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Charles Emil Löfvenskiöld och Adolf Willhelm Edelsvärd,
två portalfigurer i 1800-talets agrara revolution
CATHAR1N A SVALA
hw. for lantbruke/.s hyggnadsielmik, SLU, Lund

Till KSLA som ett tack för stöd med a rbetet kri_ng min avhandling samt som ett litet
i nlägg angående den omställningsprocess som lantbruket befinner sig i. Akadem ien
har ju ett visst historiskt ansvar dels genom sin egen historia och dels genom den
nya policyn för biblioteket.
STILDISKUSSTON
Byggnadskonsten. kanske den äldsta af a lla konster, går tillbaka i Österlanden ända till
tidernas morgon och i höga Norden till seklernas natt.

Så inledde Adolf Willhelm Edelsvärd ( 1824-1919) förordet till Charles Emil
Löfvenskiölds (18 10-1888) uppsats om »Landtbyggnadskonstens utveckling under
de sista 30 å ren». Uppsatsen pub.licerades i Akademiens tidskrift nr. 3 och 4 år
1869. Edelsvärd satte tydligen inte den nordiska tradit.ionen lika högt som deil
österländska s9m fick syfta på morgonen. Den nordiska tradit ionen hade enligt
honom sin msprung i seklernas natt! Natt - svart och tungt - känns det svenska
arvet. Den allmä nna meningen bland överheten långt i_n på 1880-taJet var att
a llmogen saknade kultur. Under mitten och slutet av 1700-talct tog Patrioliska
sällskapet och Kungliga Vetenskapsakadem ie n fram olika förslag till b ur a llmogen
skulle bygga. Förslag publicerades av B. W . Fock och C. Wijnblad 1766 och av
J. Alslrömer 1775 . Man hade ofta ekonomiska skäl. Allmogen ansågs slarvig ocb
slösaktig och man befarade att de svenska skogarna skulle ta slut. Ede lsvärds
form ulering an.tyder aH hru1 anslöt sig t'ill denna uppfattning.
Edelsvär<I är ka11Ske m est känd som jämvägsarkitekt. Han va.r även verksam
inom jordbruket och deltog i Lantbruksakademiens a rbete, bland annat som föredragande vid tekniska avdelningen på 1880-ta.let. Ett bevarat brev frän Edelsvärd
till Löfvenskiöld vittnar om att de var goda vänner. D e refererar t ill varandra vid
flera tillfällen. D e var dessutom verksamma som arkitekter ungefär samtidigt vid
flera gårdar, N issafors i Småland samt Hallan dsbc rg och Ryholm i Västergötland
(Nissaforsark.ivet). Allt detta tyder på att de var goda kolleger ocb inte konkurrenter.
Samma år som uppsatsen publicerades hölls ett konstnärsmöte i Göteborg där
m an diskuterade den nordiska byggnadstraditionen gent e mot de utländska (Atmer,
1987 och Svala, 1990). Flera kända konstnärer och a rkitekter var närvarande. Man
diskuterade möjligheten att finna en lämplig svensk förebild för a.llmogens byggnadeL Schweizcrstilen som Löfvenskiöld och Edelsvärd använde betraktades som
osvensk. D e försvarad e sig med .att det var svårt att finna någon passande förebild
anpassad till det nya jordbrnket. Omässtugan föreslogs som svensk förebild . I
Norge; 1847, hade Eile rt Su.nd gjort en inventering och gett ut ett arbete om
»Byggningsskikkeo pa landet i Norge». Större delen a v detta arbet e publicerades i
Edelsvärds »Tidskrift för Byggnadskonst och Tngen iörvetenskap» under åren
1863-1866. Ed.elsvärd var således vä l insatt i frågan , m en blev tydligen inte tillräck-
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l~ig. I . Edclsvärds sta ti on shus och b111waktstugor har mycket gemensamt med Löfvenskiölcls
bostadshus, mejerier och torp.

ligt motiverad för att tillämpa iden i Sverige. Jordbrukets lyftning var resultatet av
nytt kunnande, nya odlingsmetodcr ocb en helt ny syn på modernäringen. Därför
var det också natllfligt med nytt byggnadssätt och nya stilar.
Löfvenskiöld inledde själva uppsatsen med
Wi haJva gjort den anmärkningen att wid civilisationens framsteg, det ona nog är de mera
allmänf erkända sanningarna som till en del haft svårast an finna gehör.

