under 1800-talet gjorde det 
möjligt att i virkesbesparande syfte bygga hus av 
sågade plank, förändrades knuttimringstekniken. 
Dubbelhaksknuten ersatte exempelvis under 1800- 
talet de tidigare knutformerna i Mellansverige. 
Genom sågverksindustrins expansion och tillgång
en på sågat virke, började man bygga timmerhus

utan utskjutande knutskallar, och i stället laxade 
man ihop stockarna i hörnen. På det sättet fick 
man släta väggytor och släta hörn, en timmer
stomme lämpad att klä in med träpanel. Under den 
här tiden finns det också många exempel på hur 
träarkitekturen, framförallt i bostadshusen i stä
derna och i större gårdar på landsbygden, influe
rades av den samtida stenhusarkitekturen med 
släta, putsade fasader.

Datering av knuttimrade byggnader 
Den kulturhistoriska byggnadsforskningen var ti
digt inriktad på studier av material och byggnads
teknik, ofta som en metod att datera byggnaderna. 
Göran Rosander sammanfattar i artikeln ”Knut
timringen i Norden under medeltiden” hur olika 
forskare arbetat med skilda tekniker för att datera 
knuttimrade hus. Artikeln ingår i symposievoly- 
men Knuttimring i Norden. Bidrag till dess äldre 
historia. Dalarnas museum 1986.

Förr skedde dateringen vanligen med hjälp av en 
”museal metod”, där man efter arkeologiska före
bilder byggde upp kronologiska serier som var ba
serade på tekniska detaljer och byggnadernas de
korativa utsmyckningar. Till de främsta företrä
darna för denna metod hör bland andra Sigurd 
Erixon, Olle Homman och flera norska timmer- 
byggnadsforskare. En konsthistorisk dateringsme- 
tod, som byggde på stilhistoriska studier, företräd
des av konstvetaren Gerda Boéthius. Men båda 
dessa metoder har osäkerhetsmoment bland annat 
beroende på lokala variationer och att en del äldre 
stildrag har bevarats längre i vissa områden.

Karl-Olov Arnstberg arbetade för sin avhand
ling Datering av knuttimrade hus i Sverige (1976) 
med byggnadstekniskt material tillsammans med 
inristade årtal som stöd för dateringen. Arbetet 
byggde på det s.k. monumentregister som Sigurd
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Erixon började samla material till under sina fält
arbeten på 1920-talet, vilket han emellertid aldrig 
hann slutföra. De inristade årtalen visar sig dock 
källkritiskt vara ett föga användbart material för 
dateringen av byggnaderna.

Olle Homman prövade en metod för en grov da
tering av timrade byggnader som utgick från en 
bedömning att timret i byggnader i de inre delarna 
av Sverige vittrar ca 1 mm per sekel på södersidan 
(Rosander 1986, s.125). Djupet mättes vid järnbe
slag, där det framträdde tydligast. Metoden förut
satte att byggnaden inte var flyttad.

När C 14-metoden introducerades inom arkeo
login vid mitten av 1940-talet, ökade möjligheten 
för en säkrare datering, men metoden är osäker för 
timmer yngre än 500 år och har därför inte an
vänts i någon större utsträckning för att datera 
byggnader. Den dendrokronologiska metoden har 
däremot givit mycket tillförlitliga resultat (Bartho
lin 1975). Det är möjligt att fastställa såväl årtal 
som årstid då trädet fälldes, förutsatt att man har 
tillgång till en s.k. grundkurva som jämförelsema
terial. En sådan har upprättats av Thomas Bartho
lin vid Laboratoriet för kvartärbiologi i Lund och 
avser mellansvenskt furuvirke. Lars Löfstrand vid 
Dendrokronologiska laboratoriet, geologiska insti
tutionen i Uppsala, har arbetat med datering av 
kyrkor byggda av furuvirke i södra Sverige genom 
jämförelser med en grundkurva för ek och en för 
tall (Rosander 1986, s. 125-126, Hovanta 1995).

Timmerbyggnadsforskning 
Den äldre forskningen om timmerbyggnader och 
timringsteknik representeras av Sigurd Erixon och 
hans medarbetare, konstnären Olle Homman, mu
seimannen Anders Nyman, museimannen Axel 
Nilsson och arkeologen Sune Ambrosiani och be
skrivs i artiklar i bland annat Kulturhistoriskt

lexikon över nordisk medeltid (1956-78). Under 
slutet av 1920-talet publicerade Gerda Boethius en 
undersökning Studier i den nordiska timmerbygg
nadskonsten (1927) och tio år senare gav hon ut 
en specialmonografi över timringskonstruktioner i 
Dalarna. Till den första generationen byggnadshis- 
toriker som behandlar knuttimringstekniken hör 
också Lars Levander med studien Övre Dalarnas 
bondekultur och Erik Lundberg i flera arbeten, 
t.ex. Trä gav form. Intresset för timmerbyggnads
forskningen avtog märkbart under andra hälften 
av 1900-talet. Ilmar Taive behandlade timmer
byggnadsteknik i avhandlingen Bastu ocb torkbus 
i Nordeuropa (1960) och 1976 presenterade Karl- 
Olov Arnstberg avhandlingen om Datering av 
knuttimrade bus.

Göran Andersson och Peter Sjömar utgår i arti
keln ”Trösklogen i Eggen - ett medeltida källma
terial” från en medeltida timrad loge i Härjedalen. 
Källmaterialet utgörs av byggnaden tillsammans 
med medeltida skriftliga källor. Timmerbyggnaden 
analyseras genom en mycket noggrann dokumen
tation och tolkning av material, teknik och kon
struktion. Man undersöker bland annat det bear
betade timret, där huggspåren i virket avslöjar den 
speciella yxtyp som använts liksom huggningstek- 
niken.

