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FÖRORD 

Lantbruket är för närvarande inne i en stor förändring på grund av 
ny jordbrukspolitik och nya lagstiftningar. De hus och gårdar som 
ger kulturlandskapet dess speciella karaktär har i huvudsak bildats 
under perioden från Laga skifte fram till våra dagar. Många hus 
kommer att få nya användningsområden, förändras eller rivas. För 
att rätt kunna göra en bedömning av ekonomibyggnadernas 
kulturella värde måste man kunna beskriva dem i förhållande till 
deras funktion, villkoren för deras tillkomst samt de då rådande 
stilidealen. 

Vid institutionen för lantbrukets byggnadsteknik (LBT) har under 
åren 1992-93 ett projekt benämnt "Lantbrukets egenarter och 
stiltyper" genomförts. Projektets syfte har varit att beskriva 
utvecklingen av lantbruksbyggnaderna under i huvudsak de 
senaste 200 åren. Föreliggande publikation visar på de olika 
formspråken, detaljerna och materialen vad gäller de olika 
driftsbyggnadrna under de olika tidsepokerna. Vidare diskuteras 
och redovisas hur byggnadernas utformning har påverkats av till 
exempel funktion, klimat, geografiskt läge och jordmån, men även 
av samhället i övrigt. 

Projektet har finansierats genom anslag från Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ). Arbetet har genomförts av Agr D Cathaiina Svala, som 
utgående från inventeringsresor i mellersta och södra Sverige gjort 
dokumentation av byggnader och gårdai· samt intervjuer med 
ägare och boende. Jämförelser ha.i· gjorts med tidigare erfai·enheter 
i de nordligai·e länen. Som kontakt- och referensperson på RAÄ 
har Robe11 Bennert fungerat. 

Skriften är också publicerad i serien specialmeddelande (nr 200) från 
institutionen för lantbrukets byggnadsteknik, Sveriges lantbruks
universitet, Lund 1993. 

Lund i april 1993 

Christer Nilsson 

Tf professor 
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1. BAKGRUND 

Avsikten med detta arbete är att beskriva utvecklingen av lantbrukets 
byggnader under de senaste tvåhundra åren. Syftet är att lyfta fram det 
generella och allmängiltiga i ekonomibyggnadernas förändring genom att 
peka på gemensamma drag för olika typer, bygder och epoker. 

Utvecklingen sker oftast som en dialog mellan praktik och teori. Finns det 
en efterfrågan på förändring sker själva förändringen så mycket snabbare. 
Förändringen i samhället i sig och inom jordbruket har skett i en svind
lande fart under den senaste tvåhundraårsperioden, från att näst intill alla 
var involverade i jordbruk till att ett fåtal idag försörjer resten av befolk
ningen med mjölk, kött och bröd. 

Samhället och staden har utvecklats enormt samtidigt som landsbygden 
och dess näringar avvecklats. Bebyggelsen blir överflödig när det inte 
finns något att hysa i den. Detta arbete beskriver byggnadernas utveckling 
och förändring utifrån de tankar och processer som ligger bakom deras 
form och karaktär. Förhoppningsvis kan detta leda till en bättre förståelse 
av den kulturskatt gårdarna i landskapet utgör, liksom vikten av att de 
bevaras. Den äldre allmogebebyggelsen berörs endast flyktigt. Den 
intresserade hänvisas till Sigurd Erixons arbeten. 

KON I CENTRUM Kon har alltid varit hjärtat i svensktjordbruk. Hon förädlade för oss oätligt 
gräs till högvärdig föda. Paradiset skall som bekant flöda av mjölk och ho
nung, den finaste föda man kan tänka sig. Det vidunderliga med dessa 
produkter är att de med relativt enkla medel kan förädlas, lagras och säljas. 
Välslungad honung, ost och smör var högvärdiga produkter som gav dess 
ägare hälsa, styrka och välstånd. 

VÄXEL VERKAN Vårt kärva klimat kräver byggnader för både folk och fä. Fähuset här
bärgerade kreaturen. Efterhand som kreatursskötseln ökade i betydelse och 
jordbruket ändrade karaktär, fick begreppet ladugård betydelse av bygg
nad. Hur blev ladugården byggnad? Ladugården var ursprungligen den 
gård som omgavs av lador. Här samlade man kreaturen i skydd under 
natten, efter dagens bete och vallning (Wijnblad, 1766, Tengström, 1803). 

Ända in i vår tid är mjölkproduktion den allra viktigaste av jordbrukets 
olika produktionsgrenar. Tyngdpunkten i denna skrift ligger i avsnitt 5; 
Ladugårdar. Precis som i det praktiska arbetet i jordbruket, är ladu
gårdarna i detta material centralt placerade. 
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Figur 1: 1. Kon, hjärtat i svenskt lantbruk, mytomspunnen och viktig 
produktionsfaktor. 

Lantbrukets byggnader är i första hand produktionsbyggnader. Kravet på 
god funktion har styrt form och proportion. De har sällan tillmätts någon 
större betydelse ur bebyggelsehistorisk synpunkt. De är dock mycket 
viktiga element"i landskapet. Gården med sina byggnader är en helhet där 
alla element samspelar till en funktions- och formmässig enhet. Till gården 
hör även olika yttre anläggningar, exempelvis silor, behållare, murar, 
vägar med mera samt vegetation i olika former. 

Funktionskrav har givit huvud.formen samtidigt som tidsandan givit dem 
karaktär. Därför speglar husen ofta mycket tydligt den teknik och de ideal 
som varit förhärskande vid husens tillkomst. Förnyelsetakten är låg och av 
tradition bygger man hellre om än river och bygger nytt Därför är det van
ligt att man på en och samma gård finner hus från flera olika epoker. 
Husen kan även ha ändrats och kompletterats vid flera olika tillfällen. 

Sedan Sigurd Erixons arbeten, som avslutades med "Svensk byggnads
kultur" 1947, har inte mycket gjorts för att beskriva allmogen och lands
bygdens bebyggelse i ett vidare historiskt perspektiv. Ofta förknippas 
landsbygdens bebyggelse med enbart lantbruk men av de gårdsfonnationer 
som idag finns bevarade på landsbygden är det knappt hälften som i 
realiteten drivs som lantbruk. Därtill kommer övrig bebyggelse som inte 
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GÅRDEN. 
STOMMEN I 
EN LEVANDE 
LANDSBYGD 

har sitt ursprung i lantbruket. Denna studie omfattar alla typer av gårds
formationer, herrgårdar, familjejordbruk, småbruk och torp. 

Figur 1:2. Stajfens gård uianför Falkenberg i Halland. En välbevarad gård 
från den äldre traditionen. Teckning A. Bergsjö 

Med gårdsformationer menas här en grupp av byggnader vars ursprung 
står att finna i någon form av jordbruksaktivitet då detta är den domi
nerande typen av bebyggelse på landsbygden. Även om huvuddelen av 
landsbygdens bebyggelse har uppstått genom jordbruk, är det en för
vånande låg andel som idag är direkt kopplad till jordbruket. I tätortsnära 
områden kan andelen lantbruk av det totala antalet gårdsformationer vara 
så låg som 20 %. Lite längre från tätorten stiger andelen till ca 50 %. De 
övriga är bostäder för icke jordbrukare (pendlare eller pensionärer), 
sommarställen, hästgårdar med mera (Svala, 1991). Många lantbruks
företag består av flera gårdsformationer. övertaliga gårdar hyrs ut eller 
styckas av. Byggnaderna blir kvar och för den oinvigde betraktaren sker 
ingen som helst förändring. Gårdarna i landskapet är således inte enbart ett 
jordbrukets ansvarsområde utan i stället stommen i en levande landsbygd 
som hela samhället har del i. 

-------------_-.e:.-------
--------===== --

' ' 