Han menade att jordbrukets förkovran, enkelhet, kunnande och smak vai- grunden
rör ett lands välfärd. Stora tekni ska uppfi nningar var ingenting emot den noga
planerade anläggningen som innebar lättnad i arbetet varje dag och en god hushållning i själva lantbruket. Lantbruk, av många sett som primitivt, va r och är dock
alltid stommen i ell lands välfärd. Skiftesreformen, ändrad lagstiftning och belöningar t il l »flitige landlhushållarc af allmogen» (Kjellen, 1907) var inte nog. All r
detta borde enligt Löfvenskiöld och Edelsvärd, följas upp med hjälp i byggnadspl::incring. Vid flera olika Lillfållen skrev de att del för va rje län borde ftnnas någon
form av byggnadssakkunnig till lantbrukets hjälp. Vid 1865 års riksdag hade etl
rörslag lagts fram om inrättning av länsark itckter till fromma för la ndtbygg·nadskonsLens utveckling (Edelsvärd och Löfvenskiöld, 1869). Nu blev det inte så, medel
saknades och Löfvenskiöld axlade i princip hela detta ansvar själv genom sitt arbete
med ritningar och beskrivningar till alla olika typer av hus och gårdar som hade
med praktiskt lantbruk att göra. Syftet var att ensidigheten i a llmogens byggande
skulle brytas genom goda förebi lder. Lan'Lbyggmästarna kunde utgå direkt från
plansch verkens ritningar och lå ta lantbrukaren välja det som föll honom i smaken.
De sto ra flotta herrgårdarna lämnades ål utbildade arkite kter. Löfvcnskiöld var
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mycket försynt och rädd att stöta sig med någon. Det var den vanlige bonden han
ville nå, han som normalt inte an li.tade någon arkitekt utan byggde efter befintliga
förebilder i samma tradition som tidigare generationer. Kanske var det för att
Löfvenskiöld var så tillbakadragen, koncentrerad på allmogens byggnader, samt att
ritningarna spreds och såldes så att vem som helst kunde ta del av materialet som
han kom att sätta sin prägel på en hel epok av landsbygdens byggnader. Samtidigt
som Edelsvärds stationshus och banvaktsstugor blev stilbildande i de framväxande
stationssarnhällena.