Dokumentationen av trösklogen ger också upp
hov till frågor om storleken på logen i Eggen står i 
relation till gårdens odlade mark och om logen 
kan ge svar på hur stor åkermark den medeltida 
gården hade (Andersson och Sjömar 1996).

Skiftesverksteknik
Gunnar Henriksson ger i boken Skiftesverk i Sve
rige. Ett tusenårigt byggnadssätt (1996) en hel
täckande översikt över skiftesverkstekniken. Efter 
genomgången av skiftesverket som ett tekniskt
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Ladugårdslängor utmed byvägen. Öland. Foto 1910-tal.
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byggsystem presenteras skiftesverksbebyggelsen 
topografiskt i de sydsvenska landskapen samt på 
Öland och Gotland med byggnadsteknikens olika 
regionala variationer.

I skiftesverkstekniken utgör ramverksstommen 
den bärande konstruktionen. Här kombineras 
konstruktiva lösningar från såväl timmerhuset 
som korsvirkeshuset. Skiftesverket är en stolpkon- 
struktion besläktad med stavbyggnadskonstruktio- 
nen. Stavkyrkorna eller resvirkeskyrkorna, som de 
ibland kallas, har en bärande stolpkonstruktion 
med vertikalt ställda plankor som fyllning mellan 
stolparna. Skiftesverkstekniken karakteriseras 
också av ett stolp- eller ramverk med fyllningar, 
men i skiftesverket läggs plankorna horisontellt 
mellan stolparna. Väggplankorna eller bålarna är 
infällda i vertikala stolpar som i sin tur vilar på syl
ien, den understa stocken. Bålarna ligger lösa i no
tar na eller stolparna och sjunker när timret torkar. 
För att täta väggarna ytterligare har man fyllt med 
mossa mellan bålarna på samma sätt som i ligg
timmerkonstruktionen. Skiftesverkstekniken har 
framförallt förekommit i ekonomibyggnader. Även 
bostadshus har uppförts i skiftesverkskonstruk- 
tion, exempelvis de gotländska s.k. bulhusen.

Skiftesverkstekniken hör geografiskt hemma i 
södra Sveriges lövskogsområden med ek som det 
naturliga byggnadsmaterialet. Bristen på ek under 
1700-talet innebar att också furuvirke blev ett van
ligt byggnadsmaterial i skiftesverkskonstruktioner. 
De olika byggnadsteknikernas utbredningsområ
den hänger nära samman med tillgången på bygg
nadsmaterialet. Det finns många exempel på när 
de olika byggnadsteknikerna och byggnadsmateria
len kombinerats. I Skåne har man i ladugårdar 
ibland kombinerat skiftesverk i den nedre vägghal
van och korsvirke i den övre och på Öland finns 
exempel på loftbodar där bottenvåningen är byggd 
i skiftesverk och det övre loftet är knuttimrat.

Sigurd Erixon karterade de olika byggnadstekni
kernas utbredningsområden och konstaterade att 
skiftesverkets ”starkfrekventa nordgräns” går 
söder om Vänern och Vättern i väster och i höjd 
med Ölands och Gotlands nordligaste delar i öster. 
Norr om dessa linjer kan man enligt Erixon skön
ja en ”halvfrekvent nordgräns”, precis norr om 
Vänern i väster och upp mot Dalälven i öster 
(Erixon 1931, Henriksson 1989).

I skriften Skiftesverk på Öland (1989) presente
rar Gunnar Henriksson resultaten av sin forskning 
om skiftesverkstekniken och jämförelser med ut- 
grävningsresultaten från Eketorps borg på Öland. 
Forskningsresultaten pekar på ett starkt samband 
mellan en medeltida skiftesverksteknik och skiftes
verkskonstruktioner som fortfarande finns bevara
de i den äldre bebyggelsen (Henriksson 1989).

Carl Wijnblad beskrev i Allmogens byggnader 
(1766) skiftesverksteknikens stora fördelar, inte 
minst i virkesbesparande syfte. Skiftesverkskon- 
struktionen enligt den modell som Wijnblad före
slog, för bland annat uthus och lador, kan närmast 
beskrivas som en övergångsform till det sena 
1800-talets plank- och brädväggar. Skiftesverks
tekniken är emellertid inte enbart en metod att 
bygga med fyllnadsväggar utan snarare en kon
struktion med stabil stomme. De ursprungliga for
merna för skiftesverkstekniken bland allmogens 
bebyggelse finns i Västergötland och Blekinge, 
men också i delar av Skåne, Halland, Småland 
samt på Öland och Gotland. Det västgötska kärn
området sträcker sig mellan Vänern och Vättern 
med Tiveden som nordlig gräns, där barrskogsom
rådena tar vid, och söderut i nivå med Vätterns 
sydspets. I Halland har skiftesverkstekniken varit 
utbredd över hela landskapet, vilket hänger sam
man med att Halland var bevuxet med ekskogar in 
på 1300-talet. Det skånska kärnområdet för skif
tesverksteknikens utbredning har sin södra gräns
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utmed en linje Helsingborg - Ringsjön - Åhus. I 
norr går gränsen vid övergången till barrskogsom
rådet i Småland (Henriksson 1989).

Korsvirkesteknik
Även i korsvirkeskonstruktionen är det timrån eller 
ramverksstommen som utgör den bärande kon
struktionen. Stolparna eller ständarna vilar på syl
ien och fästs i sin övre del i ett liggande remstycke, 
den s.k. lejden. Stolparna i timrån fästs också i 
langsgående virken, parallella med lejden och sylien, 
s.k. löshultar. Hörnstolparna stadgas av snett ställ
da snedstyvor. Timråns fack fylls av tegel eller ett 
flätverk av grenar med lerklining på ut- och insidan. 
Timrån är rörlig på samma sätt som i liggtimmer
konstruktionen, vilket ställer stora krav på hopfog- 
ningspunkterna, trätapparna och bladningarna.