IIIlfIITfln'mmtllTITmfi~~~-~ ~M 
~~~~~~~ 

,,,... \ 
1 Figur 1 :3. Struktu"ationalisering, teknikutveckling och jordbrukets 

effektivisering leder till att antalet traditionella jordbruksföretag hela tiden 
minskar. Om husen skall bestå måste de fd nya uppgifter. (V entorp et al, 
1989) 
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BOSTAD -
EKONOMI
BYGGNADER 

OM JORDBRUK 
OCH 
RÅDGIVNING 

Trots att ekonomibyggnaderna förändrats mycket mer än bostäderna under 
tiden från skiftesreformerna, har tyngdpunkten i landsbygdens bebyggel
sehistoria näst intill helt varit bostadens historia. Bostaden har i alla tider 
speglat gårdens välstånd och brukarens smak, men det är jordbruket och 
ekonomibyggnaderna som varit basen för gårdens hela existens. Ekonomi
byggnadernas utformning visar ofta tydligt under vilken tid de uppförts 
och de då rådande idealen. Denna skrift söker beskriva lantgårdens och 
ekonomibyggnadernas utveckling från mitten av 1700-talet fram till våra 
dagar. Det är ett försök att utifrån det allmänna i varje tid fånga det 
speciella som för oss kan berätta om när husen är byggda och till vad de 
använts. 

Under årens lopp har det skapats otaliga teorier om hur marken skall 
odlas. Motiven har varit flera, oftast nationalekonomiska, men officiellt 
torgförda i olika former: religiös, moralisk, ideell, ekonomisk och så 
vidare. Citatet ovan är hämtat ur Jakob Tengströms lärobok för den finske 
bonden. 

Få näringar har varit utsatta för en så effektiv och långvarig styrning som 
just modernäringen. För att kunna förstå gårdarnas och byggnadernas ut
veckling måste man sätta deras tillblivelse i förhållande till den upplysning 
och propaganda som rådde då de byggdes. Utvecklingen har varit en 
dialog mellan teori och praktik. Teorier har skapats och spridits genom 
olika rådgivningsorganisationer, skrifter och böcker. Inom lantbruket har 
detta under de senaste tvåhundra åren skett genom hushållningssällskap 
och lantbruksnämnder samt genom lantbrukskooperationen. 

De teorier som fungerat i praktiken har vunnit genomslag och spridits från 
granne till granne och från bygd till bygd. Vissa lösningar har varit mer 
livskraftiga än andra, en del passat till flera olika sorters jordbruk, till om
givning eller rådande tidsanda. En förändring till nya metoder och 
byggnader sker inte förrän det finns behov av förändring genom yttre 
tryck eller att de nya metoderna ger bättre avkastning och/eller lättare 
arbete. 

Ekonomibyggnadernas utveckling sedan 1700-talet är i mycket hög grad 
en produkt av rådgivning och styrning. Jag kommer därför att förklara 
deras form och funktion utifrån den tidsanda och den rådgivning som 
gällde då de byggdes. 
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2. EGENART OCH LOKALKARAKTAR 

TIDSANDA OCH 
PRODUKTIONS
INRIKTNING 

. . 

Lantbrukets byggnader har en tydlig egenart. De är lätta att urskilja från 
andra typer av byggnader. Denna egenart är ett resultat av byggnadernas 
användningsområde och produktionsinriktning. Andra viktiga faktorer 
som styr den enskilda byggnadens karaktär är dels under vilken tid de 
kommit till och dels de stilideal som gällde när de byggdes. Det är således 
tre huvud.faktorer som formar byggnaden: användning, ålder och stil . 

:'. '.l I~ ~k--~ ~ 

... 

- ~ .JJ-0 /" 
Figur 2:1. Byn innan skiftesreformerna växte i allmänhet organiskt och 
kontinuerligt. Bebyggelsen kompletterades efter behov och lokala 
förwsättningar. Jordbruket var av självhushå/lningskaraktär. Säker 
produktion och försörjning var viktigare än försäljning och högar med 
överskott. 

Jordbruksnäringens innehåll känner vi igen genom seklerna. Byggnaderna 
har i alla tider används till skydd för djur och produkter. Däremot har 
skalan och strukturen ändrats dramatiskt. Utvecklingen har gått från: 

• bysamhälle till familjejordbruk 
• självhushåll till avsaluproduktion 
• mångsidighet till specialisering 
• manuellt arbete till högmekaniserat. 

Denna struktur- och storleksrationalisering pågår alltjämt samtidigt som det 
idag finns rörelser mot nya binäringar och nischer och en uppluckring av 
vad som egentligen är jordbruk. 

s 



STRUKTUR
FÖRÄNDRING 

Figur 2:2. Under 1800-taletförändrades jordbruket strukturellt och pro
duktionsmässigt. Laga skifte lade grunden till den individuella gården 
vilket ledde till ökad produktion och bättre ekonomi och därmed även nya 
byggnader anpassade till de nya förhållandena. 

Strukturen i den gamla byn, innan skiftesrefonnen, var sammangyttrad 
och präglad av organisk tillväxt. Gårdar och byggnader kompletterades när 
behov uppstod. Man använde nära material som fanns på platsen och åter
använde så mycket som möjligt. Skiftesrefonnen innebar ett radikalt upp
brott från det gamla statiska kontinuerliga tänkandet. 1800-talets föränd
ringar var oerhört revolutionerande. Gårdar och byggnader i det nya effek
tiva jordbruket fick en helt annan karaktär än i det gamla självhushållet. 
Hushållning som begrepp var fortfarande mycket viktigt men produktion 
och avkastning blev viktiga mål. Rationalitet och effektivitet likaså. Sam
tidigt tillkom en glädje och stolthet i utvecklingen som tog sig i utryck av 
olika sorters utsmyckning. Snickarglädjen, schweizerstilen eller lant
gotiken blev dominerande stilideal. 

~ 

Figur 2 :3 .Familjejordbruket visar sig livskraftigt och effektivt. 1800-talets 
huvudform.er förbättras och förenklas. Funktionalismens ideal skalar bort 
1800-talets snickarglädje tillfönnånför enkla, rena drag hos ekonomi
byggnaderna. 
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MÄNNISKOR 
OCH DJUR VAR 
MÅTTSTOCK 

MASKINER OCH 
TEKNIK STYR 

Nästa viktiga idemässiga förändring kom . under mellankrigstiden. 
Industrins positiva utveckling smittat av sig på jordbruket till förmån för 
mekanisering och strukturrationalisering. Gårdar och byggnader antog en
klare linjer, utsmyckningen försvann , det funktionella blev vackert nog. 

Människornas och djurens storlek var den ursprungliga måttstocken. 
Behovet av föda och foder för folk och fä gav lagringsutrymmena deras 
volym. Tillgången på material, landskapets och klimatets karaktär gav mer 
eller mindre begränsade förutsättningar för odling och bebyggelse. Ända 
in i vårt sekel gällde att använda material som fanns tillgängligt på platsen 
och i bygden. Kostnaden för inköpt material samt transporten av dem var 
vida högre än arbetskostnaderna. Nu råder det omvända förhållandet. 
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Figur 2 :4. Djuren och människorna var äldre tiders mårrsrock. Oxens och 
hästens dragkraft, människans arbetssätt, lyfthöjd med mera styrde 
byggnadernas form. 

Tradition och kultur har varit hårt sammanvävda med allmogens livsform i 
lantbruket. Detta har gällt även byggnadstradition där speciella företeelser 
går att spåra tillbaka till arbetsformerna i den gamla byn. Lokal hantverks
tradition, självbyggeri och lantbyggmästanraditionen har bidragit till lokala 
former och mer eller mindre tydlig särart för olika tidsepoker och olika 
bygder. Mer om detta i avsnittet om Lantbyggmästarna. 

I dagens jordbruk är det maskinerna och tekniken som sätter ramarna för 
husens och gårdarnas form . En människa är en människa och en ko en ko. 
Storleken har inte förändrats nämnvärt under de senaste tvåhundra åren. 
Förändringen i maskinernas andel och storlek, djurens konsumtions- och 
avkastningsförmåga och arbetstimmar per prcxiucerad enhet är revolutione-
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VÄXELVERKAN 

rande. Denna utveckling uttrycks tydligt i byggnadernas proportioner och 
utförande. Köpt material och goda transporter ger dagens byggherre fria 
händer vid val av material och konstruktion. Husens form och utseende 
blir densamma över hela landet. Arbetskostnaderna är höga vilket driver 
fram enkla och prefabricerade produkter. 

Figur 2 :5. Teknikens möjligheter har ändrat arbetets form och innehåll 
radikalt, vilket har lett till nya krav på byggnadernas utformning. 

Naturens förutsättningar, samhällets struktur och tidsanda präglade förr 
bygden starkare än idag. Olika bygder fick olika karaktär. Moden och 
trender har växelverkat med tekniska, ekonomiska och naturliga faktorer 
för odling och byggnation. Det finns flera olika anledningar till att bygga. 
De gamla byggnaderna har blivit omoderna och otillräckliga och 
produktionen har utvecklats med högre skördar och överskott så att man 
har råd att bekosta nya mer rationella och oftast större byggnader. Ofta 
finns det flera samverkande faktorer till att man bygger. De äldre 
byggnaderna blir omoderna på grund av att: 

• produktionsvolymen ökat 
• produktionsinriktningen förändrats 
• teknikutveckling har lett till nya former osv . 

Samhällets ekonomiska styrmedel i form av lån, bidrag och subventioner 
har också spelat en viktig roll. 

En inte alltför ovanlig faktor är brand. Idag är återuppbyggnad efter brand 
en mycket vanlig orsak till att gården får nya byggnader av helt annan ka
raktär än de gamla. Tidigare var det vanligt att man byggde upp en likadan 
byggnad som den som brunnit ned. 
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NYA GÅRDAR 

-----

Lantgårdarna förändrades radikalt under 1800-talet på grund av skiftes
reformerna och olika nyodlingsaktiviteter. Nyodlingsaktivitetema kulmine
racle under sekelskiftets torpexpansion och egnahemspolitiken under tidigt 
1900-tal. Dessa faktorer ledde till att helt nya gårdar bildades. Idag är det 
oerhört sällsynt att en hel gård byggs upp på nytt. Dagens gårdar är en 
produkt av tidigare generationers aktiviteter. De innehåller byggnader från 
flera olika epoker. Positiva förhållanden under en viss epok avspeglar sig --=n~ema ...,.___,--.,__ r( /V 

===-.J~=-== ' 0 

·----
1' 
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Figw- 2:6. Många gårdar innehåller element från flera olika epoker. Den 
gamla stolpboden liksom många jordkällare har fungerat under flera 
sekler. Här har ladugården föryngrats ochförstor_ats. Bättre ekonomi gav 
ett tjusigt bostadshus under slutet av 1800-talet. Ar 1980 kompletterades 
gården med ny vedpanna i det tillbyggda pannrummet. 

Eftersom olika bygder har olika naturliga förutsättningar för jordbruk, har 
deras blomstringstid inträffat under olika tidsperioder. Slättbygden med 
spannmålsodling hade sin blomstringstid under första halvan av 1800-ta
let. Under den andra halvan av 1800-talet utvecklades animalieproduktio
nen, främs i skogs- och mellanbygderna. Kring sekelskiftet 1900 tryckte 
depressionen och befolkningsökningen ut människor och bebyggelse i 
tidigare obruten terräng, ofta skogsbygd. Nya små hemman och torp 
bildades. 

Östergötlands och Närkes styva leror var svårbrukade och krävde starka 
hästar och välutvecklade redskap innan odlingen kunde blomstra. Trots 
slättbygd och näringsrik lerjord kom dessa områden att utvecklas något 
senare än Skånes, Upplands och Västergötlands slätter. Jordbrukets 
utveckling under de senaste två seklerna hänger intimt samman med 
teknikutvecklingen och samhällsekonomins historia 

Ernst Höijer, byråchef vid Statistiska Centralbyrån, gjorde en statistisk 
jämförelse mellan olika bygder och jordbrukets avkastning. Han fann ett 
tydligt mönster som ledde till Sveriges indelning i naturliga jordbruks
områden. Även för bebyggelsen gäller gemensamma drag inom respektive 
område och mellan olika områden med likartade förutsättningar för jord
bruk. 
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JORDBRUKSINDELN INGEN 
1 Skånska slåt1bygden 
2 Sydsvenska mellanbygden 
3 Sydsvenska höglandet 
4 Öland och Gotland 
5 ÖStgö taslätten 
6 Västra Sveriges slät1bygder 
7 Södra Bergslagen 
8 Målar• och Hjälmarbygden 
9 Norra Bergslagen 
1 O Kustlandet I nedre Norrland 
11 Kustlandet i ävre Norland 
12 Norrländska mellanbygden 
13 Jämtländska silurområdet 
14 Fjäll· och moränbygden 

Indelningen I e 
produk11onsomrlden 
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Figur 2:7. Utifrån statistiska data delade byrdchef Höijer, vid den då 
nybildade Statistiska Centra/byrån, in landet i naturligajordbruksområden. 
Ursprungligen fanns 14 huvudomrdden med flera underavdelningar. 
(Källa: Höijer, 1921) 

Figur 2.-8. Höijers indelning ligger till grund för den nuvarande 
indelningen i dtta produktionsområden. Olika bygder men med likartade 
produktionsförhållanden uppvisar ofta likartade drag i bebyggelse och 
gdrdsutveckling . (Källa: SCB 1991.) 
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FAKTORER SOM 
GER LOKAL 
KARAKTÄR 

Av ovanstående framgår an det är många faktorer som präglat bebyggelsen 
på landsbygden. Olika bygder har olika karaktär. Sigurd Erixons gårds
typsindelning från 1945 har egentligen varit det enda försöket att göra en 