LAGA SKIFTE LADE GRUNDEN
D et var c irka trettio år sedan Lagaskiftesreformen, jordbruket hade haft en explosionsartad utveckling. Från livsrnedelsbrist och spa rrnmå lsunderskott vid sekelsiftet
1800 till en blomstrande näring med ett visst överskott. Skiftesreformen gav förutsättningarna för rationell odlii1g. Kunskap om odling och husdjursskötsel fördes ut
via de nya lantbruksskol.orna, lmshåll11-ingssällskapen, plöjningstävlingama och
lantbruksutställn.ingarna.
Om gården flyttades i samband med skiftet var det vanligt att byggnaderna
flyttades med. Hus av timmer eUer skiftesverk kunde plockas ned och byggas upp på
den nya platsen relativt enkelt. V issa förändringar och förbättringar s kedde säkert
men man bibehölJ i stort de gamla huslyperna och den gamla stilen - allt virke
återanvändes. Löfvenskiöld och Edelsvärd ville påverka aJJmogens byggnadstradit ion. De många. långa, låga och smala husen ansågs oekonomiska och ost111da. Ett
nyvaknat intresse för miljö och klimat visade att större och ljusare rwn gav bättre
luft och var lättare att ventilera än små och låga. Yirkesbristen var påtaglig i sydoch västsverige. Ämnet diskuterades flitigt och flera initiativ togs för att förmå allmogen att bygga i sten. Löfvenskiöld förespråkade i.stället, att flera funktioner skulle
sammanföras i en byggnad. En större och högre, me n totalt sett kon.struerad med
mindre mängd virke än flera små frist,knde byggnader. Underhåller blev dessutom
mycket enklare med Lre till fyra stora hus mot som brukligt ända upp mot tio
stycken mindre.
I samband med att byn spfätrades och systemet med fägator, inägor, utmarker
och gemensam vallning övergavs, uppstod problem med att djuren kunde ströva
fritt i de nya åkrarna. En lag stiftades där var o.ch en var skylclig att hålla stängsel
runt sina åkrar för att skydda dem från andras djur. Även ungskog och planteringar
hotades av de kringströvande djuren. I mitte n av 1.840-talet upphävdes lagen om
stängselskyldighet , efter en motion från Ska1·aborgs läns hushållningssällskap. Var
och en blev nu ansvarig rör vad hans djur tog s.i g för och man var skyldig att stängsla
in sina egna djur istäl let för att stänga ute andras.
Detta exempel visar hur oerhört omvälvande sk iftesreformen var inom a lla delar
av jordbruket. Från gem ensam självhushållning för alla byns medlemmar ändrades
inriktningen till enskild produktion för avsalu. Ansvaret för lantbruket flyttades
från byalaget till den enski lde. Städernas tillväxt med en befolkning som köpte sin
mat gav underlag för den nya produktionsimiktningen .
DEN AGRARA REVOLUTIONEN
För att få en så direkt bild av utvecklingen som möjligt har jag utgått från de
tidskrifter som på olika sätt bebancUade lantbruk tmder 1800-talet. En av de
viktigaste vaT ))Landtmanna och CommunalEconomien» L840-l 86 I . Utgivare var
20-9 18024
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Fredrik Willhelm Edelsvärd och Johan Peller /\rrhenius. Två mycket kunniga och
viktiga personer i lantbrukets utveckJing och naturligtvis delaktiga i Akademiens
arbete. F . W. Edclsvärd var major, ingenjör ocb sysslade, förutom lanlbruk, med
kanalutbyggnaden under första halvan av seklet. Han var far till A. W. Edelsvärd. J .
P . Arrhenius var professor i botanik och Ultuoa lantbruksinstituts förste fö rest åndare. H ans son kemisten och nobelpristagaren Svante Arrhenius är kanske mer
känd och dessutom den som fö rst förutsade koldioxidproblemet. Ja det är verkligen
mångkunniga profiler som präglat lantbrukets utveckling. Tidskrifte n »Landtmanna och CommunalEconomien» övergick till att bli Akademiens tidskrift 1862.
Under den första halvan av seklet utvecklades växtodlingen samtidigt som flera
kommunalekonomiskt viktiga funktioner tog form; sparkassor, brandstodsbolag,
skolor med mera. Hushållningssällskapen bildades och b idrog genom rådgivning
och belöningar till att föra ut den nya vetenskapligt baserade kunskapen. Mol
mitten av seklet utvecklades husdjursskötseln.
I och med att bräunvinsbränningen förbjöds försvann dranken som foder på
gårdarna. Man lärde sig utfodring och djuren övergick till att bl i fodcrföräclJare och
producenler av mjölk och kött. Tidigare var de i huvudsak gödselproducenter. - Elt
litet exempel på de oanade konsekvenser en lagstiftni ng kan få . Sverige hade nu ett
visst spannmålsöverskott som logs tillvara genom att gynna mejerinäringen. Istället
för att sälja överskottet på en världsmack:nad med dumpingpriser strävade man
efter att förädla spannmålen till smör och ost. Hushållningssällskapcn m edverkade
till att de mindre jordbrukarna gick samman till andclsföreningar och föreningsrörelsctanken tog fart och utvecklas explosionsartat. Olika rådgivare anställdes vid
hushållningssäilskapen samtidigt som plöjningstävlingar och lantbruksmöten bidrog till all föra ut kunskapen till alla bönder, stora som små. Akademien fungerade
som samordnare för sällskapen.
KUNSKAPSVÄGAR
Del är flera fa ktorer som Leder till denna omvälvande utveckling. Tcgner menade
att befolkn ingsmvccklingcn under seklet berodde på »freden, vaccinet och potäterna» och i samma a11da skulle jag vilja påstå att jordbrukets utveckling berodde på
skiflet. skolan och järnvägen. Skiftet gav de strukturella och organisatoriska produktionsförutsättningarna. Skolan gav läskunnighet vilket gav alla, oavsett ståndeller kJasstillhörighet, möjlighet att själv läsa och ta del av den nya kunskapen. 1
skolan fick barnen lära sig en heJ del om jordbruk. Över nittio procent av befolkningen bodde på landsbygden och levde i huvudsak av jordbruk ända fram mot
sekelsiftet (Nordbeck, 1977). Det var naturligt all förankra utbildningen i barnens
hemmiljö vilken ju var lantbruk.
Järnvägen till sist var naturligtvis viktig i handeln med sä ömtåliga produkter som
smör och ost men än viktigare får den vanlige bondens möjlighet att resa. Nu kunde
allmogen resa till plöjningstävlan eller lautbruksutställningar. Med egna ögon själv
se redskap och produkter samt naturligt vis besöka mönsterjordbruken där de olika
evenemangen hölls. D en vanlige bonden läste förmodl igen inte de lantbruksvetenskapliga Lidskriferna. Vid de olika utställningarna träffades vanligt folk och kunde
fråga och diskutera med varandra. Järnvägen var faktiskt förutsättningen för de
större utställni11garna, gemensamma för flera län eller fö r hela landet. Idag fi nns det
mycket som konkurrerar om människors uppmärksamhet - då var den lokala
plöjningstävlan ett folknöje. Syftet med denna tävling var redan från början att föra
ut kunskap om nya redskap (Moberg, 1989).
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Fig. 2. Fristående loge med tröskverk av Löfvenskföld 1854. Impulserna till gråstensbyggnadema hämtades från Skåne.