Takkonstruktionen i såväl skiftesverkshuset, 
som korsvirkesbyggnaden vilar på den s.k. lejden, 
det övre remstycket, som även kallas hammarban
det eller väggbandet. Till skillnad från liggtimmer
husets takås, som vilar på husets gavelrösten, bärs 
taket i skiftesverks- och korsvirkeshuset upp av 
taksparrar, vilka vilar på byggnadens långväggar. 
Takstödjande stolpar kan förekomma, ibland en
dast en mittstolpe, mesula, eller mittstolpen kom
pletterad med dubbla rader av stolpar, sidosulor, 
på vilka sidoåsarna vilar.

Nya byggnadstekniker under 1900-talet
Kring sekelskiftet förändrades landsbygdens bygg- 
nadsskick, sedan sågverken började tillhandahålla 
sågat och profilhyvlat virke. I början innebar för
ändringen endast att planken monterades stående 
och försågs med ut- och invändig panel av bräder. 
Att bygga med stående plank var vanligast i södra 
Sverige, medan man i Norrland ofta byggde upp

väggarna med hjälp av stående stolpar och liggan
de reglar som kläddes in med bräder. Mellanrum
met mellan reglar och bräder fylldes med torv, såg
spån eller kutterspån. På så sätt fick man en väl- 
isolerad väggkonstruktion. Detta kan vara en an
ledning till att stolpkonstruktionen främst kom till 
användning i landets kallare delar. När isolerings
materialen efterhand förbättrades blev det möjligt 
att minska planktjockleken i väggarna. Efter 1950 
har plankkonstruktionen nästan helt försvunnit 
och ersatts av regelverk. Konstruktionen motsva
rar i princip det nordsvenska stolpverket men med 
klenare dimensioner. På båda sidor av reglarna spi
kades liggande eller stående spontad panel.

Under slutet av 1800-talet blev det vanligt att 
man uppförde s.k. vedhus. I Västsverige och inom 
angränsande norska områden byggdes s.k. kubb- 
hus, där väggarna murades upp av vedträliknande 
träkubb och lera. Kubbhus förekommer också i 
Stockholmsregionen. Utmed Norrlandskusten i 
sågverksdistrikten, bland annat i Skellefteåregio- 
nen, byggdes i stället s.k. knubbhus, där man ut
nyttjade korta plankbitar, trästycken av sågat 
virke. Hittills finns det knappast något publicerat 
om kubb- och knubbhus, men för närvarande 
pågår det ett par forskningsprojekt i Bohuslän och 
vid Tekniska högskolan i Stockholm, som behand
lar vedhuskonstruktioner under det sena 1800- 
talet och under 1900-talet.

Även om trä varit det vanligaste byggnadsmate
rialet på den svenska landsbygden, förekommer 
också hus byggda av sten eller tegel. På Öland och 
Gotland och i de bohuslänska kusttrakterna kan 
man finna hus och gårdar byggda helt av natur
sten, som gråsten eller granit, sandsten eller kalk
sten. Men det är vanligare att vissa delar av bygg
naden, vissa väggar, är byggda av natursten, till ex
empel i uthus och ladugårdar, medan övriga delar 
av byggnaden är uppförda i timmer.
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I Skåne har tegel varit ett vanligt byggnadsmate
rial även på landsbygden. I övriga delar av landet 
är tegel ett relativt sent material bland landsbyg
dens bebyggelse och hör närmast till 1900-talets 
byggnadsskick. Väggar gjutna av betong började 
förekomma under de första decennierna av 1900- 
talet. I början av 1930-talet introducerades gasbe
tongen i form av murblock och användes i såväl 
ytter- som innerväggar i både boningshus och la
dugårdar.

Forskningen kring äldre byggnadstekniker 
Bland dagens byggnadsforskare är det framförallt 
Finn Werne och Peter Sjömar som arbetat med 
byggnadstekniska frågor och publicerat bland 
annat artikeln ”Hantverk, teknologi och bygg
nadskultur - några reflexioner kring träbyggnads
teknikens utveckling” (Sjömar och Werne 1983). 
Finn Werne har skrivit Böndernas bygge. Traditio
nellt byggnadsskick på landsbygden i Sverige 
(Werne 1993). Peter Sjömar behandlar i avhand
lingen Byggnadsteknik och timmermanskonst. En 
studie med exempel från några medeltida knuttim
rade kyrkor och allmogehus (1988) trätekniken 
och träets materialegenskaper, liksom arbetsmeto
derna och de traditionella träbyggnadshantverken. 
I artikeln ”Byggnadstekniska förändringar på 
landsbygden under 1800-talet” i symposievolymen 
Landskaps- och bebyggelseförändringar under 
1800-talet (1986) ger Finn Werne en översikt över 
träbyggandet och teknikens förändringar. Werne 
diskuterar förutsättningarna för 1700- och 1800- 
talens förindustriella byggande på landsbygden, 
hur de förändrades och vilka faktorer som påver
kade byggandet, och skillnaderna mellan det för
industriella och det industrialiserade byggandet 
(Werne 1986, s. 87-96, samt 1993).

I Så renoveras torp och gårdar av Ove och Eli

sabet Hidemark, Göran Söderström och Axel 
Unnerbäck presenteras de olika byggnadstekni
kerna i handboksform med råd och handledning 
vid renovering. Här behandlas inte bara timmer
byggnadstekniken utan även skiftesverks- och kors- 
virkesteknikerna.