beskrivning av provinsiella särdrag. I "Svensk byggnadskultur" från år 
1947 påpekar han själv an dessa särdrag utjämnades under 1800-talet 
(Erixon, 1945 och 1947). Denna utjämning pågår alltjämt. En resenär i 
landskapet kan dock fortfarande känna tydliga skillnader mellan olika 
bygder. Dessa skillnader beror på: 

• Landskapets form och geologi 
• Klimattyp 
• Växtlighetstyp 
• Dominerande brukningsinriktning 
• Gårdarnas placering i landskapet 
• Dominerande material- och färgtradition 
• Bebyggelsens åldersspridning och jordbrukets 

tekniska utvecklingsståndpunkt. 

Figur 2:9. Gdrd belägen i Götalands södra slättbygder 

Figur 2 :10. Gdrd belägen i Götalands skogsbygder. 

Figur 2:9 och 2 :10. Tvd gdrdar frdn samma epok med med olika 
naturomgivning och i olika byggnadsmaterial. 
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Landskapets geologi och form är en mycket viktig faktor och tillsammans 
med klimatet ges här de biologiska förutsättningarna för växtlighet och od
ling. Slättens öppna vidder ger en helt annan karaktär än mellanbygdens 
jordbruk med en mosaik av spannmålsfält, vall och betesmark:. I mellan
och skogsbygd ligger gårdarna i dalgångarnas ytterkanter. På slättbygden 
finns de mera jämnt fördelade i landskapet, dock oftast placerade på små 
höjder med torrare mark. 

Samhällsekonomiska faktorer har påverkat olika bygder olika. Olika stil
ideal har rått för olika epoker. Andra faktorer är teknikutveckling och sam
hällets påverkan genom lagstiftnings-, bidrags- och låneverksamhet. Vid 
gynnsamma betingelser har byggnadsverksamheten varit hög. Gårdarnas 
och byggnadernas form och stil speglar den epok då jordbruket haft en så
dan lönsamhet att lantbrukarna haft råd att bygga och utveckla sina gårdar. 

För den äldre bebyggelsen kan tydliga materialskillnader förekomma mel
lan olika bygder. I mellan- och skogsbygder har många lantbrukare egen 
skog, vilket medfört att trä hållit bättre stånd mot plåtifieringen. Industrins 
inverkan från 1950-talet och framåt blev därmed starkare på slättbygden än 
i skogsbygden. 

Olika äldre traditioner och förkärlek för detaljer av olika slag kan vara tyd
liga i vissa bygder. Lantbyggmästare och hantverkstraditioner kan än idag 
ge olika byar tydliga särdrag. Dessa detaljer är ofta av utsmyckningskarak
tär och har lite med byggnadens ålder eller konstruktion att göra. 
Konservatism parat med förhållanden som inte krävt förändring har gjort 
att förnyelsetakten varit låg i vissa bygder. I Dalarna och Hälsingland ex
empelvis, har det funnits flera binäringar i bruksnäring, handel och hant
verk, vilket gjort att rationalitetskraven inte behövt sättas lika högt som i 
andra bygder. Den äldre bebyggelsen har lämnats i ursprungligt skick. 

Figur 2:11. En slättbygd i Sverige? Bilden hämtad ur ett internationellt 
databaserat bildarkiv . 

Ijordbruksinriktade slättbygder utan alternativ sysselsättning i bruksnäring 
eller industri, har det effektiva jordbruket varit ett måste för dem som velat 
stanna inom näringen. Omvandlingstrycket har varit högre där. 

I perifert belägna bygder där jordbruket varit det dominerande närings
fånget har befolkningen hällt starkare stånd mot yttre krav på förändring. 
Detta gäller speciellt de stora öarna Öland och Gotland samt det extensiva 
hallandsjordbruket. Västerbottens slättbygd har flera gemensamma drag 
med de sydligare slättbygderna. 
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Principschema över lantbrukets struktur och bebyggelseutveckling 

Epoken före den agrara 
revolutionen 1750 - 1850 

Odling sker enligt gemensamt mönster i en- två
eller treskifte där ängen är central. 

Strukturen bygger på inägor och utmarker. "Byn" 
är den bärande gemansama systemprincipen. 

Ekonomin är av självhushållningskaraktär. 

Gårds- och byggnadsplanderingen kontinuerlig, ofta 
organsikt växande med ett utrymme för varje 
funktion. 

Materialen är nära och naturliga. Detaljerna är fl 
och små. 

Proportioner och konstruktioner anpassade till 
människans och djurens. 

Vegetation och trädgård enkel och nyttobetonad. 

Ideologi och motiv med religiösa förtecken. 

Den agrara revolutionen 
1850 - 1900 

Odlingen övergår i och med skiftesrefonnema allt 
mer till au bli individ- och gårdsstyrd. 
Växtodlingen bygger på cirkulationsbruk. 

Strukturen förändras radikalt mot ökad åkerandel 
och foderodling på åker. Ängens betydelse minskar. 

Ekonomin utvecklas mot produktion för avsalu. 

Gårds- och byggnadsplaneringen förändras radilcalt 
Bostad och trädgård skiljs från jordbruksdelen. Flera 
funktioner sammanförs i ett mindre antal 
byggnader. 

Bearbetade material blir tillgängliga genom 
industri- och ttansportutvecklingen i samhället. 
Detaljrikedomen ökar och blommar ut i 
snickarglädje. 

Konstruktioner utvecklas och proportionerna 
förändras. Byggnaderna ökar radikalt i volym och 
på både bredden och höjden. Takstolen blir vanlig, 
liksom flera andra tekniska lösningar. 

Vegetationen planeras till inramning och skugga 
Trädgården utveclclas radikalt till nytta och nöje. 

Ideologi och motiv är uppfostran, hushållning och 
samhällsnytta 
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Från nationalromantik till funkis 
1900 - 1950 

Strukturutvecklingen fortgår samtidigt som befolk
ningsökningen leder till en ökad tcxpifiering med 
små bosättningar i tidigare obruten terräng. 

Flera initiativ tas för att stötta denna egnahems
rörelse, stöpt i nationalromantisk fonn. 

Byggnader och former förenklas under perioden och 
antar slutligen funktionalismens stramare drag. 

Ekonomifunktionerna sammanförs till en enda 
högställd byggnad med höskulle och hiss. 

De teknologiska och ekonomiska incitamenten för 
odling och utveckling förstärks samtidigt som 
hushållning med alla resurser är viktigt. 

Strukturationalisering och 
industriförebilder 
1950 - 1990 

Strukturutvecklingen fortgår. Befolkningen lämnar 
landsbygden och skyndar på storleksrationalise
ringen. Familjejordbruket utve{;klas till ensam
jordbruk med hög teknisk standard. 

Industrins snabba lösningar och former med korta 
avskrivningstider förenklar byggnader och gårdar. 
Detaljer och omsorg i fonn anses som överflödigt. 

Många byggnader byggs till, ofta på flera sidor. 

Husen blir breda samtidigt som flera fnktioner 
flyttar ut i anläggningar som tom- och plansilor 
och stora gödselbassänger. 

Effektivitet, teknik och kemikalier är viktiga 
faktorer. 

Postmodernism 
1990 -

Utarmningen i fonn, detaljeringsgrad, produktion, 
odling, flora och fauna har nått sin kulmen. 

Postmodernistiska drag i påkostade byggnader 
parallellt med enkla djurstallar utformade efter 
djurens krav och naturens förutsättningar. 

Ensambrukaren söker nya nischer och näringar att 
komplettera med när samhällets krav på rationalitet 
och marknadsanpassning ökar. 

Etik, ekologi och förvaltarskap är bärande begrepp 
för de som trots. allt stannat kvar i modernäringen. 
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3. BYGGMÄSTARTRADITIONEN 

LANDSBYGD OCH En vanlig föreställning är att landsbygdens byggnader endast är ett resultat 
TRADITIONS- av lokal tradition. Husens tillkomst och form skulle ha skett helt utifrån 
TÄNKANDE bygdens egen historia. Som om de vuxit upp ur jorden likt svampar vars 

mycel är människorna i bygden och deras kulturhistoria. Ritningar har 
aldrig förekommit, ej heller stilar, moden, trender, arkitekter eller utveck
lingsdiskussioner. Landsbygd och bygd betraktas som skild från staden 
och övrig samhällsutveckling. Men teori och praktik har alltid gått hand i 
hand. 
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Figur 3:1. År 1755 diskuterade man i riksdagen jordbrukets situation och 
miijligher till förkovran. Året efter publicerades flera skrifter och ritningar 
för bättre jordbruk och ladugdrdsskötsel. 
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LANTBRUK OCH 
LAGSTIFTNING 

HISTORISK 
FÖRKLARING 

Lantbrukets byggprocess är på många sätt annorlunda än stadens, men 
fördenskull varken obefintlig eller outvecklad. Bygglagstiftningen med 
planer och byggregler är i huvudsak inriktad på tättbebyggda områden. Av 
tradition har lantbruk varit näst intill helt fristående. Det krävs vanligtvis 
inte bygglov för lantbrukets ekonomibyggnader. Man har alltså varit 
mycket fri att själv finna sina vägar och forma sin byggtradition. Detta 
gäller i historisk och modem tid 

Det är i huvudsak tre faktorer som bidragit till en stark byggmästartradition 
och lantbrukets egen byggprocess. Detta tillsammans med tidsfaktorn har i 
sin tur bidragit till att lokala särdrag för olika bygder bevarats. 

De tre viktigaste faktorerna för lantbrukets unika byggprocess: 

• Självbyggeri och lokala byggmästare. 
• Planschverkstraditionen, typritningar och 

systemlösningar. 
• Frihet från bygglov för lantbrukets 

ekonomibyggnader. 

V ad är det då som lett fram till lantbrukets byggprocess och landsbygdens 
unika byggnadskultur? Under 1700-talet började man diskutera jordbruket 
ur effektivitetssynpunkt. Lärde män reste på kontinenten och inhämtade 
kunskaper om olika nymodigheter. Inom adeln diskuterades naturligtvis 
ny teknik och framåtskridande i olika former. Vid skolor och akademier 
förevisades ritningar till nya maskiner och byggnader. Vid 1800-talets 
plöjningstävlingar och lantbruksmöten visades olika planscher. Precis som 
med djuren och redskapen så ingick ritningarna i en tävlingsklass där de 
bedömdes och tilldelades priser. 

Traditionen med mönsterförlagor fanns redan inom snickarskrået och det 
blev en naturlig utveckling att använda förlagor till hela hus och gårdar. 
Dessa mönsterförlagor användes och används av snickare och bygg
mästare som förebilder. Till en början främst för att visa olika former av 
utsmyckningar, detaljer, listverk, trappräcken, bås- och boxsystem, 
mumingsmönster med mera. Många sådana planscher kom ursprungligen 
från Tyskland och användes flitigt av snickare i Sverige redan under 1700-
talet (Rentzhog, 1967). 

På tekniksidan fanns också denna tradition. Eftersom mycket få saker 
kunde köpas färdiga blev det den lokale smeden och snickaren som fick 
sätta samman nymodigheterna. Handeln med maskiner och redskap blev 
betydande först under slutet av 1800-talet (Moberg, 1989). 

När gårdarna flyttades vid Laga skifte flyttades i allmänhet de gamla bygg
naderna med. De återuppfördes i stort sett som de sett ut från början. Hus 
av timmer, skiftesverk och korsvirke gick relativt enkelt att plocka ner och 
flytta. Halm och spån som takmaterial kunde förnyas och kompletteras på 
platsen. Något tiotal år efter utflyttningen hade man på många håll dragit 
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nytta av den rationellare odlingstekniken och man fick råd att bygga större 
och rymligare hus som var bättre anpassade till den nya formen av 
jordbruk. 

Artonhundratalets agrara revolution var en produktionsförändring från 
självhushåll till produktion för avsalu. Detta var en stor förändring som 
naturligt nog krävde nya typer av byggnader. Husdjursskötseln utveckla
des och ladugårdarna växte i storlek både på stora och små gårdar. 
Skördarna ökade vilket medförde behov av större lagerbyggnader. I detta 
omvälvande skede då lantbruket tog steget från självhushåll till produktion 
för avsalu publicerades lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiölds 
planschverk. De fyllde ett uppkommet kunskapsbehov om byggnader för 
en ny typ av jordbruk, byggt på företagsmässiga principer. 
Ritningsmaterialet blev flitigt använt och Löfvenskiölds formideer kom att 
prägla landsbygdens bebyggelse från minen av 1800-talet och en bra bit in 
på 1900-talet. De var avsedda att användas av lokala byggare vilka 
tacksamt utnyttjade det informativa materialet. Allteftersom ritningarna 
blev omoderna ersattes de av nya planschverk och typritningar. Tradi
tionen var egentligen en fortsättning av 1700-talets byggnadstradition som 
sedan utvecklades och befästes under 1800-talet. Ända fram till Lantbruks
styrelsens nedläggning 1991 har det från myndighets- och rådgivningshåll 
producerats typ- och standardritningar. 

Eftersom det inte krävts några bygglov har det räckt med mycket enkla 
handlingar. Om byggherren och byggmästaren förstår varandra klarar man 
sig med ett minimum av ritningar. En plan och en sektion räcker långt om 
man håller sig till befintlig tradition och känd teknik. Ofta görs inga fasad
ritningar. Byggnaden uppförs efter plan-, konstruktions- och sektions
ritning. Detta innebär inte att man lämnar fasaden åt slumpen. Istället följs 
gängse stiltradition. Det ges ut planschverk och systemlösningar genom 
Lantbruksuniversitetet, och även av industrin. Rådande produktionsform 