LÖFVENSKIÖL D
Charles Emil Löfvenskiöld är en oerhört spännande bekan tskap i de här sammanhangen. Namnet skvallrar om en adlig börd. Hans farfar och farbror var betydande
män i riket med kontakte,r i bland annat riksdag, regering och till och med, med
kungen. Fadern spekulerade i gods och brännvinshandel (N issaforsarkivet). Samma
år som den unge Löfvenskiöld lämnade hemmet för studier i Lund gick faderns
ekonomi överstyr. F ideikommisset Fåleberg i.nteck11ades och familje11 tvingades
lämna hemmet på det vackra Säby för ett litet torp, Bergatorp, beläget mellan Säby
och Marjestad . Farbrodern bekostade studierna som bedrevs v id filosofis ka fakulteten. Löfvenskiöld var liten (ca 1,40 lång) klen och sjuklig och tvingades lic.\mna .Lund
utan examen. Han fick ett mycket gott testimonium vid sin avfärd, vilket t yder på
att han var en flitig och omtyckt elev. Under sin Lundatid bodde han
Klågerup
och umgicks futigt med familjen Trolle på Trollenäs. Mycket tyder på att det var
där han fick de första och viktiga impul.serna till sin byggnadsplanering. Ecle]svärd
nämnde i artikeln J 869 att Löfvenskiöld var verksam i Skåne på fyrtiotalet vid
anläggandet av plattgårdar. Bröderna Nils 1809-1 890 och Carl-Axel Trolle1810-1879 var jämngamla med Löfvenskiöld och de umgicks redan under Lundatiden. Löfvenskiölds lilla privata almanacka från år J 833 visar att han hade en stor
bekantskapskrets. Carl-Axel var duktig landtbusbållare och politiker, han bebyggde
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Trollenäs med nya moderna byggnader. Var del månne Lörvenskiöld som var m ed
och plane rade?
Under trettiotalet och under senare delen av fyrtiotalet återfinns Löfvenskiöld
vid sin moders sida på Bergatorp. Ha n försökte få ekonomi på Fåleberg, ett gods
utan gård, men med egensinniga bönder. Bergatorp utvecklades till ett litet mönslerjordbruk samtidigt som han upprättade ritningar ål de närboende godsägarna.
Han tog a ldrig dfrekt betalt , utan såg som sin uppgift att ge kunskap och förebilder.
Vänner och gods-ägare gynnade säkert familjen på andra sätt. Akademien gav
honom flera bidrag och priser sam t medverkade till att ritningar och böcker spreds.
De första ritninga rna finns publicerade under femtiolalct i >>Tidskrift för Byggnadskonsl och Mekanik», i »Tidskrift för Byggnadskonst och lngeniörvetenskap»
och i »Tidskrift för Svenska Lantbruket ocb dess Binäri ngar» . E<lclsvärd var utgivare av de båda förstnämnda. D et första p lanschvcrket »Landtmanna-Byggnaden>
utkom 1854 i fyra häften. Den bestod av flera fristående artiklar vi lka även publicerades i tidskrifterna. Det andra planschverket »LandLmannabyggnader hufvudsakligen för mindre Jordbruk» gavs ut i 12 häften under åren 1868 till I 870 samt
sammanförda i en bok. Det utfördes på uppdrag av Skaraborgs läns lwshållningssä llskap som också köpte in ett större antal a tt de la ut som belöningar. Även bär
finner vi Edelsvärd som medhjälpare och stöttepelare i arbetet med ritningarna.
Det sista plansch verket »Landtmannabyggnader af Charles E mil Löfvenskiöld gavs
ut postumt av Akademien 1890.
LÖFVENSKIÖLDS PLANERlNGSPRINCJPER - GAV ENHETU G HET
OCH MÅNGFALD
Inledningsvis tog jag upp den då som nu aktuella debatten om lämpliga stilar på
landet . Att a llmogens byggnader skulle vara traditionella och utgå från föreb ilder
1yp Ornässt ugan (Löfvcnsk iöld J 87 1). Boverket ha.r nyligen, 1990, gett ut en skrift
»Alt bygga på landet» i samma anda, där landsbygdens bebyggelse förutsätts oför~inderlig och fast förankrad j traditionen. Löfvensk.iöld kände ett ansvar an fora ut
nya ,i dccr, ny teknik och nytt kunnande. Ändrades brukningsmetoderna så m åste
även byggnaderna förändras. En trevlig m iljö var uppfostrande och befrämjade
hälsa och välstånd. Miljöfrågorna var lika viktiga för den välsituerade som för
torparen med sin talrika barnaskara och sist me n inte m inst även för djuren. Många
frågor frå n dagens djurskyddsdeba tt sysselsatte honom. - Lösdrift - att inredningen
skulle utgå frå n djurens naturliga beteende - alt kon skulle få kalva i en box och
själv kunna ta ha nd om sin kalv den första tiden (Löfvenskiöld, 1868) ja mycket
mer som vi förleds tro ä r vår egen tids upplysta tankar.
Allt skulle plane ras på gården for att ge effektivitet och a rbetslättnad alla dagar.
Löfvenskiöld hade ett system som ha n ka llade ett rätvinkligt mcdelp unktsysl'e m.
Akermarken delades upp i e tr fåtal lika stora skjften. l centrum där de sammanlagda
vägarna blev så korta som möjl igt lades gården. Gårdsplanen delades i en driftdel
med ladugård, svinhus, stalla r for arbetshästar, loge med flera bruksbyggnader. Den
andra delen bestod av bostad , mejeri och arbctarbostädcr. På gränsen mellan dessa,
de n rena och den smutsiga delen, la des m agasinet, symbolen för avkast n ing och
välstånd. Han tillämpade en tydlig värdehierarki för de olika byggnaderna samtidigt som a llt måste stämma funktionellt i de dagliga rutinerna.
På mindre gårdar sammanfö rdes så många enheter som möjligt i ett hus. De
m insta gårdarna, torpen. behövde bara två byggnader, en ladugård med stall, loge
och magasin och ett bostadshus med mjölkkammare och bostad, samt möjligen ett
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a) 1\[nnh11s;