Den byggnadstekniska och kulturhistoriska 
forskningen om landsbygdens byggande berör i 
första hand 1700- och 1800-talsbebyggelsen. De 
traditionella byggnadsteknikerna var knuttimring, 
korsvirkes- och skiftesverksteknik. Stavbyggnads
tekniken hade försvunnit långt tidigare och levde 
kvar endast hos särskilt kunniga timmermän, t.ex. 
de norrländska storsnickarna som använde en 
snarlik teknik när de byggde klockstaplar. Under 
1700-talet skedde en rad byggnadstekniska 
förändringar, som dock blir märkbara först i 1800- 
talets byggande. Statlig kontroll pressade fram 
timmerbesparande konstruktioner och genom en 
kungörelse 1757 fick bönder vissa års skattefrihet 
om de uppförde sina hus av tegel och gråsten i stäl
let för av trä. Strävan att undvika eldsvådor inne
bar en rad åtgärder, bland annat föreskriften om 
inrättandet av skorstenar. De gamla rökstugorna 
försvann och under 1800-talet blev skorstenar 
vanliga i hela landet, ”ljoret” i taket togs bort och 
öppningen för rökutsläpp ersattes av en skorsten 
och ljusinsläppet skedde genom fönster i väggarna 
(Werne 1986, s. 88).

Lång historisk kontinuitet
De centrala jordbruksbygderna var sannolikt full- 
koloniserade vid vikingatidens slut, och under 
medeltiden växte bysamhällen fram även i skogs
bygden. Den nytillkomna bebyggelsen karakterise
rades av ensamgårdar. Det äldre skriftliga käll
materialet ger god kunskap om bondesamhällets
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organisation, t.ex. reglerna för jordfördelning, be
dömning av tvistefrågor, arvsskiften och skatteut- 
skylder etc. (Sporrong 1972).

Under 1500-talet skedde inga större förändring
ar i agrarsamhället som avsatte spår i kulturland
skapet. Men detta är i stället en period under vil
ken rikets centrala förvaltning byggdes upp. Det 
innebär att källmaterialet är mer omfattande från 
och med 1500-talet med närmast rikstäckande ka
merala förteckningar som under 1600-talet kom
pletteras med kartmaterial för stora delar av lan
det. En faktor som påverkade kulturlandskapet 
under denna tid är framväxten av godsväsendet. 
Vid mitten av 1600-talet hörde 63 % av den bru
kade jorden till adelns gårdar. Förändringarna i 
kulturlandskap och brukningsformer berörde i 
stort sett endast de områden som låg vid de sätes
gårdar som blev bestående efter reduktionen i slu
tet av 1600-talet. De landskap som påverkades 
mest av godsens inflytande är Skåne, Uppland, Sö
dermanland och Östergötland. Dagsverkstorp fö
rekom under 1600- och 1700-talen i godsens peri- 
fera områden.

Skiftesreformerna
Under 1700-talet inleddes en period som innebar 
allt tydligare påverkan på kulturlandskapet. En 
rad faktorer drev fram de förändringar som skifte
na under 1700- och 1800-talen medförde. Genom 
hemmansklyvningen och det växande antalet går
dar i byarna karakteriserades ägostrukturen av 
många små brukningsenheter. Bönderna blev allt 
mer beroende av varandra och bytvånget innebar 
gemensam planering inför sådd och skörd. Initiati
vet till jordreformerna kom inte från bönderna 
själva. Det var chefen för Lantmäterikontoret i 
Stockholm, Jacob Faggot, som var den främste ta
lesmannen för storskiftet, vilket antogs 1749 och

innebar att man lade samman de många små och 
smala tegarna till färre och större enheter.

Faggots mycket radikala förslag gick ut på att 
man slopade bysamfundet och omfördelade åker
marken, så att varje bonde fick en brukningsenhet. 
Storskiftet var inte obligatoriskt, utan samtliga 
jordägare i byn skulle samtycka till att skiftet ge
nomfördes, vilket fick till följd att få områden skif
tades. I Uppland, kring godset Ekolsund, vilket 
förvaltades av Faggott, genomdrevs emellertid 
storskiftet, men det kom aldrig att beröra bebyg
gelsen. I övriga delar av landet var bönderna i all
mänhet motvilliga till att genomföra storskiftet 
och 1757 modifierades skiftesförslaget, så att man 
medgav att varje ägare fick ha maximalt fyra bruk- 
ningsområden. Fortfarande omfattade skiftet en
dast åkermarken och inte bebyggelsen.

Inom de centrala jordbruksområdena i Mälar
dalen, på Östgötaslätten och i sydvästra Skåne ge
nomfördes storskiftet i relativt stor utsträckning. 
Generellt fick storskiftet aldrig något större ge
nomslag och man räknar med att en tredjedel av 
landets bönder aldrig hörsammade kravet på skif
te (se kartan). Det innebar att storskiftet i större 
delen av landet inte medförde några mer genom
gripande förändringar av kulturlandskapet. Den 
största betydelsen låg i att storskiftet banade vägen 
för kommande jordreformer. År 1783 blev det 
möjligt för enskilda jordägare att bryta sig ur byn 
och begära att ägorna samlades i ett enda block.

År 1803 beslutade man om enskifte, vilket var 
ett långt radikalare förslag än storskiftet. Rutger 
McLean på godset Svaneholm i Skåne var före
gångsmannen. Han genomförde enskiftet på sitt 
gods, vilket innebar att dess fyra byar om tillsam
mans 51 gårdar och tusentals parceller omforma
des till 73 geometriskt regelbundna brukningsen
heter. Samtidigt byggdes nya gårdar och vägar. 
Förslaget syftade inte enbart till att samla all jord i
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Storskiftets utbredning i Sverige. (Efter Helmfrid 1960.)

större brukningsenheter, lokaliserade till varje 
gård, utan också till att lösa upp bybebyggel
sen och flytta ut gårdarna. Även beslutet om 
enskifte möttes av motstånd, särskilt från de 
självägande bönderna, och skiftet genomfördes 
mer allmänt endast i Skåne, där jorden förval
tades av stora godsägare.