ger ramarna och industrins material den slutliga formen. Denna tradition är 
fast förankrad och ett resultat av en mycket lång utveckling. 
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Figur 3:2. År 1840 samlades Charles Emil Löfvenskiölds artiklar och 
byggprojekt till planschverket Landtmannabyggnader. År 1868 gavs 
f..;andtmannabyggnader hufvudsakligen för mindre jordbruk ut. 
Ar 1890 utgavs ett postwnt verk av Kungliga Skogs- och Lantbruks
akademien. Lövfenskiölds planeringsprinciper kom att prägla lantbrukets 
l:,yggnadsplanering under ett sekel. 

Innan byarna skiftades, när byalaget styrde arbetsorganisationen, hjälptes 
man åt med stora projekt som exempelvis byggande. Om det skulle upp
föras en ladugård i byn så hjälptes man åt. Istället för direkt ersättning 
bjöds det på gillen vid olika skeden. Ofta var någon duktig med yxan, en 
annan var smed och så vidare. Alla var bönder men oftast även med andra 
specialiteter inom olika hantverk och yrkesinriktningar (Weme, 1980). 
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RÅDGIVNING 

Rl tnln1 t7. 

Systemet med självbyggeri, tjänster och gentjänster, grannar och 
släktingar emellan praktiseras än idag. När en lantbrukare planerar att 
bygga, reser han runt och tittar på likartade system som det han själv tänkt 
sig. Förutom yrkesbrödernas gårdar studeras olika lösningar och ny
modigheter vid mässor och utställningar. Istället för att utgå ifrån en 
ritning - en teori - vilket är brukligt i övrigt byggeri, utgår man ifrån 
verkligheten. Man lägger ihop och drar ifrån utifrån de hus och anlägg
ningar man studerat. I bästa fall gör man sedan upp en enkel ritning att 
bygga efter. Redan i den gamla byn utgick man från befintliga anlägg
ningar som förebilder (Werne, 1980). 
Byggandets organisation parat med planschverkstraditionen har givit jord
bruket sin egen byggprocess. Planscherna togs fram för att lära allmogen 
ett bättre och mer ekonomiskt byggande och brukande. De gavs ut genom 
Vetenskapsakademien, Lantbruksakademien, hushållningssällskapen och i 
modern tid genom lantbruksstyrelsen (nu Jordbruksverket), Lantbruks
universitetet och LRF samt naturligtvis av industrin. Syftet har hela tiden 
varit undervisande! 

Ofta sker utvecklingen som en dialog mellan forskning och praktik. Inom 
lantbruket har det hittills varit korta vägar mellan forskare, rådgivare och 
praktiker. Få branscher har haft en så effektiv och genomarbetad rådgiv
ningsorganisation som lantbruket. Denna tradition grundlades tidigt och 
befästes av hushållningssällskapen under 1800-talet kompletterat med den 
fram växande kooperationen. Under I 900-talet utvecklades lantbruks
styrelsen och lantbruksnämnderna. Alla dessa organisationer har bidragit 
till att ny teknik och nya former snabbt har nått ut till bönder i olika delar 
av landet. 
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Figur 3:3. Hushållningssä/lskapen var viktiga förmedlare av lantbru.ks
rådgivning . Här en ekonomibyggnad, utarbetad av ingenjör Lars N 
Gramenför Stockholms Läns Hushållningssällskap. 
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Byggmästare som bygger för jordbruket har av tradition varit relativt väl 
insatta i jordbruket som sådant Man är från bygden, vänner och släktingar 
är bönder. Ofta är både byggmästare och byggnadsarbetare bosatta på 
mindre gårdar och själva deltidsjordbrukare. De känner i allmänhet mycket 
väl till den upplysning och inriktning som gäller för jordbruket. Husens 
form blir resultatet av en dialog mellan byggare och bonde. Som utgångs
punkt för diskussionerna används typritningarna. De typritningar som 
faller ortsbefolkningen i smaken används på flera håll. Detaljer av olika 
slag blir en sammanhållande faktor som bidrager till bygdens särart i 
förhållande till andra bygder. 

Den äldre lantbruksundervisningen liksom byggnadsundervisningen 
byggde på att eleverna fick rita av redskap och ritningar. Det var inte fult 
att kopiera! En bra teknisk ide eller en bra lösning på ett byggnadsproblem 
har alltid kopierats och blivit var mans egendom. De första eleverna vid 
Ultuna Lantbruksinstitut lärde sig ny teknik genom att rita av nya redskap, 
byggnader och dräneringssystem. Ritningarna tog de med sig hem för att 
med hjälp av smeden och snickaren framställa sina egna redskap. 

Ett av mina första uppdrag i början på 80-talet gällde en ladugård vid en av 
kyrkans gårdar. Byggnaderna uppfördes av en äldre byggmästare med 
stort förtroende i trakten. Fasadritningarna avfärdades som obehövliga. 
Han ville ha en bra plan och sektion. Fönster och dörrar kom där de kom 
och det visste man ju hur en ladugård såg ut. Ritningar var en onödig 
kostnad och några estetiska synpunkter behövdes inte för något så själv
klart som en ladugård. 

Detta betyder inte att utformningen är betydelselös. Om man utgår från 
gemensamma förebilder så behövs ingen ytterligare beskrivning. I det här 
fallet var det lantbruksstyrelsens typritningar som båda parter tänkte på när 
de resonerade om den yttre utformningen. Viktiga funktionella faktorer 
som placering av dörrar och portar framgick av planen liksom fönstrens 
placering. 

Befolkningsutvecklingen och nyodlingsaktiviteter av olika slag resulterade 
i flera nya gårdar i tidigare mer eller mindre obrukade områden. Mot sekel
skiftet kom egnahemsdebatten igång och man verkade med politiska medel 
för att hantverkare och deltidslantbrukare skulle kunna få ett eget hem Alla 
dessa faktorer medförde en mycket stor byggnadsaktivitet på den svenska 
landsbygden under perioden 1840-1920. Det är detta byggnadsbestånd 
som vi nu har att förvalta. Strukturrationalisering och specialisering inom 
jordbruket har lett till att mellan 50 och 70 procent av de lantbruksföretag 
som fanns under början av 1900-talet nu är överförda till annat. Gårdar 
och byggnader finns dock kvar i stor utsträckning, exempelvis som 
hästgårdar eller andra typer av småföretag som inte är lantbruk, eller som 
bostäder och fritidshus. 
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Figur. 3:4. Ladugdrdför tre kor utgiven av statens egnahemsstyrelse 1938. Ritningen finns även 
publicerad i Hantverkets Bok samma dr. Lägg märke till den överbyggda gödselstaden. 
Mellankrigstid och protektionistisk jordbrukspolitik fokuserade pd hushdllning av alla resurser. 
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PLAN 

LÄNGD (ANTAL FACK x 4200) , 

TYPRI TN INGSSATS INNEHÅLLER: 

LO 108 FASAD LÅNGS IDA PLAN 
LO 108:1 TRELEOSRAM 
LO 108:2 TRELEDSRAM DETALJER 
LO 108:3 . GAVELTAKSTOL 
LO 108:4 VINOFORBAND 
LO 108:5 INFÄSTNINGAR TILL MURKR ON 
D-TA: 106 YTTERTAK 
B-TA:101 MONTER INGSANV!SN ING 

SKULLBYGGNAD 108 

8 VGGNAOSE.NM'€TEN 

dec 84 

Figur 3:5. Lantbruksstyrelsen övertog statens egnahemsstyrelsesfunktioner pd 1940-talet. Man 
gav ut typritningar och egna bygganvisningar för produktionsbyggnader inom lantbruks- och 
trädgdrdsnäringarna. Lantbruksniimnden och Lantbruksstyrelsen handlade och fördelade stöd i 
form av ldn och bidrag till bland annat byggnader. Man a"angerade även kurser och samordnings
konferenser. Deras typritningar satte en mycket bestämd prägel pd byggandet frdn 1950- ti/11980-
talet, speciellt i omrdden med mycket stöd; No"land och övriga glesbygder. 
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Skiftesreforrnerna ledde till en radikal förändring när byarna sprängdes 
och gårdarna flyttades ut på den nya samlade odlingsmarken. Detta var ett 
unikt tillfälle till förnyelse. Aldrig förr och aldrig senare fick man tillfälle 
till att så radikalt och i så stor omfattning förändra gårdarnas disposition. 
Det normala är ju en kontinuerlig långsam förändring med en blandning av 
gammalt och nytt. 
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Figur 4:1 Äldre bevarad gård av sydgötisk typ Nu konserverad och 
används som hembygdsgård. Allmogens motstånd mot skiftesrejormerna 
har givit oss många.fina bevarade gårdar från äldre tider. 

Figur4:2 Denna del av Tornared i Halland blev kvar pd sin ursprungliga 
plats när skiftet genomfördes. Byggnaderna har förnyats successivt 
allteftersom reparationsbehov uppstdtt. Ursprunglig form och komposition 
har bibehållits tack vare skogsbruket som allteftersom utvecklats till 
huvudsysselsätming för byns nuvarande enda familj. 
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Skiftesreformema var mycket radikala och upplevdes inte positivt av alla. I 
många bygder var landskapet mycket hårt utnyttjat och bristen på virke 
stor. Kreaturen betade mycket stora ytor, utmarker, med liten avkastning. 
Gårdarna på figur 4:2 och 4:3 i Halland och Bohuslän visar att detta hade 
effekt även på bebyggelsen. Ekonomibyggnaderna har bevarats och 
kompletterats i generationer. Bostadshusen är däremot köpta från bygder 
med skog längre in i landet. Hallandsgårdens bostadshus är timrat i 
Småland, nedplockat och sålt till Halland på 1830-talet. Bohusgårdens 
bostad kommer från Bollebygd. Samma sak förekom även på andra håll, 
som i Stockholms skärgård och i Blekinge. Denna hantering ger oss en 
bild av hur stor bristen på virke var och hur hårt ubnarken var utnyttjad . 

• I. I 

-I 
, I I 

Figw- 4 :3. Gdrd i Bohusläns skärgdrd där den äldre by känslan bevarats 
tack vare bristen pd byggbar mark. Nu som sommarbostad, med 
fallfärdiga uthus. 

Att flytta hus var inte ovanligt och även i samband med skiftet var det 
vanligt att man flyttade med sig sina byggnader till den nya gårdstomten. 
Man passade naturligtvis på att ta del av de nyheter om rationellare jord
bruk som kommit Avsikten med skiftet var ju att sporra till bättre odlings
teknik och rationellare hantering. 

I vissa bygder som varit befolkade och bebyggda under en mycket lång tid 
var motståndet från allmogen mot skiftet stort. I Dalarna finns exempelvis 
fortfarande helt oskiftade områden där mark och gårdar ligger kvar sedan 
urminnes tid. Förklaring till detta var att man där, förutom jordbruk, haft 
flera utkomstmöjligheter i handel, hantverk, kolning och en tidigt 
utvecklad järnindustri. Man var inte lika beroende av ett maximalt 
utnyttjande av jordbruket. En lång tradition med god byggnadsteknik och 
god tillgång på virke samt självägande bönder hade givit ett stabilt 
samhällssystem som befolkningen värnade om. 
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Figur 4:4 ldealplanför en rationell gdrd med centralt placerad gdrdstomt omgiven 
av odlingsmarken och så korta transportvägar som möjligt. Pilarna anger vattnets 
väg i åkerdikena. (Löfven.skiöld, 1857) 
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Även på Öland finns många bevarade byar. Här är förutsättningarna 
annorlunda Jordbruket är o;h har alltid varit den dominerande näringen på 
ön. Bönderna motsatte sig sprängningen av byarna men marken skiftades. 
Jordbruket har här haft en kontinuerlig utveckling under flera hundra år. 
Den gamla bystrukturen finns kvar men i byarna finns hus från alla olika 
epoker relativt jämnt fördelade. Nya moderna ladugårdar fogas in i de 
gamla byarna, med mer eller mindre lyckat resultat. 

När byarna skiftades och gårdarna flyttades strävade man efter att om 
möjligt placera gårdstomten mitt i ägorna. Detta var vanligast i utpräglade 
slättbygder. I skogs- och mellanbygder lades gårdarna i kanten av den 
öppna marken, vanligtvis i kanten av en dalgång. Dels ville man uppnå en 
rationell produktion, med korta transportsträckor, samtidigt som man av 
hygieniska och byggnadstekniska skäl sökte en torr byggnadsplats. Figur 
4:4 visar gården enligt Löfvenskiölds "medelpunktssystem". Marken 
delades upp på fyra lika stora delar. Vägar anlades mellan de fyra delarna 
och i centrum placerades brukningsenheten, gården. Varje del delades 
sedan i sin tur upp i fyra mindre åkrar av mindre markvägar. Tyngd
punkten flyttades både idemässigt och praktiskt från byn till gården. Varje 
bonde blev fri att bruka sina åkrar utan påverkan av eller från sina grannar. 

När byarna sprängdes slutade man även med den gemensamma 
vallningen. På 1860-talet kom den nuvarande lagstiftningen där var och en 
är skyldig att hålla sina djur under uppsikt och inom stängsel. Tidigare var 
gårdens disposition hårt präglad av hur djuren vallades och samlades 
under natten. Nu fick de särskilda hagar och gårdstomten kunde dispo
neras friare. Systemet med fägård och mangård ändras till bruksgård och 
trädgård. 

Trädgården blev vanlig också vid mindre gårdar och torp. Vi fick en tydlig 
uppdelning mellan rena aktiviteter kopplade till hushållet och smutsiga 
aktiviteter kopplade till lador och ladugård. Det är i detta skede som ordet 
"ladugård" får betydelsen byggnad istället för öppen kringgärdad gård. 
Den djupare betydelsen är "platsen där man samlar koma". 