b) Vlyglnr (bryggl111~, rnaga~i11f mcjnricr, d1:Xngst1rgor cte'.) i
o) Ln(h1g-nr,hh11~ mr·d insfiin~d ·1·y111llg rnlnl:
d) ltcdsknpsl111s orh sri1 l1·~11m:.{:t~i1t :

e) nnch:clh(Jg{lr' 111l'(1 ll l'i11 p11mp ;
/) H11lmstacb1·:
g) Vc<lho<l o,,h svi,d,us;
/i) Aflr:idc med p,1,hcl L111•r(•,l11ing;

i) Ri'LllHH1f :
kl). K/,lgiortl slo11d ut,rn plantering;
/) Griism11tto1·, ,•.,ulig-e11 mccl l\pplc- och pilron\räcl pil :\()
fot~ ofsl,1ncl fr~n hvanirHlro ;
111) (irii&mnltpr mccl plomrnou- oc·h kirshiirstr!i<I pr1 16 fots

nMi\111!;
u) Flnckar of krn~hHrs-, \·i 11h1'rs~ odt l,n\\011bu~knr;
o) Flc)rkna· af 1n·;altiatlsh1t~knr, s:lsom syrcm:r, $(;hcrsmi.ncr_,
~piten. törn ro so,· 01. m.;

Flor.kar af m!m~åri~;1 hlom!lten·fistr.r:
,1) Lii~n hiir.k:1r dlcr liig:i g disknutt~1·;
.•) $1111,lg-11111,nr, dt•t·af 11ppk~1·sgdngnr 1 fl 1\ 12. fot brc1ln,
fotg!t11g-al' 11• 11 fJ 1/ z fot: brocln;
() 1,;;nu~i.1,wi:
") l·:11.stakri pry1l,wdslröi1I :
v) Skycl,I.pl1,t1leri11g;11" i 1rri,n•ornn nf fristi\cu<lc trild p6
!)'1 fot, of,tfincl urh <lercmcllan hiic·kar af hQgtorn oller
pil mc<I ellor utan mil;
.r ) fllg~r ~cnom liknliillt11;
11) ,\ k1·1•nUt.e11;
<) 1'n1Jlingnr, s,·ing,1rrlnr och hagnr för sjnkn djur ;
cl) llnmlcg ~rrl or,h kiilgilr<lslnncl ;
ä ) Ad,eta robos!iidcr eller n11<lm byl}gnntler;
p)

il) K,,lg-t,,..Jslnnd till

111"1,ctmnn ellc,· p~•·k nr vildn tril<l.