Laga skiftet som inleddes 1827 var närmast 
en kompromiss mellan de båda tidigare skiftes
reformerna. Bönderna tilläts fördela jorden på 
ett visst begränsat antal enheter. Konsekvenser
na för såväl bebyggelsen som kulturlandskapet 
blev naturligtvis stora. Man räknar med att 
omkring 100 000 gårdar flyttades eller ”skifta
des ut” i samband med enskiftet och laga skif
tet (se kartan på nästa sida).

Genom skiftesreformerna blev bönderna de
finitivt fria från bytvånget. Brukningsformerna 
förändrades bland annat med hjälp av tekniska 
nyheter, och plogen öppnade möjligheterna till 
mer omfattande uppodling och nyodling. Man 
har hävdat att plogen infördes i samband med 
övergången till vallväxtodlingen och cirkula- 
tionsjordbruket (Sporrong 1972, s. 47). För att 
undvika gamla stenbundna åkrar, som inte 
lämpade sig för bearbetning med plog, uppod
lades sjöar, mossar och andra sankmarker, och 
de blev de första åkerytorna i det moderna cir- 
kulationsbruket. Denna nyodling fick natur
ligtvis stora konsekvenser för kulturlandska
pet.

Skiftenas konsekvenser har analyserats i 
flera vetenskapliga arbeten, däribland Staffan 
Helmfrids ”The Storskifte, Enskifte and Laga 
skifte in Sweden - general feature” i Geogra
fiska Annaler (1961, s. 1-2.) I Ekonomisk tid
skrift 1945 och 1946 diskuterar Eli Heckscher 
och John Frödin skiftenas konsekvenser.

Om byns bebyggelse och ägofördelning före
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Laga skiftets utbredning i Sverige. (Efter Helmfrid 1960.)

skiftena finns bland annat Sigurd Erixons ar
bete Svenska byar utan systematisk reglering 
(1960) liksom översikten Byar (Svenska Kul
turbilder 6:12, 1932). Byns formella organi
sation, med exempel från norra Norrland, be
handlas i Olov Isakssons avhandling Bystäm
ma och bystadga (1967). Ur den kulturgeo
grafiska litteraturen som beskriver byarnas 
utseende och ägofördelning kan nämnas 
David Hannerbergs Den nord- och mellan
svenska byns organisationsformer och upp
lösning (1933) samt John Frödins Byamål, 
tomtreglering och odlingsgång (1954-55).

Konsekvenserna av skiftesreformerna på
verkade inte bara landskapet och den fysiska 
miljön utan också byns organisation och so
ciala struktur. I Land och stad beskriver et
nologen Mats Hellspong hur skiftesreformer
na påverkade byns arbetsliv och organisation 
(1972, s. 54-99). Etnologen Börje Hansen 
berör också dessa frågor i sin avhandling Ös
terlen (1952). John Granlund beskriver de 
obesuttnas bebyggelse i uppsatsen ”De obe
suttna” i Arbetaren i Helg och socken I, 
1943. Torpväsendet har behandlats i Valter 
Elgeskogs Svensk torpbebyggelse från 1500- 
talet till laga skiftet (1945).

Förändringar i dagens jordbruks
landskap
I samband med riksdagens beslut om ny livs- 
medelspolitik 1990, beslöts också att följa 
upp den livsmedelspolitiska reformens effek
ter på flera områden och utifrån olika aspek
ter. Statens naturvårdsverk fick i uppdrag att 
i samråd med Statens jordbruksverk och 
Riksantikvarieämbetet följa och utvärdera 
miljöeffekterna av reformen. De tre myndig
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heterna har bildat en gemensam organisation för 
projektet LiM, uppföljning av Livsmedelspoliti- 
kens Miljöeffekter. Uppföljningen avser att under
söka vad som händer med odlingslandskapet, den 
biologiska mångfalden och genetiska variationen, 
landskapets kulturvärden samt effekterna av de 
administrativa och ekonomsika styrmedel som på
verkar odlingslandskapets framtid.

Projektet skall följa de stora trenderna i land- 
skapspåverkan i hela landet, men dessutom skall 
omställningens effekter studeras mer i detalj inom 
tjugo referensområden, geografiskt spridda över 
hela landet. Dessa tjugo referensområden skall till
sammans ge en bild av utvecklingen. Områdena 
har valts så att de representerar jordbrukets nitton 
olika produktionsområden enligt en äldre indel
ning. Denna sammanfaller med såväl den kultur
historiska regionindelningen av det agrara kultur
landskapet som den naturgeografiska regionindel
ningen. För att lantbruksstatistiken skall kunna ut
nyttjas vid studiet av referensområden omfattar 
var och en av dessa en församling. Målsättningen 
är att i varje område följa utvecklingen inom jord
bruket under en längre period.

Utgångspunkterna för undersökningarna i refe
rensområdena är ett antal enskilda inventeringar 
som kommer att läggas samman och bearbetas i ett 
geografiskt informationssystem (GIS). Den första 
rapporten presenterar Jordbrukets byggnader - 
kulturrvärden i landskapet (RAÄ 1993). LiM-pro- 
jektets andra publikation behandlar Fornlämning- 
ar i jordbruksmark - Skador och markanvändning 
(RAÄ 1995).

Centraldirigerad byggnadskultur
Vad utmärker den genuina folkliga byggnadstradi
tionen och vad är resultatet av centrala förord
ningar? Karl-Olov Arnstberg diskuterar begreppet

centraldirigering i efterskriften till den senaste 
upplagan av Svensk byggnadskultur och behandlar 
bland annat Sigurd Erixons artikel ”Landshöv
dingarna som byggnadsdirigenter under 1700- 
talet” (Erixon 1964-1965). Arnstberg framhåller 
att olika former av centraldirigering har haft stor 
betydelse för landsbygdens bebyggelse. Han menar 
att det är svårt att avgöra i vilken utsträckning 
statliga rekommendationer verkligen efterföljdes. 
Kan det ha varit så att de statliga förordningarna 
uttryckte vad som redan var brukligt? Detta gäller 
för såväl de medeltida landsskapslagarna som de 
yngre husesynsförordningarna (Arnstberg 1982).