Trädgården utvecklades och ramade in bostadsdelen. Planeringsprinci
pema blir de samma för den stora och den lilla gården. Hushållnings- och 
nyttotanken gjorde att man försökte finna utveckling och nytta även i små 
detaljer. Självförsörjningstanken för allmogen ledde till en nyttobetonad 
trädgård stöpt i en symmetrisk stram kontinental tradition där allt skulle 
vara både nyttigt och skönt. 

Denna gårdstyp blev vanlig på flera håll i Västergötland där Löfvenskiöld 
och hans byggmästare P.A. Petterson naturligt nog blev stilbildande. Den 
förekommer även i många mellanbygder där jordbruk och bebyggelse har 
en lång tradition. 
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Figur4:5 Tomtplanför hemmansägare. Jordbruk och trädgdrd, arbete och 
boende, allt sammanfogat till en enhet. (Löfvenskiöld, 1868) 

Allteftersom jordbruket utvecklades togs allt mer mark i anspråk. Godsen 
anlade utgårdar genom att organisera om sina bönder samt genom att cxlla 
upp ängar och bryta ny mark. Dessa utgårdar drevs inledningsvis under 
huvudgården. Arealen ligger mellan 50 och 100 ha. Se figur 4:4. Rit
ningen föreställer Brodderud utanför Mariestad, som anlades som utgård 
till Hassle Säby. Ritningen stämmer väl än idag. 

Dessa utgårdar har ofta fungerat som självständiga och produktiva enheter 
ända in i vår tid. Genom arvsskiften och försäljning har många av dem helt 
avskiljts från huvudgården. Andra har lagts under huvudgården återigen, 
samtidigt som ekonomibyggnaderna blivit överflödiga. 
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Figur 4. 7 I tidigare oländig utmark anlades 
smd dagsverkstorp. Befolkningsutvecklingen 
ledde till en avsevärd torpexpansion under 
slutet av 1800-talet. Problemen var störst där 
alternativa näringar fattades . Här ett litet 
Ljunghedstorp pd Mästockaheden . 
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Figur 4,,.8 Ett litet torp pd 
södra Olands karga jord. 

~ .. d:.m.. L:::= .. • ·- ,. .zo = .. ,.,"'·" 9 - .. • · • i ~ I • l ! -k~ '!d. : 1 • '1 • ! J"""'·,.,. ~ ~ 

Figur4:9. Småbruk och egnahems/ösningar utgjorde aktiva insatser för att motverka 
emigrationen genom att vädja till nationalkänslan. Här ett förslag till smdbruk i Blekinge av 
arkitekt Gunnar Morssing, publicerat i Svenska Allmogehem. (Carlsson 1909) 
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NATIONAL
ROMANTIK OCH 
EGNAHEM 

Mot sekelskiftet kommer mer nationalromantiska strömningar och idealen 
anpassas till äldre, tidigare förekommande gårdsformer av den typ som 
Erixon redovisat för olika delar av landet. Man poängterade vikten av att 
ansluta sig till lokala traditioner samtidigt som den ökande befolkningen 
leder till en mängd nya små torp och egnahem i helt jungfruliga områden. 
Av politiska skäl strävade man efter att befolka landet. Genom lån och 
bidrag förmåddes människor att skapa nya små egnahem och fjäll
lägenheter, ofta långt från allf artsvägarna. 

Sekelskiftets situationsplan var enklare och anpassad till den mindre och 
den medelstora gården. Egnahem, småbruk och familjejordbruk blev van
liga termer och ideal. År 1915 avsatte riksdagen medel till "Statens egna
hemslånerörelse". Motivet var att förmå människorna att stanna i Sverige 
istället för att emigrera. Småbruken skulle vara ett litet deltidsjordbruk med 
bra bostad till familjen men med lönearbete som huvudsaklig inkomst. 

Situationsplanen var enkel och geometrisk. Trädgårdens böjda gångar 
ansågs osvenskt och förkastades av propagandan för en svensk 
allmogetradition direkt kopplad till äldre tradition. Flera nu kända 
arkitekter reste runt och dokumenterade äldre typer och ritade förslag till 
gårdar anpassade till olika landskap. Dessa förslag var inriktade på små 
och medelstora gårdar. En stor del av detta arbete inleddes och bekostades 
av affärsmannen Gustav Carlsson. Materialet trycktes av honom och 
spreds i över 100 000 exemplar i skriften "Svenska allmogehem" år 1909. 
Figur 4:9 visar en sida ur boken med en ritning av Gunnar Morssing. 

INGENJÖRSANDA Gramen som var ingejör och arkitekt byggde vidare på Löfvenskiölds 
planeringsprinciper och inledde den ingenjörsmässiga synen på planering 
och byggande som kom att gälla under lång tid framöver. 

FUNKTIONALISM 
OCH SAMFUNDET 
FÖR 
HEMBYGDSVÅRD 

Situationsplanen blev enklare. Ladugård och loge bildade flyglar till 
huvudbyggnaden. Gödselstaden flyttades till ladugårdens baksida när 
naturgödselns betydelse minskade. Märgel och guano blev nya 
gödselmedel som inte producerades på gården. Trädgårdens parkkaraktär 
suddades ut och antog villaträdgårdens form. 

Dessa strama enkla ideal togs upp av samfundet för hembygdsvård på 
trettiotalet och gäller i stort sett fram till idag. Storleksrationalisering och 
specialisering förde med sig allt större byggnader på de aktiva gårdarna. 
God avkasming vid storskalig intensiv uppfödning medförde att nya stallar 
för svin och höns byggts utanför den ursprungliga gårdstomten. Gården 
tappade sin enkla överblickbara komposition samtidigt som de nytillkomna 
byggnadernas storlek blivit dominerande över tidigare mer mänskliga pro
portioner. Stora maskiner och långt driven mekanisering ökade på detta 

Gårdsplanering och helhetstänkande började diskuteras på sjuttiotalet efter 
att ha varit ett bortglömt ämne i nästan 40 år. Principen med mangård och 
fägård visade sig gångbar. Nu var det maskinerna som behövde skiljas av 
från mangården och vi fick en bruksgård där tungt och smutsigt arbete kan 
utföras med hjälp av traktorer och övriga maskiner. 
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Figur4:JO Holms prästgård. Lantbruket med arrendatorbostadflyttades 1919 till en centralt 
belägen plats. Mönster för den nya gården hämtades ur Svenska Allmogehem ( 1909). 
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Figur 4:12 Sydsvensk slättbygdsgårdfrån sekelskiftet där ekonomibyggnaderna flankerar huset. 
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G Å R D N O R R A S V E R I G E 

Gården är avsedd för 5 har odlad jord. 

Ladugården beräknas rymma 6 kor och ung

djur samt kalv, 5 får, I häst, en större svinkätte 

och 15 höns (event. getter). 

Manbyggnaden inrymmer 2 rum och kök i 

I 

-;: I!~ ,.,__. I = I 
bottenvåningen samt I eller 2 rum på vinden. ~ , -m:-

Ladugårdsbyggnaden är tänkt att uppföras av .___ ( ; J: 
cementsfen och boningshuset av liggtimmer, båda ~,.v.,_; • ~ 

I 

~ ,, ., 
(2! 

,å betonggrund. Taken täckas med spån, event. skiffer för boningshuset. Ytterväggar 

av trä panelas med stående, ohyvlade bräder och Jäktas. 

Figur4:13. Formernaförenklades ochfördes vidare in i vår tid av lantbrukets 
typritningar. (Samfundet för hembygdsvård, 1932) 

Figur 4:14. Bostadshus och gårdskomposirionfrdn 1936 och ladugdrd 
frdn 50-talet, enligt Lantbruk.sstyrelsens typritningar. Halland. 
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Figur 5:1 Vid 1765 års riksdag 
diskuterades ladugårdsskötselns 
tillstånd. Diskussionen ledde till 
flera initiativ och förslag till bättre 
produktion i rationella byggnader. 
Till vänster Carl Wijnblads förslag 
till byggnader och gård för "hela 
hemman" (Wijnblad, 1766). 
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Figur 5:2 . Äldre allmogeladugård i skiftesverk för 2 hästar, 3 kor, 1 gris och 
några höns samt dräng. Produktionen är i första hand inriktad på själv
hushållning med rulgot litet överskott. 
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5. LADUGARDAR 

FRIHETS TIDEN 
LADUGÅRDS
SKÖTSEL 

LADUGÅRDEN 

Vid 1765 års riksdag diskuterade man hur ladugårdsskötseln skulle kunna 
förbättras. Carl Wijnblad blev ombedd att ta fram ritningar till bättre 
byggnader för allmogen (Wijnblad, 1766). Som brukligt var hade man 
studerat på kontinenten och sett att korna där kunde ge mycket mer mjölk 
än de svenska som i bästa fall under vinterhalvåret ofta inte gav mer än 
någon enstaka kanna (2,6 liter), om de gav något alls. Med en god ladu
gårdsskötsel skulle de kunna ge det tiodubbla, skrev H.A. Busch i sitt 
förslag till en rationell ladugård (Busch, 1766). 

Tack vare denna diskussion har vi ritningar och beskrivningar att utgå 
ifrån vid studiet av äldre tiders ladugårdsskötsel. Det ger oss en möjlighet 
att förstå varför husen ser ut som de gör samt även hur arbetet i och 
omkring dem gick till. Ritningsförslagen utgick ifrån allmogens traditio
nella byggnadsskick, men beskriver stramt symmetriska och rätvinkliga 
hus och gårdar till skillnad från verklighetens ofta organiskt formade med 
sneda vinklar och prång. Djurstallen är väl skilda från bostaden och allt 
andas ordning och reda. Allmogens gårdar var ju ofta resultatet av en 
mycket lång uppbyggnadsperiod där man byggt till och om alltefter 
rådande behov. Räta vinklar och stark symmetri var inget självklart. 
Rumssamband och relationer mellan olika huskroppar anpassades efter 
tidigare byggnader och anläggningar. 

Vid denna tid var ladugården den gård på vilken man samlade kreaturen 
före och efter vallningen. Husen kring ladugården hette ladugårdshusen. 
Det som vi idag kallar ladugård eller kostall kallades fähus (se Wijnblads 
förslag till byggnad för hela hemman, figur 5:1). Åkerbruket utgick från 
ängen. Ordspråket "äng är åkers moder" härrör från denna tid, dvs. tiden 
före de stora skiftesreformerna. Ängen gav hö som var vinterfoder till 
djuren. Sommarfoder var betet i utmark och skog. Gödseln som samlades 
på ladugården och i fähuset användes till att gödsla åkern. Genom kon för
ädlades gräs och löv till mjölk och gödsel. Mjölk till människornas föda 
och gödsel till åkern. Kon och ladugården var medelpunkten kring vilka 
bondens liv cirklade, allt i ett nära kretslopp. 

Kons foder bestod, förutom av hö, halm och löv, också av agnar och boss 
som blötlades och värmdes i ett sörpkar. Allan Fredrikson, som var jord
brukskonsulent i Norrbotten under femtiotalet, beskriver likartade tradi
tioner långt in i vårt sekel. Grovfodret kompletterades med enbär och 
liknande som man kunde få tag på. Spannmålen var alltför värdefull och 
det var i undantagsfall som man hade råd att ge den till djurfoder. 

Strömedel var jord, torv, granris eller enris. Halmen gick till människor
nas madrasser, halmtak och till foder. Gödseln bars ofta direkt ut på 
åkern. Gödselstaden var liten eller obefintlig och oftast varken nämnd eller 
ritad på samtida förslag. Koma var i första hand vidareförädlare av det 
som människorna inte själva kunde äta. Betänkligt är deras nära koppling 
till brännvins- och ölframställningen. Mäsk och drav var ett viktigt foder i 
många hushåll. Gödselproduktionen var i sig också mycket viktig - ofta 
viktigare än mjölkproduktionen. 
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Figur 5:3. Jakob Tengströms ritning till fähus för god ladugdrdsskötsel 
som fickfinska hushållningssällskapets stora pris 1801. Jakob 
Tengström var professor i Helsingfors. 
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Figur 5:4. Gammal ladugdrd i Tornedalen (omkring 1955). Lägg märke till sörpkaret 
som även dterfinns i Jakob Tengströms ritning (figur 5:3 ovan) (Fredrikson, 1992 _I. 
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BYGGNADS
UTFORMNING 

Fram till ensskiftet (huvudsakligen Skåne och Västergötland) och laga 
skifte i övriga landet, kännetecknades byggnaderna av proportioner lika 
bostadshusen, våningshöjder runt 2 meter eller något däröver. För små 
gårdar var våningshöjden ofta så låg att man knappt kunde gå rak. 
Korsvirke, skiftesverk och timmerkonstruktioner eller - i stenfattiga områ
den - stenbyggnader av natursten var vanligt. Materialvalet bestämdes i 
hög grad av vad som fanns att tillgå på orten. 

Takstolen började vinna insteg (se Jakob Tengströms ritning, figur 5:3), 
även om mesuleteknik och uppstolpade takkonstruktioner är mycket van
liga i minst 100 år till. Skullväggen var cirka metern. Ofta fanns ingen 
skullvägg alls, vilket begränsade skullen till det lilla vindsutrymme som 
takkonstruktionen tillät. Eftersom tillgången på vinterfoder var knapp, var 
även foderutrymmen och skullar små. Ängsskötsel med lador ute på 
ängarna medförde dessutom att utrymmena på huvudgården kunde vara 
små. 

Husbredder och takvinklar var beroende av de material man valt. All
mogens ladugårdshus var oftast mellan 5 och 8 meter. Detta gällde spe
ciellt för trähusen. Godsens ladugårdar i sten, tegel eller korsvirke kunde 
vara betydligt bredare, men proportionerna mellan vägghöjd, skullvägg 
och takvinkel följer i stort samma mönster. 
Se tablå sid 13 och 14. 

Även om symmetri och rätvinklighet förordades var det ofta andra faktorer 
som styrde ladugårdshusens utformning, exempelvis markförhållande, 
vägar och rumssamband mellan övriga funktioner på gården. Det 