Fig. 3. Tomlplan för hemmansägare. All t p lanerades i rnfosta detalj. (Löfvenskiöld, 1868)

fristående svinhus. På medelstora gärdar och plattgårdar kan man finna oproportionerligt stora bostadshus. Löfvenskiöld var mycket mån om att bygga måttligt utan
skryt men han kunde också lura betraktaren att tro att det var en stor gård med flott
hus när bostaden eller rättare sagt huset i trädgården var både mejeri, väv-, pig- och
drängkam.rnare samt bostad åt plattgardcns rättare med familj. Samma teknik
använde han gärna till rena arbetarcbostäder. Statssystemct ogillades och alla borde
ha t illgång till en rimligt tilltagen och trevlig miljö. En arbetarbostad kunde utformas som ett bostadshus t ill en medelstor gård men i själva verket iim ehåUa flera
lägenheter utan att man u.tifrån kunde avgöra det.ta. Lantarbetaren kunde njuta av
det li te pompösa intrycket även om det egna utryunnet var begränsat.
Löfvensk iöJd använde alltså exakt samma principer för de.n lilla gården som fö r
den stora! Utsmyckningar användes ti ll atl förklara byggnadens roll och status.
Ärlig.het var mycket viktigt. Ett stall var ett stall och en loge en loge. Grindstugan
skuJle kum,ask.iljas från torpet och så vidare. Löfvenskiöld har ofta blivit kritiserad
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Fig. 4. Den lilla ladugården är li ka fint komponerad som de större men nagot e nkla re i
utsmyckning och detaljer. (Löf'>'enskiö.ld, 1868.)
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1va porta(/ig11rer i 1800-lafets agrara revolution

Fif{. 5. Jungfru Stinas sluga vid lngarud hos broder Ludvig Löfvcnsk.iöld. Vackert som ett

smycke är delta

lOJl).

för sin snickarglädje m en hans syfte var att göra en funktionel l och smakfull
karaktär. Alla delarna i snickarglädjen var skurna, sågade eller borrade, aldrig
svarvade. Det var meningen att bonden eller torparen själv skulle kunna skära ut
sina detaljer, fönsterfoder. gesimsbrädor, vi.ndskivor, lister med mera. Den m ed
god ekoumuj kunde naturligtvis köpa, men den vanlige bonden hade samma rätt till
en smakfull och vacke r ,niljö.
När vi kommer t.iU ekonomibyggnaderna så är det husens funktionella deta ljer
som ges en inbjudande och genomtänkt form . Ve:ntilationstrummor, lufthå l, fön ster, dörrar och portar, fotbrädor, lister i takfot och i a11slutni11gar med m era, som
komponeras till en helhet och ger byggnaden dess karaktär. Löfve nsk.iöld var noga
med att bygga beständigt och med lån.g varaktighet. Han komponerade en egen stil
som han kallade tegelorne rad gråsten . Vid a nläggande av de nya plattgårdarna
skulle sten från de nybn1tna åkrarna användas. Tegel från ett närbeläget tegelb ruk
unde rlättade utfor mning a v detaljer och anslutningar sa mt balm till take n. Al.It
material skulle i princip kunna hämtas på platsen utan behov av penningutl.ägg.
Skogen kunde sparas och virke försäljas.
Gråstenstekniken måste ha n ha .lärt si.g i Skåne. På Klågerup finns ett stort
gråste nsmagasin som är uppfört 1828 , alltså under den tid som den unge studenten
bodde där. Gråsten är ju också något av clet mest beständiga material som finns att
tillgå, ingen ytbehandling krävs och underhället blev ett minimum. Nu är det nog så
att många har svurit över sina stora tunga gråstensbyggnader och hur kostsamt det
är att ändra dem, men om man bet änker att de ofta fungerat mycket väl i hundra tilJ
hundrafemtio å r så får man ett mrnat perspektiv. Det är just efte rtanken som ha n
själv betonade, att tänka efter e n gån g extra så att allt blev väl planerat och att skapa
trevnad - trevnad som gav arbetsglädje.
Även kvinnans situation intresserade honom . Kvinnan, förutsättningen for bar-
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nens uppfostran och ett vårdat hem. Flera donationer visar detta. Fick den ensamma modern eller bon med en försupen och slarvig man möjlighet till utbildning så
fick också barnen en bra start. Hemmet på Ilergatorp blev husmodersskola efter
hans död och förblev så fram på 1960-talet. Det är fascinerande hur väl insatt han
var i kvinnans arbetsrutiner och hur noga han planerade även den husliga delen.
Hushållet och köket var Lika viktigt som själva jordbruket. Mjölk och mejerihantering var kronan på ladugårdsdriften.
Löfvenskiöld ritade även skolor, kommuna lhus och mejerier. Mejerierna utformades efter samma principer som bostäderna. Ljus, ventilation och skugga ansågs
viktigare element än om huset utfördes i sten. Han exprimente rade m ed o lika
tekniska finesser, exempelvis en oxvandring för a tt driva kärna och stamp. Överlag
så är han mycket öppen för teknikens utveckling. Den första riilshängda fodervagnen, med våg, ritades redan 1852 till Hellekis i Väste rgötland.
Ritningarna visades vid de olika utställningarna i landet samt vid världsutslällningama i Philadellia 1876 och Paris 1878. Man kunde prenumerera på de o lika
häftena e ller köpa boken i bokhandeln. Materialet var lätt tillgängligt och lantbyggmästarna har använt det som förebi ld i flera delar av landet. Lokala enhe tliga
särd rag i e n bygd med hus uppförda under mitten eller slutet av seklet kan ofta
spåras tillbaka till Löfvenskiölds planscher. Hans egen intention var att allmogen
själv skulle välja och värdesätta det som passade dem bäst bland ritningarna. Så
skedde också, den lokale byggmästaren använde samma förebild till flera gårdar och
vi fick på så sätt de lokala särdragen. En ritning kan ju dessutom modifieras och
omformas till skillnad från dagens kataloghus som inte omformas av de lokala
byggarna.