Centrala påbud har sedan långt tillbaka i tiden 
påverkat bebyggelsens utformning på olika sätt. 
Under 1700-talet påbjöds timmerbesparande åt
gärder för att förhindra skogsskövling. Utflyttning 
av smedjor och bastur från den täta bybebyggelsen 
var åtgärder för att begränsa eventuella eldsvådor. 
Skiftena innebar stora konsekvenser för bebyggel
sen och odlingslandskapet.

Det sena 1800-talets propaganda för bättre bo
städer på landsbygden är ytterligare ett exempel på 
centraldirigerade åtgärder. De nya byggnadsidea- 
len förmedlades av Lantbruksakademien och hus
hållningssällskapen. Planschverk presenterade typ
ritningar för såväl enskilda byggnader som hela 
gårdsanläggningar. Arkitekterna Edelsvärd och 
Löfvenskiöld gjorde ritningar över de nya bygg- 
nadsidealen. Förebilderna hämtades ofta från kon
tinenten, bland annat från Schweiz. Löfvenskiöld 
grupperar bebyggelsen utifrån funktion, social till
hörighet etc. Det resulterar i att utformningen skil
jer sig för olika typer av byggnader. Villabebyggel
sen fick exempelvis ofta kontinentala förebilder, 
medan lantmannabebyggelsen vanligen präglades 
av de lokala byggnadstraditionerna, där torpen 
fick en enklare och friare utformning. Detta är 
skillnader som bestått över tiden.
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Byvägen genom Barkhyttan i Torsåkers socken, Gästrikland. Foto Bergengren 1920.

Viljan att återknyta till den svenska nationalro- 
mantiska byggnadstraditionen var stark i slutet av 
1800-talet. I syfte att motverka den ökande emi
grationen bildades 1907 Nationalföreningen mot 
emigrationen. En inventering av landsbygdens be
byggelse inspirerade vid den här tiden flera unga 
arkitekter att arbeta fram hustyper som präglades 
av olika lokala byggnadstraditioner. Förslagen pre
senterades 1909 i Svenska Allmogehem. Ragnar 
Östberg var en av arkitekterna och han hade redan

1905 publicerat förslag på flera olika hustyper, 
med anknytning till den äldre svenska byggnads
traditionen, i Ett hem, dess byggnad och inred
ning. Hustypernas byggnadsmaterial, byggnadsvo
lymer, proportioner och fasadfärger anslöt till de 
regionala byggnadstraditionerna med bland annat 
rektangulär planlösning, sadeltak och vanligen fa- 
luröd fasad med vita detaljer.

Egnahemsstyrelsen startade 1904 en statlig lå- 
neverksamhet som ökade möjligheterna att
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bygga ett eget hus. Behovet av rådgivning blev 
samtidigt mycket stort och 1912 inrättades en 
permanent egnahemsutställning i Stockholm. 
Domänstyrelsen, som sedan 1874 sålt krono- 
egendomar till egnahemsbyggare, började i slutet 
av 1910-talet att upprätta typritningar för bo
stadshus. Här fanns också ambition att knyta an 
till regionala och lokala traditioner. Samfundet 
för hembygdsvård, som grundades 1916, liksom 
de lokala hembygdsföreningarna arbetade för att 
bevara lokala byggnadstraditioner. I början av 
1920-talet bildades Statens byggnadsbyrå och 
under åren 1922-27 gav man ut tre häften med 
typritningar på hus. Gustaf Pettersson, som var 
initiativtagare till typhusprojektet, delade in Sve
rige i tre regioner - Skåne, Mellansverige och 
Norrland - och anpassade utformningen av 
husen efter regionala förebilder. I tidskriften Sunt 
Förnuft nr 8, 1929, och nr 1, 1930, presenteras 
flera olika typritningar för såväl bostadshus som 
ekonomibyggnader. De olika förslagen är utfor
made för skilda landsdelar och län och anknyter 
tydligt till de regionala byggnadstraditionerna. 
Samtidigt uppmanas husspekulanterna: ”Grans
ka noga det uppgjorda ritningsförslaget och ute

slut alla onödiga grannlåter och utbyggnader, 
vilka blott bliva kostsamma samt oftast medföra 
onödiga utgifter för reparationer och underhåll.” 
(Byggnadskostnader och byggnadstyper å Små
bruk 1929, häfte 8:2.)

Med funktionalismen och den ökande industria
liseringen av husbyggandet blev kopplingen till det 
traditionella byggnadsskicket allt svagare. Trähus
byggandet i slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet behandlas i en rad samtida skrifter och 
planschverk och i senare litteratur bland annat av 
Erik Nordin i Träbyggande under 1800-talet. De
batt och verklighet (1972) samt av Catharina Svala 
i publikationer om arkitekterna Edelsvärd och 
Löfvenskiöld.

Den norska konsthistorikern Hild Sørby disku
terar i boken Klar - ferdig - hus begreppen bygg- 
nadsskick och arkitektur mot bakgrund av de pre
fabricerade husens historia. Hennes utgångspunkt 
är att dagens prefabricerade hus ofta kritiseras för 
att bryta den äldre byggnadstraditionen. Hon ana
lyserar konflikten mellan arkitektur som populär
kultur och som konsthistorisk-estetisk disciplin. 
Dagens prefabricerade hus representerar kanske 
vår tids folkliga byggnadsskick.
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Kunskapsläget - en sammanfattning

Kunskapen om 1800-talets och sekelskiftets bebyg
gelse är omfattande men också svåröverskådlig. Det 
finns behov av sammanfattande och övergripande 
forskning inom detta område. En översikt över hur 
bondebefolkningen bott och byggt sina hus under 
1700- och 1800-talen presenteras i Sigurd Erixons 
skrifter och på senare tid i Finn Wernes bok Bön
dernas bygge, som i ett vidare perspektiv beskriver 
landsbygdens bebyggelsehistoria. Såväl den äldre 
kulturhistoriska forskningen, som den aktuella 
forskningen om landsbygdens anonyma bebyggelse 
sträcker sig endast i vissa fall in på 1900-talet.