viktigaste kännetecknet för dessa byggnader uppförda före skiftesrefor
merna är att deras proportioner utgick från det manuella arbetet. Material 
lyftes och bars för hand vid inlagring på skullar och logar. Dragkraften var 
oxar, kor eller små hästar av ponnyformat Uämför russ och den norska 
fjordhästen). Koma var även de mycket mindre än dagens Uärnför fjällko, 
rödkulla och naturligtvis ödhumla). 

Invändigt stod djuren på ett träbjälklag eller båspall av trä eller sten med 
jord- eller stenlagt golv runt omkring. Gödselränna saknades ofta. Foder
bordet kunde vara gemensamt i mitten av byggnaden eller i mindre stallar 
oftast utmed ytterväggen. På de små gårdarna var det inte ovanligt att 
foderbord saknades. Kon stod i en spilta och man var tvungen att gå upp 
till varje ko vid utfodringen. I sörpkaret bereddes någon form av "kraft
foder". Detta gav ett extra tillskott av fukt vilket medförde att många äldre 
träladugårdar faktiskt ruttnade upp inifrån av all fukt som genererades i 
djurstallarna. Dispositionen är likartad för allmogeladugården från norr till 
söder. Krafsagården (figur 5:2), Tengströms ladugård (figur 5:3) och 
ladugården från Tornedalen (figur 5 :4 ), har mycket likartad disposition 
trots stora skillnader i läge och tid. 
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Figur 5 :5. Ladugdrden pd Stenstorp i Halland är byggd i början av 1800-talet, men med 
1700-talets enkla drag och proportioner. En finstämd klassicism i portbdge och nock
fönstrets halvmåne. Fönster, här väl tilltagna avslutas direkt mot taket. Ursprungligt 
takmaterial har varit halm. 

Figur 5 :6. Enklare äldre allmogeladugdrd pd Öland med smd luckförsedda 
fönstergluggar och enkla proportioner. Hörnavslutningen är väl anpassad till 
murningens och halmtakets plastiska möjligheter. 
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Figur 5 :7. Vinterfodret lades in pd skullen via luckor i stallets ldngsida. Materialet 
(hö, halm, ris etc.) lyftes in med tjuga från vagnar dragna av hästar eller oxar. 
Ladugdrd med tydliga 1700-talsdrag både vad gäller fonn, proportioner och 
material hantering. 
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I STENLADU
GÅRDARNA 
SKYMTAR NY
KLASSICISMEN 

TAKEN 

Egentlig ventilation saknades. Naturen skötte detta genom springor i 
väggar och tak. Fönstren var små, få och fasta, det vill säga ej öppnings
bara. De satt direkt under takfoten som på Krafsagården (figur 5:2) och 
den vinkelbyggda Ölandsgården (figur 5:6). Portar och dörrar gick ofta 
inåt. Luckor till skullen placerades gärna på husets långsida i den låga 
skullväggen som på Ölandsgården (figur 5:7) eller i en liten tak.kupa som 
på Stenstorp (figur 5:5). När man körde med dragdjur och lastade av för 
hand, var det smidigt att köra intill och längs med väggen för att på så sätt 
komma nära intill och lyfta in hö, halm och ris med tjuga på skullen. Det 
var lättare an fördela materialet jämnt och utnyttja skullen väl när man hade 
flera olika ställen att lasta in materialet på. 

Stenladugården följde samma proportioner som trähusen. Redan under 
1700-talet fördes en aktiv propaganda om att stenhus var bättre än trähus, 
dels för att stenhusen var varaktiga, men också för att man var rädd för 
skogsbrist. I flera områden, utefter kusterna i södra delen av landet och på 
de stora slätterna i Västergötland och Skåne, hade man överutnyttjat natu
ren med skogsbrist som följd. På kontinenten och speciellt i medelhavs
området hade detta fått allvarliga konsekvenser med erosionsproblem som 
följd. Man befarade samma utveckling i Sverige och propagerade för sten
hus istället för trähus (Hägge, 1962). Stenhus ansågs finare, varför man i 
tidens stadsarkitektur ofta försökte ge trähusen stenhuskaraktär. De 
klassicistiska dragen kan skönjas även i lantbruksarkitekturen i form av 
vackra runda valvbågar över fönster (figur 5 :7) och portar, speciellt i 
nockfönstren (figur 5:5). 

Taklutning och tak.utformning anpassades direkt till täckningsmaterialet. 
Halm, vass, ag med mera var mycket vanligt i södra Sverige. Denna typ 
av material förutsatte relativt vassa tak.vinklar, oftast över 40°. I andra delar 
av landet där man använde näver och torv, skiffer eller tegel, stannade 
lutningarna runt 20 - 30°. Tak.utsprångets utformning var delvis beroende 
på själva tak.konstruktionen. Den rundade anslutningen mellan två mötande 
tak som på figur 5:6 var vanlig i hela mellersta och södra Sverige. Många 
sådana byggnader finn s i Bohuslän, Halland, Västergötland, Skåne, 
Blekinge och på Öland, samt i Hälsingland. Formen har bibehållits och 
byggts långt in mot vårt sekel, förmodligen beroende på an man under de 
första hälften av 1900-talet, lärde sig ensileringstekniken. Genom denna 
nya konserveringsmetod, där man lagrade gräset i silor, kunde man 
utveckla mjölkprcxiuktionen inom befintliga väggar utan att installera kör
broar, större skulle eller höhiss. 
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Figur 5:8. Ålderdomlig ladugårdslänga med timrad lada, loge, skulle och stallöverdel. 
Ladugårdsmuren är cirka IS meter tjock, jämför ritning figur 5 :9. Timmerhuset är lätt 
att höja ett par skift för ökad skullvolym. Den ålderdomliga ladugården från 1700-talet 
har bevarats i ursprungligt skick. (Värmland.) 

G"-""-"'-,J IQ.d~W I f,Ae b'1'lde,'"' 

Figur 5:9. Gammal ladugårdstyp med dubbel gråstensmur medjord
eller kolstybbsisolering. ( Fredrikson, 1992) 
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Figur 5:10. Stenladugård vid större gods i Mellansverige,från 1829. Ännu är fönstergluggarna 
små och glest placerade. Muren är slätputsad. Byggnaden har en stram/orm utan egentliga 
utsmyckningar. ( H önsäter utan/ ör H ellekis.) 
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Vännlandsgårdens ladugård (figur 5:8) är mycket gammal. Huset har 
kompletterats både på längden och höjden under de två senaste århundra
dena. Timmertekniken var enkel att komplettera och ändra. Själva ladu
gården i sten, stark och beständig, har bevarats till våra dagar. Dessa 
"stenfästningar" (Fredrikson, 1992) med enorma murar, förekom i Värm
land, Väster- och Norrbotten. Murarna är tjockare än 1800-talets gråstens
murar och oftast utan detaljer kring dörrar, fönster och övriga anslutningar 
(se även figur 5:9). Tjocka murar och små fönstergluggar med svagt 
konade fönstergluggar gav mörka djurstallar med dålig spridning av det 
lilla ljus som trots allt trängde in. Detta var något som Löfvenskiöld m.fl. 
av lantgotikens företrädare försökte få bort. Hönsäter (figur 5: 10) utanför 
Hellekis i Västergötland, liksom Fladie (figur 5:11) representerar godsens 
ladugårdar. Fönsterutformning, små takskägg och låg skullvägg skvallrar 
om att de tillkommit innan lantgotiken slog igenom vid tiden för laga 
skifte. 

--~-----...........__ ~----
Figur 5:11 . Gråstensgrund med korsvirkesöverbyggnad och resvirke i 
gavelspetsen. i proportionerna spåras påverkan från Danmark och norra 
Tyskland. (Fladie på västkusten.) 
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DEN AGRARA 
REVOLUTIONEN 

Efter laga skifte tog den agrara utvecklingen fart. Blickarna fokuserades på 
jordbruket där allt förändrades och utvecklades, naturligtvis även byggna
derna. De nya strukturerna, tekniken och arbetsrutinerna gav en förändrad 
odling och ladugårdsskötsel. Urbaniseringen och industriutvecklingen gav 
ett nytt samhälle med jordbruksproduktion för avsalu istället för som 
tidigare självhushåll. 

Flera viktiga faktorer bidrog till att utveckla ladugårdsskötseln till mjölk
produktion, Exempel är: 

• Övergång från ängs bruk till växelbruk med 
vallodling och höproduktion i större skala 

• Husbehovsbränningens upphörande 
• Framgångsrikt avelsarbete 
• Mejeriutveckling med andels föreningar m. m. 

Alla dessa faktorer samverkade till en långt mer effektiv mjölkproduktion 
än 1700-talets folk kunde drömma om. Rådgivningen förbättrades radikalt 
i och med att hushållningssällskapen kom igång med sin verksamhet i 
länen. De två första faktorerna ledde till att man började odla foder till 
djuren. Mer och bättre foder, speciellt anpassat till korna, gav även mjölk i 
stävan. Förut hade korna varit förädlare av ängens avkastning och bi
produkterna från öl- och brännvinstillverkning. Klöverodlingen till 
kreatursfoder kom igång strax före mitten av 1800-talet. "Stollaforer" sa 
västgötarna om Nonnen på Degeberg när han införde "blommor" i växt
följden på 1830-talet (Ewald, 1930), men analogin klöver är lika med 
pengar har vi kvar än idag. 

Om vi jämför ladugårdarna i någorlunda kronologisk ordning från 1700-
talet fram till 1950 ser vi att skullhöjd och skullvolym ökade under hela 
perioden. Ökningen är nästan exponentiell. Kornas förmåga att äta och 
utnyttja grovfodret ökade enormt och detta satte tydliga spår i byggnads
utformningen. Löfvenskiöld pläderade av estetiska skäl för proportionerna 
lika mycket vägghöjd både under och över fönstren. Detta gällde under 
större delen av seklet 

Även husbredden tilltog för både trä- och stenhus, samtidigt som den 
ideala taklutningen låg runt ca 30°. Denna taklutning låg någonstans mitt
emellan de flata torvtaken och de vassa halmtaken. Husen får en låg rek
tangulär eller fyrkantig profil. Vanliga takmaterial var halm och tegel. 
Spåntak blev populära kring sekelskiftet 1900 och även asfaltimpregnerad 
filt började förekomma vid denna tid. 
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Figur 5:15. Jordbrukets utveckling leder till 
starkt ökat byggande och ett stort behov av 
duktiga byggmästare. Löfvenskiölds genom
arbetade ritningar bildar förebild för en hel 
generation lantbyggmästare. 
Här ett förslag av Wilhelm Steinholz i 
Uppsala _ (Edelsvärd m.fl. 1888). 
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Figur 5:16. Lantgotiken k4nnetecknas av sina djärva fönster- och dörromfattningar_ 
Här en timrad ladugdrd i Ostergötland. De väl tilltagna måtten och genomarbetade 
planerna gjorde dem funktionsdugliga ända in i vdr tid. 

Figur 5:17. Det skiljer cirka 100 år mellan de båda ladugdrdarna - den nya lösdrifts
ladugården (1989) av" låghusmodell" a la industri och P A Pettersons stolta 1800-
talsbyggnad som nu står tom. P A Petterson var elev till Löfvenskiöld och verksam i 
Västergötland och Småland. Han kallas oftast" P A Petterson i Versås". 
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LANTGOTIKEN 

KÖRBROAR 

OM DET YTTRE 

Samtidigt som produktionen utvecklades vann schweirerstilen insteg, eller 
lantgotiken som jag föredrar att kalla den. Den svenska formen har inte 
mycket gemensamt med ett schweizerhus. Formerna blev ett uttryck för 
framtidstro, en glädje och stolthet i det dagliga arbetet på gården. Ingen 
byggnad var för ointressant eller oviktig. Allt skulle planeras till ett funge
rande system. En vacker inramning skulle befrämja hälsa och välstånd 
samtidigt som den skulle verka fostrande i sig. Ladugården blev utsatt för 
en mycket medveten formgivning. Varje detalj formades och färgsattes i 
snickargläd je. 

Lantgotikens tydligaste kännetecken är de rejält utskjutande figursågade 
taksparrarna. Takstolen som konstruktion hade nu blivit var mans egen
dom. Det utskjutande taket skulle ge väggen med sina detaljer ett extra 
skydd. I samma anda verkade man för rejäla socklar i sten, så att husen 
kom upp en bit från marken. Ännu ett tag stod djuren på träbjälklag, sten
eller jordgolv. Parallellt med utvecklingen mot mer beständiga golv, gick 
propagandan om att bättre ta tillvara gödsel och urin. Det ena förutsatte det 
andra. År 1852 konstruerades Hellekis ladugård med golv helt i kalksten 
och med ett sinnrikt system för urindränering och gödselberedning. 
Ritning presenterades i Sundius och Bergelins Lantbruksarkitektur år 1858 
(Sundius och Bergelin, 1858-1859; Löfvenskiöld, 1868). På 1880-talet 
har betonggolven kommit för att stanna i ladugårdarna. Det var i de stora 
godsladugårdarna som nymodigheterna presenterades, men snart följde de 
mindre gårdarna efter. Många äldre ladugårdar kompletterades med 
betonggolv. Det är mycket sällsynt att något annat har blivit bevarat. 

Samtidigt med själva byggnadsutvecklingen utvecklades de olika hante
ringsmetoderna. Körbroar till skullar och logar medförde att man kan köra 
direkt in med lassen och slippa det tunga lyftarbetet. De många små 
luckorna i skullarnas långvägg blev obehövliga. Istället byggdes stora 
portar för hela lass i skullarnas gavlar, eller på långsidan med kupa över. 
För att kunna köra rakt igenom byggnaderna krävdes motstående portar i 
husens båda sidor. Det är mycket svårt att backa med häst eller odragna 
vagnar. Erfarna kuskar och välhanterade djur kan klara det, men man 
undvek det då det var tidsödande och riskabelt. Östergötlands rundlogar 