LANDSBYG DENS UTVECKLING J LÖFVENSKIÖLDSKT PERSPEKTJV
Skolor och kommunalhus redovisas inte i planschverkcn. Antagligen för att han inte
såg det som sitt huvudområde men de var mycket viktiga för nationens framsteg.
Majeribantc riJ1gen gav arbete och möjlighet för bönde rna att sjä lva förädla s ina
produ~tcr liksom kvarnarna. På de stora godsen fanns egen s medja och snickarverks tad. för de mindre gårdarna fanns sådan gemensamt i byn eller i närmaste mindre
sa mhälle. Tegelbruk och sågar fanns lokalt i bygderna, antingen som e nskilda
företag elle r knut na l ill något gods. Samhället på landsbygden var i stort sett
autonom t. Alla dessa byggnader och funktioner, som kompletterade jordbruket, ~ir
flyttade från landet I ill staden utan att något kommit i stäJlel. Då skulle man
använda så mycket byggnadsmaterial som möjligt av det som fanns lokalt, till och
med energin odlades. Ved till uppvärmning och hö och havre till dragkraften. Idag
köps a llt byggnadsmale rial och importerade rossila br~inslen värmer och driver.
Jordbruket har tappat den helhelbiJd som 1800-talets föregångsmän var så noga
med. Hushållning betyder inte kök utan egentligen ekonomi i etl mycket vidare
perspektiv. - Att hushå lla med resurserna , att ha en helhet där allt används i e ll
biologiskt kretslopp utan att gå ti ll överdrirt och ytterligheter. 1 na ture n finns inga
sopor. I 1800-lalets jordbruk sågs allt som en resurs eller råva ra med ut veckl ingspotential. Något for oss så trivialt som den egna gödseln från alla gårdens människor
skulle tas tillvara och omformas till poudretL Ämnet togs upp i flera faktaartiklar
och vid vete nskapliga möten , inget fick förfaras, a llt sku lle ingå i systemet.
Löfvcnskiölds planeringsprinciper är skyldiga till flera av de stora rationella
kanske monotona gårdarna på 70-200 ha, de som a nlades som utgårdar elle r
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Fig. 6. Alll to.gs ti!Jvara och allL skulle plane ras. -Skiss till afträden med pudreltberedning