Det pågår emellertid flera forskningsprojekt 
som berör landsbygdens bebyggelse på olika sätt. 
Vid Nordiska museet pågår arbeten avsedda att 
mynna ut i en modern, samlad agrarhistoria, där 
både teknikutveckling och politiska sammanhang 
beaktas. Man kan förvänta att intresset för jord- 
bruksbebyggelsens utformning och byggnadsskick- 
ets förändring därigenom kommer att öka. Forsk
ningsprojekt med anknytning till landsbygdsbe
byggelsen pågår även bland annat vid Riksantik
varieämbetet och lantbrukshögskolorna.

Det omfattande material som är resultatet av 
länsmuseernas regionala bebyggelseinventeringar 
har hittills främst utnyttjats i det antikvariska ar
betet. Byggnadsinventeringarna har också legat till 
grund för de regionala och kommunala kulturmil
jövårdsprogrammen, men i övrigt inte utnyttjats i 
någon större utsträckning inom byggnadsforsk
ningen. Det har ifrågasatts om de kortfattade upp
gifterna i de standardiserade inventeringsformulä- 
ren ur källkritisk synpunkt är användbara inom 
byggnadsforskningen. Den utvärdering av de re
gionala inventeringarna som genomfördes 1987 
pekar dock på att inventeringsuppgifterna tillsam
mans med fotodokumentationen som gjordes av 
varje fastighet har ett relativt bra källvärde (Lind
ström, Rentzhog, Raihle). Mindre uppmärksamhet 
har ägnats åt att beskriva det historiska förloppet 
och visa de orsakssammanhang som påverkat be
byggelsens utformning vad avser byggnadernas 
tekniska utförande. Elur har hushållningen och 
därmed de sociala förhållandena och bebyggelsen i 
olika regioner exempelvis påverkats av odlingsmil- 
jön, jordbruksteknologin och kommunikationer-
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na, och vilken effekt har centraldirigering, lagstift
ning och rådgivning haft på landsbygdens bebyg
gelse? Fler undersökningar som utifrån ett empi
riskt material förklarar hur olika faktorer påverkat 
den regionala bebyggelsen är nödvändiga, för att 
man skall kunna ge rättvisa åt det mycket rika 
källmaterial till vår historia som den anonyma 
landsbygdsbebyggelsen utgör.

Inom den etnologiska forskningen har intresset 
för kulturområden och kulturgränser utgjort de 
största skolbildningarna. Utgångspunkten har 
varit den gamla, starkt traditionsbundna bonde
kulturen. Metoderna för att avgränsa homogena 
kulturområden lånades i stor utsträckning från ar
keologer och språkforskare som länge hade arbe
tat med utbredningskartorna som ett vetenskapligt 
och pedagogiskt hjälpmedel.

Intresset för regionala och lokala byggnadstradi
tioner avspeglas också i mer omfattande vetenskap
liga arbeten som grundar sig på systematisk forsk
ning. Sigurd Erixons Atlas över svensk folkkultur 
(1957) är ett av de klassiska arbetena inom detta 
område. Atlasen är ett resultat av omfattande forsk
ning inom den s.k. kartografiska skolan med rötter 
i det tidiga 1900-talet. Inom den tidiga etnologiska 
och kulturhistoriska forskningen var kulturområ
den och kulturgränser centrala begrepp, inte minst 
inom byggnadsforskningen. Den diffusionistiskt in
riktade forskningen sökte svar på frågor om ur
sprung och spridningsförlopp för olika företeelser. 
Man använde kartan som arbetsinstrument, och be
träffande metoderna arbetade man i nära samarbe
te med kulturgeograferna för att försöka belägga 
mer eller mindre enhetliga kulturområden och påvi
sa gränser för olika kulturella fenomen. Denna 
forskning är utgångspunkten för den regionindel
ning som Sigurd Erixon presenterade i slutet av 
1910-talet och som fortfarande utgör grunden för 
definitionerna av regionala hus- och gårdstyper.

Forskningens inriktning har emellertid ändrat 
karaktär sedan 1940-talet, då den materiella kul
turen och det svenska huset hade en central roll, 
inte minst inom den etnologiska forskningen. Kul
turminnesvården har också stärkt sin ställning 
under den här tiden och kunskapsuppbyggnaden 
beträffande landsbygdens bebyggelse intensifiera
des genom de regionala inventeringarna som in
leddes under slutet av 1960-talet och början av 
1970-talet. Även om den byggnadsforskning som 
bland annat företräddes av Sigurd Erixon och Erik 
Lundberg till stor del har legat i träda under sena
re hälften av 1900-talet, så har de tvärvetenskapli
ga synsätten vidgats och samarbetet mellan arkeo
loger, kulturgeografer, historiker, etnologer och ar
kitekturhistoriker ökat.

Mot bakgrund av det omfattande arbete som Si
gurd Erixon och hans samtida forskarkollegor äg
nade de regionala byggnadstraditionerna, vore det 
naturligtvis önskvärt att uppdatera deras resultat 
och presentera en regionindelning som utgår från 
den bevarade landsbygdsbebyggelsen. Arkeologer 
och kulturgeografer har redan utifrån sina ämnes
områden presenterat förslag till nya regionindel
ningar (Hyenstrand 1979, 1984, Carlsson 1987). I 
Dan Carlssons kulturgeografiska regionindelning 
har de traditionella gårdstyperna, som följer Si
gurd Erixons typologisering och utbredningsområ
den, fogats in i de nitton kulturgeografiska regio
nerna.