från andra halvan av 1800-talet bildade höjdpunkten på denna tradition 
med körbroar inne i skullar och logar. Iden är hämtad bland annat från den 
tidiga järnindustrin. 

Det tidiga 1800-talets ladugårdar har fortfarande mycket gemensamt med 
det föregående seklet. Tengströms ladugårdssektion (figur 5:3) och 
Löfvenskiölds (figur 5:12) har stora likheter. Ökad bredd i förhållande till 
höjden och taksparrarna skvallrar om att Löfvenskiölds lilla ladugård hör 
lantgotik och 1800-tal till. Även om formen i Ölandsgården (figur 5:6) 
återfinns i gården i figur 5: 13, visar skullhöjden på den senare att den är av 
yngre datum. Möjligt är att den senare är höjd, men husbredden i 
förhållande till vägghöjden tyder på att så inte är fallet. 
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Figur 5:18. Ladugdrdskomplex i Löjvenskiöldsk anda. Tvd stallflyg/ar sammanbinds med 
en central loge med genomkörsel i bottenplan och även upp till skullen. Vanligtvis hystes 
mjölkkorna i den ena flygeln och dragare samt ungdjur i den andra. Detaljerna i gavel
spetsarna är ventilationsöppningar till skullarna. Till stallvdningenföredrogs stenmaterial 
med överbyggnad i trä. 

Figur 5:19. Ladugdrdar i huggen grdsten blev vanligt under slutet av 1800-talet. 
Tidigare användes ofta naturstenfrdn den utvidgade åkennarken. Godsladugdrdarna 
byggdes för rationell iläggning av foder pd skullen. Denna ladugdrd har helt körbart 
bjälk/ag av tegelvalv och skul/golv av lera. 

Figur 5 :20. La.dugdrd från 1855 av Löfvenskiöld, med ventilationsgenomföringar av 
tegelrör och en bearbetad fasad med listbdgar av tegel kring fönster och portar. Hissen 
har här ersatt körbron. Lägg märke till de utskjutande taken - även pd stenhus. 
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VENTILATION 
OCH TEKNIK 

Lantgotikens främste förespråkare var Löfvenskiöld. Hans arbeten i 
Västergötland befäste stilen. Den spreds med hjälp av planschverk och 
hushållningssällskap till andra delar av landet. Flera av tidens lantbygg
mästare tog upp och vidarebearbetade formerna. Sin höjdpunkt fick stilen 
då den blommade ut i det välmående Östergötland med angränsande 
bygder. ÖStgötaladugården i figur 5:16 har nästan antagit katedrala former 
med sin storslagna fönsterutformning. 

Höberedning från vallodling gav som beskrivits ovan stora mängder hö. 
Hö "svettas" ett tag efter inläggning innan det antagit en fu.kthalt i jämvikt 
med den omgivande luften. Skullväggen och skullgaveln försågs med 
ventilationshål för god genomluftning, ofta direkt i panelen som i 
Löfvenskiölds ladugård från mitten av seklet (figur 5 : 14), eller som 
bearbetade jalusier och detaljer i efterföljarna Steinholz ladugård (figur 
5:15) och P.A. Petterssons (till höger i figur 5:17), båda från 1880-talet. 
På skullar och logar byggdes även huvar av den typ som finns på 
ladugården i figur 5: 17. Dessa detaljer blev mer och mer bearbetade och 
förekom ända fram mot funktionalismens och ingenjörsvetenskapens 
definitiva genombrott på 1930-talet 

Även stallventilation diskuterades. Ladugårdarnas kvalitet och täthet parat 
med ökad produktion gjorde behovet av ventilation påtagligt. Små 
.kattgluggar placerades i stallväggen. Man strävade efter an få in luft nedtill 
i väggen och ut upptill. Luftintag och ventilatorer är till en början små och 
ofta otillräckliga med våra mått mätt. Självdragstrwnman utvecklades och 
slog igenom under andra halvan av seklet. Runt sekelskiftet var det allmänt 
accepterat att frisk luft skall komma in via luftintag, vilka bör finnas högt i 
stallväggen eller i taket och att vann stalluft stiger upp och ut bäst i en 
självdragstrumma. 

Vandringen utvecklades som kraftöverföring till tröskverk, lyft- och 
släphissar. Denna teknik blev vanlig i främst Skåne och Västergötland och 
i områden där det rådde virkesbrist Lokomobilens introduktion vid mitten 
av seklet rationaliserade relativt snabbt bon vandringen. Planerings
förutsättningarna blev mycket friare med den smidiga remdriften och 
flyttbara kraftkällor. Släphissen som system kom dock att bli kvar långt in 
på 1900-talet. Höbärgning är ett tidspressat moment och släphissens enkla 
konstruktion gjorde den populär och användbar. I den allra enklaste 
formen krävdes enban ett brythjul i den motstående gavelns nock och ett 
rakt nedanför. Lassen kunde dras upp på skullen samt över och under 
brythjulen. Som dragkraft kunde gårdens ordinarie dragkraft användas. 
Denna teknik finns kvar i över 100 år från mitten av 1800-talet till ladu
gårdar byggda på 1950-talet. Släphissen används ofta än idag i skogs
bygden och där rationaliseringstrycket inte varit alltför hårt. Ursprungligen 
hissades lassen in via gavlarna. Med de elektriska hlssama som kom vid 
sekelskiftet 1900 blev det allt vanligare att hö och halm hissades in från en 
loge med genomkörsla. 
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Figur 5:21. 1800-talets proponioner står sig in över sekelskiftet, speciellt i bygder 
där ensilering blivit vanlig, dvs i. södra och mellersta Sveriges slättbygder. 
Detaljeringsgraden minskar dock markant. 

Fig. I. Sliphiss. 
fi(. l. Lyft, o,cb 1Upb1u. 

Il 11 ... • 

Figur 5:22. Hissen, här i/orm av släphiss 
med hästvand.ring, kom att revolutionera hö
och halminla:ringen även vid mindre 
ladugårdar. Skullen behövde inte byggas 
körbar. Släphissar används än idag. 

Figur 5:23. Elektrifieringenförenklade 
och förbättrade hissarna avsevän. 

(Fig. 5:22 och 5 :23 Hermods, 1944) 

Figur 5:24. En modern sekelskiftesladugård i tegel med god ventilation och 
inlastning av kraftfoder direktfrdn vagnsflaket till kraftfodenillredningen i speciellt 
rum på gaveln. Den nedsänkta ponen går till lagerutrymmet för rovorna. 
Foderstaten är mångsidig och gen.omarbetad. 
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UNDERHÅLLS
SNÅLA OCH 
BESTÄNDIGA 
MATERIAL 

Elektrifiering och elmotorer var förutsättningen för effektiva lyfthissar. 
Med lyfthissen kunde man utnyttja skullen väl med mycket höga lagrings
höjder till följd. Byggnader där släphiss använts frekvent har ofta dragits 
sneda. Gavlarna lutar åt den sida där lasten dragis in. Lyfthissen gav en 
jämnare belastning på husets stomme. 

Den framväxande järnindustrin producerade fönsterbågar och inrednings
detaljer i vackra, ofta jugendinspirerade former, till överkomliga priser. 
Fönsterbågarna blev mycket populära i stenhusen. De var beständiga och 
lätta att infoga i muren. Valven över dörrar och fönster planar ut från 
klassicismens och 1700-talets halvcirklar mot sekelskiftets (1900) endast 
antydda båge. Bågformar i trähus ansågs som falskt. Här skulle kontu
rerna vara raka, ofta sneda, diagonala och spetsiga, men inte valvformade. 
I både trä- och stenhus är fönstren betydligt större och stående än under 
den föregående epoken. 

Genomgående för hela 1800-talet är just sökandet efter beständiga 
material. Stenhusen blev en symbol för beständighet och tillförsikt i en 
uthållig utveckling. Snickarglädjen omsattes för stenhusen i tegelornering. 
Huvudproportionerna var desamma för trä- och stenhus. De spetsiga vink
larna etablerades ej på stenhusen, som istället behöll sin klassiska karaktär 
med lugna, rundade former. Tegelorneringen var en fonsättning på 
tidigare teknik att fylla ut grova gråstensmurar med tegelsten vid detaljer 
och anslutningar. Lokala tegelbruk, ofta ägda av godsen, gjorde det 
möjligt att beställa specialformade stenar till olika detaljer kring murkrön, 
ventilationsöppningar, fönster- och ponomfattningar. 

I slättbygderna blev stenarkitekturen vanlig. Detta gäller speciellt i södra 
och västra Sverige samt i Sörmland. Ursprungligen togs gråstenen ur de 
nybrutna fälten tillvara för husbygge. Allt eftersom utvecklades tekniken 
mot mer finhuggen sten. I Halland, och då speciellt Ätradalen, utvecklades 
tekniken så långt att man till slut klarade alla detaljer med gråsten. För att 
fasaderna skulle vara lättskötta förespråkades den råa stenen som fasad. 
Puts skulle undvikas (Löfvenskiöld, 1868). Bakom de putsade fasaderna 
döljer sig ofta murar av obränd lersten. Dessa murar är vanliga i Väster
götlands centrala slättbygder, Halland, Blekinge och Skåne, där tekniken 
blev en naturlig övergång från korsvirke. De gråstens- och tegelhus från 
perioden efter skiftet fram till början av 1900-talet som idag bär puts, är 
ofta putsade i efterhand. 

Takmaterial var halm eller tegel. Mot slutet av seklet kom pappen, eller 
asfaltfilt, som den ursprungligen kallades. Tidens trä- och stenhus fick 
ofta likadana takutformningar och väggavslutningar. Stenhusens tak/vägg
anslutning med utkragat murkrön (figur 5:20) är vanligt på de större 
gårdarna. 
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Figur 5:25. För trähusen övergdr lantgotikens snickarglädje naturligt till en lugm national
romantiskfc!.rm kring sekelskiftet 1900. Uddlisten med kvadrater i vitt och rött i bjälklagsnivå 
är vanlig i Ostergötland och Närke. 
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Figur 5:26. Befolkningsproblematiken ledde till torpifiering och propaganda för småbruk 
och egnahem. Per-Albintorpets ladugdrdför två kor (Sigfridsson 1991). 

Figur 5:27. "Egnahemsladugård" i timmer, Mellansveriges skogs- och mellanbygd. 
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SEKELSKIFTES
ROMANTIK 

Det var under andra halvan av 1800-talet som målningsfärgning blev 
vanlig även på allmogens ekonomibyggnader. Man propagerade för ljusa 
pastellfärger. En och annan ljus träbyggnad blev det även om falurött kom 
att dominera. Utmärkande var dock vita undersidor på takskäggen och ett 
överflöd av vita snickeridetaljer. Själva fönsterbågen målades i en mörkare 
nyans - ockra, brun eller grön. 

Gramen-ladugården (figur 5:31), visar sekelskiftets stenarkitektur som var 
parallell med de framväxande stenstäderna. I detta skede kom national
romantiska strömningar samtidigt som lantbruksarkitekturen skildes från 
den urbaniserade stadens. 

Flera namnkunniga arkitekter gav sig ut för att fånga landsbygdens 
karaktär och lokalfärg. Man fann att olika bygder hade olika karaktär och 
byggnadstradition. Jordbruksproduktionen och utvecklingen i sig fick stå 
tillbaka till förmån för ett resonemang om tradition och kultur. Samtidigt 
hade befolkningsutvecklingen lett till en omfattande nybildning av små
fastigheter och torp, en utpräglat småskalig bebyggelse. Nationalroman
tikerna betonade lokalfärgen och anslöt till äldre former. Utvecklingen 
gjorde detta svårt, speciellt för ekonomibyggnader, som på grund av 
produktionsökningen ökat betydligt i storlek även vid familjejordbruken. 

Den invändiga tekniken utvecklades och förfinades från de kunskaper som 
erövrats under tidigare decennier. 

Kännetecken på sekelskiftesromantiken är de smårutiga, ofta liggande 
fönstren . Portar och dörrar rensades från utanpåliggande strävar och fick 
en slät panel. Taksprången minskade något. Formerna blev renare och 
utsmyckningsglädjen avtog på både sten- och träladugårdar (figur 5:27). 
Brutna tak blev vanliga, speciellt på större ladugårdar och logar. Färg
skalan dominerades av falurött och vitt med gula eller gröna dörrar och 
portar. 

Det är främst i skogs- och mellanbygder och bland småjordbruken i slätter
nas utkanter som man kan finna ladugårdar med tydliga nationalromantiska 
drag. Värmland, Östergötlands mellanbygder och angränsande bygder i 
Dalsland och Närke, uppvisar här många likartade drag i utvecklingen av 
en mjuk övergång mellan lantgotik med snickarglädje till nationalromantik, 
som fortfarande innehåller en hel del utsmyckning med bearbetade detaljer. 
I dessa bygder är trä i form av timmer eller skiftesverk dominerande. 

I flera skogsbygder röjdes och inrättades helt nya gårdar. I Länna mitt i 
Småland bildades en helt ny jordbruksby. Ekonomibyggnaderna vid byns 
gårdar (figur 5:28) byggdes alla kring 1918 och är mycket lika varandra, 
fortfarande lantgotik, men med ett minimum av utsmyckningar. Skull
höjden, taklutningen och de högställda proportionerna visar att det är 
1900-talsbyggnader. Körbroarna finns kvar i skogsbygderna fram till dess 
att traktorn och elektrifieringen nått ända ut i skogen. 
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Figur 5:28. År 1918 röjdes och byggdes 
för en helt ny by i Småland; Li:inna, 
Hagegdrd. Ladugdrden med sin tidlösa 
form består av elementfrdnjlera olika 
epoker och ansluter i tidens anda till äldre 
allmogetraditioner. Nockfönstret är 
hämtatfrdn lantgotiken, liksom körbron 
till skullen. Skullvolymen iförhdllande 
till ladugdrdens storlek (fem kor) vittnar 
om 1900-tal. 

( 

Figur 5:29. Sekelskiftestorp i södra Sveriges mellan- eller slättbygd. Nockfönstren 