(kompost av människogödsel), vakt kojor. klockslaplär och hundkojor. Bilden är härnl.a d från
manus till Laodtrnannabyggnadcr hulvudsakligen for mindre jordbruk. (Yadsbo museums
arkiv.)
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pla tlgärdar till de stora godse11 och som nu är friköpta rationella e nheter. Själv skrev
han så här om hur man skuJle tänka när ma n bi ldad e stora odlingsenlleter:
Och ändå for all ut vidga vår krets och 0y11a oss lite från gårdstomtema, ser man beständigt.
huru. inom äkerfalten odlaren ofta och med stor kostnad lfner nedhugga och bortspränga
sterila skogsbevuxna backar och kullar, som aldrig gifva någon lönan<le skö rd. men m ycket väl
kunna bära s kog. Atl bo nrödja träd och stenar som ligga i läg och fru ktbar _jord, eller e röf"ra åt
plogen <len längst rii ckta höjd :,Om betalar s in o dlin gskoslnad e ller alldeles r6rstör utsigten. eller
!otalt afskär rålten, detta är något helt an na t än att förstöra träden o mkri ng gränsorna af sin
1\ker. eller att nyllja yxan och bo rret å enstaka s tenbackar. hvilka skogsbevuxna bryLa vindarne. mildra f'rostnälte rna och i afrundadc och vårdade fonner minska enformigheten afslii lten.
n~ h vilkc n de så behagligt framställa sig. ej olikt simmande öar i det bölja nde sädeshavet, och
under betes! iden utgöra e n ömsom svalka nde, ömsom lugna nde tillf1ykl rör både valla re och
djur. (Löfvcnskiöld. 1854.)

Utmärka nde för d etta citat är just helhet, måttlighet. o mtanke och smak. Idag
Alerställcr v i märgelgravar och skapar »öar» kanske inte for vaJJarc och boskap utan
för vilt och fågel. Lika mycket då som nu b lir de ett avbrott och ett blickfång som ger
skönher både åt åkern och själva d ungen. Ingen kunde väl ana de miljömässiga
följderna av dagens jordbruk me n det är inte fö rsta gången som a ndra värden än de
tekniskt-ekonomiska fakt iskt visat s ig m er besti:indiga.

DEN AGRARA REVOLUTIONEN OCH DAGENS OMSTÄLLN ING
Det är Ii vsfarligt att tro a u den gam la god a tiden existerat och att några problem kan
lösas geno m tillba kagång. Däremot borde man kunna bespara s ig ett och annat
misstag gen o m att studera historien och lära sig av andras fel. 1800-la lets enorma
ut veckling på jordbruksområdet kallas för den agrara revolutionen i vårt land. Den
var oerhö rt o mvälvande och utvecklande. Ordet revolution betyd er egentligen omlopp. Det var först i och med fran ska revolutio nen å r 1789 som ordet fick. betydelsen
omka.s111i11g. uppbrott. Enligt professor J ean Franeois Battail , nu vid Sorbonne,
tidigare i Uppsala. som var med i a rrangemangen runt det fra nska tvåhundraårsfirande t. betydde revolutionen »vägran all ta emot ett arv». Man kastade tradition
och invancia ru tiner överbord, d et nya skulle formas frå n ku n skap och basfakta, a.lla
skulle ha lika värde. Mycket av detta åte rfinner vi hos d em som var verksamma i
den svenska lantbruks upplysningen. Och visst läste man bå de Vollai re och Rousscau i de n Löfvenskiöldska familjen (Nissaforsa rki vet). En a nna n stor föregångsman, ensk ift ets initiativ tagare, var Maclean på Svaneholm, i Skåne, vilken hade
tagit starkt intryck av den fran ska revolutionen (We rnc, 1980). Flera av d essa
föregångsmän var även in itiativtagare till bildandet av hushålln ingssällskapc n i de
olika lä nen. Utan all fördj upa mig for mycket i ämne t vill jag ä ndå säga, att
la ntbruke t har en fantast iskt v iktig historia. Då som nu bo rde näringe n vara
respekterad som grundf'örutsättningen for la ndets välfärd och naturligt inlemmas i
det övriga samhällel. Edelsvärd och järnvägen var Lika viktiga som jordbruket och
Löfvenskiö ld fö r 1800-talets om väl vande ut veckling. Idag skaU järnvägen ut vecklas
och jordbruket avvecklas. 1900-talet har levt a v frukte rna från 1800-talet. De som
skall leva på 2000-talet ka n inte enbart leva av stadens produkt er och transport
mellan städerna. Land är förutsättningen för stad, inte tvärt om! Lan tbruket behöver sin historia och Akadem ien har föredömligt visat d etta genom att ge bib lioteket
dess historiska inriklning. Låt 1800-talets omvälvande omdaning vara base n för
vårt kunnande nu i o msUillningstider och låt oss smittas av d ess framtidstro och
optimism . Vi kan inte vägra att ta emot vårt arv, vi bör istället låta d et ingå som en
naturlig del i dagens revolutionerande o mdaning.
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