Svårigheterna när det gäller att ge en översikt 
över och syntes av bebyggelseutvecklingen på 
landsbygden är att den etnologiska litteratur av 
grundforskningskaraktär som behandlar landsbyg
dens allmogebebyggelse i stort sett helt hör till 
tiden före 1950. Finn Wernes avhandling, som i 
omarbetat skick publicerades i Böndernas bygge, 
följer den etnologiska forskningstraditionen, för
djupar vissa frågeställningar, som exempelvis de
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byggnadstekniska, men är i övrigt närmast en vi
dare bearbetning av Sigurd Erixons material. 
Framställningen ger en översikt över bebyggelseut
vecklingen med historiska förklaringar men ger 
inte någon fördjupad analys av gårds- eller bygg
nadstyper och diskuterar inte heller regionala 
variationer knutna till skilda geografiska områden.

Den kulturhistoriska och etnologiska litteratur 
som behandlat ämnet under 1970-talet och senare 
har i första hand haft en antikvarisk inriktning, 
där man bland annat diskuterat frågor om urvals
kriterier, vård och bevarande av kulturhistoriskt 
intressanta bebyggelseområden. För att kunna gå 
vidare där Sigurd Erixon slutade och på sikt pre
sentera en översikt över landsbygdens bebyggelse
historia med dess regionala variationer är det nöd
vändigt att det bedrivs grundforskning med bebyg
gelsehistorisk inriktning inom etnologin. Under 
1970- och 80-talen har intresset för den äldre be
byggelsen i första hand varit att inventera, att 
samla kunskapsunderlag för att ha som utgångs
punkt vid hanteringen och handläggningen inom 
kulturmiljövården. Nästa steg är att bredda och 
fördjupa kunskapen om landsbygdens bebyggelse, 
såväl den bevarade 1700- och 1800-talsbebyggel-

sen, som den nytillkomna 1900-talsbebyggelsen. 
En kritisk granskning och analys av de traditionel
la hus- och gårdstyperna och deras utbredning 
med utgångspunkt från den bevarade, äldre be
byggelsen, skulle sannolikt förändra den traditio
nella bilden av homogena bebyggelseområden. 
Fram till tiden för laga skiftet skedde generellt inga 
större ingrepp i bybebyggelsen, men i samband 
med utflyttningen av gårdar omskapades såväl de 
enskilda byggnaderna som gårdsstrukturerna. 
Denna process dokumenterades tyvärr inte av 
samtiden. Sigurd Erixon och hans kollegor var i 
första hand intresserade av den försvinnande bon
dekulturen. Även om Sigurd Erixon i undersök
ningen av bebyggelsen i Kila by i Östergötland 
1912 omnämner de stora förändringar som bybe
byggelsen genomgått i samband med laga skiftet, 
så kom dessa förändringar aldrig att dokumente
ras. Kunskapen om 1900-talets landsbygdsbebyg- 
gelse är bristfällig när det gäller byggnads- och 
gårdstyper, utbredning och regionala variationer i 
byggnadsskicket. En intensifierad grundforskning 
inom detta område skulle också vara till nytta för 
kulturmiljövårdsarbetet.
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OM KULTURMILJÖPROGRAM FÖR SVERIGE

”Kulturmiljöprogram för Sverige” är ett projekt där Riksantikvarieämbe
tet redovisar den kulturhistoriska referensramen bakom det urval av om
råden i Sverige som utpekats såsom riksintressanta för kulturmiljövården. 
Urvalet har skett med stöd av naturresurslagens regler om hushållning av 
de resurser som vår fysiska miljö representerar och det ingår som ett led i 
kulturmiljövårdens uppdrag att tillvarata det yttre kulturarvet - historien 
som den ger sig till känna i vår yttre miljö - idag och för framtiden.

Det är kulturmiljövårdens uppgift att belysa Sveriges historia - hela lan
dets och hela folkets - så som den kommer till uttryck i den yttre miljön, i 
områden och objekt som är tydliga bärare av vårt kulturarv. Till stöd för 
detta anger naturresurslagen att samhället, i planering och beslut om mark 
och bebyggelse, skall skydda kulturmiljön från åtgärder som kan påtagligt 
skada den. Särskild uppmärksamhet skall ägnas sådana områden som är av 
riksintresse. 1 700 områden har 1987 av Riksantikvarieämbetet, efter för
slag av länsstyrelserna, utpekats som riksintressanta för kulturmiljövården 
i naturresurslagens mening. De finns redovisade i skriften ”Riksintressanta 
kulturmiljöer i Sverige” som Riksantikvarieämbetet har givit ut 1990.

Projektet ”Kulturmiljöprogram för Sverige” fördjupar och förklarar den 
bild av Sveriges kulturhistoria som riksintresseurvalet syftar till att förmed
la. Det ger perspektiv på vad den yttre miljön, som den ter sig idag, kan ut
trycka av tidigare generationers verksamhet, villkor och strävanden. Det 
undersöker hur Sveriges historia ännu avspeglar sig i den fysiska miljön och 
sätter in det vi ser i de sammanhang vi måste veta något om för att uppfatta 
och förstå vad vi ser.

För att kunna förvalta det yttre kulturarvet på ett meningsfullt sätt måste 
vi ställa miljöurvalet enligt naturresurslagen i relation till vår teoretiska 
kunskap om miljön som produkt av mänsklig verksamhet över tiden. Det 
är en kunskap som är spridd på många händer och som behöver struktu
reras i nya, tvärvetenskapliga former för att bli tillämpbar på det miljö
tänkande som vuxit fram inom kulturmiljövården och som naturresurs
lagen ger de formella möjligheterna att tillämpa.
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