var populära detaljer som ofta bidrar till upplevelsen av lokala särdrag. 

Figur 5:30 Den brutna takstolen togs upp av 1900-talets arkitekter som exempel 
pd äldre svenskform. Den blev populär pd många stora ladugdrdar, men inte pd 
de små. Här ett öländskt försök. 
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TORPIFIERING 

Ladugårdstypen på figur 5:24 förekommer i norra Skåne, södra Halland 
och i Småland, ofta byggd i lersten eller kalkbruk (figur 2.9). Grund
formen finns i Löfvenskiölds tidiga ritningar från 1830- och 1840-talet. 
Den är enkel och fick en renässans nästan 100 år senare, när den allmän
giltiga lantgotiken övergick i mer lokalanknutna former. 

När det gäller torpen och de mindre gårdarna var det lättare att ansluta till 
äldre former även om 1800-talets stilideal i form av små nockfönster och 
större ladugårdsfönster blev kvar i de nya formerna. Man får en känsla av 
att de som aldrig fick råd att förnya sina byggnader under 1800-talets 
hausse, nu kring sekelskiftet, när det mer småskaliga jordbruket visade sig 
uthålligt mot lågkonjunkturen, direkt anslöt till den äldre allmogetradi
tionen när ladugården förnyades. 

Torpifieringen och egnahemsrörelsen resulterade i flera politiska aktiviteter 
i form av byggnadsupplysning, typritningar och lånemöjligheter till egna
hem för deltidsjordbrukare. "Per-Albintorpet" (figur 5:26) skapades av 
Kungliga Egnahemsstyrelsen med stuga och liten ladugård för några 
enstaka djur (Sigfridsson, 1991 ). Formen blev en länk mellan 
sekelskiftesromantiken och den efterföljande funktionalismen. 1800-talets 
strävan att sammanföra så många aktiviteter som möjligt i en byggnad 
kulminerade till att allt sammanfördes i en enda ekonomibyggnad. I de små 
ladugårdarna fick alla djurslag samsas i samma lokal. Ladugå.rdsdelen 
skulle om möjligt utföras i mursten eller tegel. Gråstenen byttes ut mot mer 
lättarbetade stenmaterial. 

Ingenjör Gramen anlitades flitigt av hushå.llningssällskapen för att ta fram 
typritningar för de olika länen. Depression och krigstid vände blickarna 
mot modernäringen och kraven på försörjning. Gramen sammanlänkade 
utvecklingen i stad och industri till jordbruket. Stenhusens form har sekel
skiftesklassicistiska drag, ofta med lanterniner och brutna tak. Ladu
gårdarna är rymliga och välventilerade. Dessa stora ladugårdar, ofta med 
enorma skullar, kallas i folkmun för "Gramenlador" (figur 5:31). Nils 
Lindblom vidareutvecklade dessa former i enorma komplex (figur 5:32). 
De mindre ladugårdarna och trähusen har små.rutiga fönster som ligger 
högt i fasaden, släta brädor kring dörrar och fönster, överljus över ponar 
och dörrar, halvmånefönster i gavelspetsar och centralt placerade 
självdragstrummor, vilka avslutades med en liten lanternin av 1800-
talssnitt. Ekonomibyggnaderna har ofta en vinkel eller T-forrnad 
komposition med centralt placerad körloge. 
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Figur 5:31. Ingenjör Gramen axlade Löfvenskiölds mantel och förde lantbruksplaneringen in 
i 1900-talet med en mängd nya skrifter och böcker. Denna "Gramenladugdrd" (med brutet 
tak) är uppförd av en lokal byggmästare som byggde "Gramenhus" i södra Halland. Liksom 
Löfvenskiölds arbetenfönnedlades Gramens via hushållningssällskapen och genom 
Lantbruksstyrelsen. 
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Figur 5:32. lngenjörerna sammanför alla funktioner till väldiga komplex med ladugdrd, 
loge, skulle, magasin,foderberedning, häststall, svinstall osv i en huskropp. 

Figur 5:33. Funktionalism i ladugdrdstappning. Ladugårdsanläggningfrån 1945. 
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Figur 5 .34 Funktionalismens och 
egnahemsrörelsens ladugård blir en 
uthållig form som tas upp i 
Lantbruksstyrelsens typritningar 
under 1950-talet. 

J 

---------

Figur 5:35. En modern höghusladugdrd med logen i vinkel. Modellen har varit mycket 
populär i hela landet från 1930 och framåt och används av alla rådgivningsorganisationer. 
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Figur 5:36. Lösdrift, t.v. ombyggnad av befintlig ladugård, t.h. ny anläggning efter 
amerikansk förebild (Nyström och Liliehök ,1960). 

Figur 5:37. Låghusstall med lösdrift och möjlighet till utfodring ute i rastfålla. 
Anläggningar som gödselbehållare och ensilagesilor har blivit så stora att de bilda.r 
viktiga och dominerande formelement i dagens gårda.r. 
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FUNKTIONALISM Funktionalismens ladugård blev en mycket populär och uthållig lösning. 
Den är ett rejält höghus med en skull vägg på flera meter, stöpt i en mycket 
enkel fonn. De tidiga fonnema har industriell karaktär (figur 5:34). I 
Samfundet för hembygdsvårds planschverk "Lantmannabyggnader", arbe
tade man med att ta fram typlösningar anpassade till olika bygder. 

Ekonomibyggnaderna blev dock mycket likartade i sin huvudkomposition. 
De utmärks av högt liggande fönster, oftast delade i tre stående lufter. De 
står lösa i en fals i kannen och öppnas inåt. Sommartid står de oftast 
öppna, då de fungerar som luftintag. Självdragstrumman avslutas en meter 
över tak utan någon speciell avslutning annat än ett enkelt tak. Den är ofta 
placerad i den takhal va som vetter mot gödselstaden. Skulle och loge är 
komponerade för att fyllas med hjälp av hiss. Portarna är ofta utförda som 
skjutportar. Stalldelen är av tegel eller putsad cementhålsten, vitkalkad, 
med en skullöverbyggnad som till en början ofta var tätställd glespanel, 
som senare försetts med locklist, eternit eller plåt. Takmaterial är oftast 
eternit eller korrugerad plåt. Det lilla nockfönstret saknas ofta. Etemittaken 
och plåttaken kompletterades med ljusgenomsläppliga plastskivor. Detta 
samt garanterad elektricitet gjorde dylika ljusinsläpp överflödiga, även om 
de ofta trots allt var så fast förankrade att det blev ett och annat nockfönster 
även i de nya moderna husen. 

Byggnadsfonnen togs upp av Lantbruksstyrelsen, som gav ut typritningar 
och byggbeskrivningar, vilka användes av lantbruksnämndemas follc från 
I 947 fram till dessas uppgång i länsstyrelserna 1991. Lantbruksstyrelsens 
byggnadsbyrå tog över delar avegnahemsstyrelsens uppgifter 
(Borg, 1992). De första åren var hektiska och mycket nytänkande finns i 
det tidiga materialet. Man valde dock typritningssystemet för att hålla ner 
projekteringskostnaden för bonden. Detta verkade genom sin koppling till 
stöd och lånesystem mycket stabiliserande på utvecklingen. 

Under femtiotalet nåddes Sverige av nya impulser från bland annat USA 
och Tyskland. Nya viktiga faktorer för byggnadsutformningen var lös
driften med enkla, oisolerade ligghallar, specialiserade mjölkningsavdel
ningar och ensilageutfodring. Materialhanteringen mekaniserades med 
traktorer och lastare, truckar och transportörer. Tekniken kräver sin plats. 
Parallellt omformas den äldre båsladugården till låghus med stalldel och 
intilliggande foderlager i form av fristående logar, hölador och ensilage
silor i plan eller tom (figur 5:36 och 5.37) (Nyström och Liliehök, 1960). 

Bygglitteraturen inom lantbruket kom att handla om planlösningar och 
teknik. Form och komposition glömdes bort. Utmärkande är avsaknaden 
av fasadbilder. Forskningen rör ventilation, miljö och teknik inne i bygg
naderna och systemen. Industrin och byggvaruhandeln tog över form
givningsfrågoma under epoken 1970 - 1990. Viktiga begrepp var under
hållsfrihet och billiga lösningar. 

Djurskyddsdebatten på åttiotalet tog två vägar - en roinantisk, fixerad vid 
äldre system med bundna kor och traditionella ladugårdar med båssystem, 
och en utifrån kons behov att gå lös och teknikens möjligheter att ge henne 
möjlighet att fritt välja när och var hon vill äta. Tyvärr blev det senare 
systemet förknippat med stordrift. 
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Figur 6:1. Stall i gr~ten med tegelomfattningar kring dörrar och fönster. 
Byggnaden är ursprungligen uppförd som ladugdrdvid ett större gods år 1802. 
Vid en stö"e gård krävdes dtskilliga hästar. Ofta var hästarna lika många som 
korna. Kompositionen är efter äldre tradition, hämtad frdn kontinenten. Stil och 
fonn vidareutvecklades av Ch. E wfvenskiöld till "tegelornerad gr~ten" . 

Figur 6:2 Vagnslider för arbetsvagnar, häststall med utrymme för dkvagnar i mitten och 
smedja till höger. Hästens boning fick ofta lika genomarbetad fasad som bostadshuset; 
det anslöt stilmässigt. Mitten av 1800-talet. 

Figur 6:3. Under 1800-talet var man noga med överljus i stallet för att skona 
hästens ögon. 1890-tal, lantgotik i övergdng mot nationalromantik. 
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OCH BOSTAD 

STALLET I 
EKONOMI
BYGGNADEN 

Hästen var arbetskamrat och dragkraft. Han symboliserade även sin ägares 
välstånd och betydelse. Hästen hade således en värdemässig och en 
praktisk särställning. I det äldre bondejordbruket delade han ofta arbets
uppgifterna med oxen. Under 1800-talet intensifierades avelsarbetet. Skill
naden i typ accentuerades mellan kallblod (arbetshästar) och varmblod 
(rid- och körhästar). De många små lant- och herrgårdsraserna går upp i ett 
fåtal tydliga rastyper. Ardennern importerades och bildade grundstomme 
till arbetshästen samtidigt som flera tyska raser bildade grunden för varm
blodsaveln. Dessa nya rastyper var betydligt större än de gamla svenska 
hästarna som i dagens mått mest liknade ponnyer. Stallarna för den agrara 
revolutionens hästar fick därmed byggas större och rymligare. Gamla 
syneprotokoll från tiden innan den agrara revolutionen visar att häststallet 
är det hus som moderniseras oftast på gården. 

Arbetets status speglades i djurens stall. Vid de större gårdarna skilde man 
arbetshästarnas och oxarnas stall från vagns- och ridhästarnas stall. De 
senare bodde nära husbondefolket, ofta i en byggnad i anslutning till herr
gården eller slottet. Stallets form fick samma karaktär som huvudbyggna
den. Oxarna, de ursprungliga dragarna i det praktiska jordbruket, inhystes 
oftast tillsammans med ungdjur och kvigor i anslutning till ladugården. 
Deras foderstat och övriga behov var ju likartade med komas och ung
djurens. Även arbetshästarna placerades av praktiska skäl i anslutning till 
övrig produktion när de så småningom övertog oxarnas arbete. Vapnö, 
figur 6: 1, hade ett stort gemensamt stall för alla gårdens hästar elegant 
placerat i själva bruksgården men närmast slottet. Stallets långa enkelt 
rytmiska fasad leder blicken fram mot själva slottsporten. Det gick åt 
åtskilliga par hästar i ett stort jordbruk. Häststallet stod inte ladugården 
långt efter i storlek. 

Under 1800-talet strävade man efter att sammanföra så många funktioner 
som möjligt i en byggnadskropp i anslutning till varandra I den gamla ofta 
kringbyggda gården lades stallet på ena sidan om ladan och fähuset på 
andra, se figur 5:1. I den moderna 1800-talsgården bildade logen med 
vandring, och senare lokomobilen, centrum mellan två flankerande djur
stallar. Det ena med kor och mjölkproduk:tion och det andra med ungdjur 
och dragdjur. Halm förvarades i logen och hö på skullar över djurstallen. 
Ekonomibyggnadskomplexet fick en symmetrisk H eller U form (figur 
5:18). De båda djurkategorierna konsumerade ungefär lika mycket foder. 
Under 1900-talet utvecklades mjölkproduk:tionen och.koma konsumerade 
allt större mängder hö samtidigt som traktorn tog över hästens roll. 
Obalansen mellan djurkategorierna löstes genom att den ena försvann och 
att rekryteringsprocenten och djuromsättningen ökade i ladugården, ung
djuren intog hästarnas plats. 
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Figur 6:4. Utvecklingen mot mer rationella gdrdar förde samman alla djur i en 
byggnad i sekelskiftets gdrdar. De olika djurslagen.fick skilda rum pd den 
stora gdrden. (Gramen, 1916) 

Figur 6:5. Litet stal/för gdrdens vagnshäst och 
dkvagn, i Löjvenskiöldsk anda. Sent 1800-tal. 
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Figur 6:6. Hästen blir längst kvar i skogen. 
Här ett mobilt stall; "Enhästs skogsstall". 
(Henriksson, 1964) 
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Stallet känns lättast igen bland gårdens olika byggnader på de högt sittande 
fönstren. Fönstret placerades så av två anledningar, dels för att hästarna 
inte skulle kunna nå dem och trycka sönder dem, och dels för att man hade 
en teori om att hästarnas ögon kunde ta skada av direkt solljus (Skaraborgs 
läns hushållningssällskaps tidning, 1862). Hästarna hölls vanligtvis i 
spiltor. Fölston och värdefulla ridhästar fick förmånen att bo i box. 
Hästarnas skodda hovar slet hårt på golven. Innan betongens revolutio
nerande av stallgolven sökte man göra häststallens golv beständiga med 
kullersten eller kubb. Själva spiltgolvet utfördes av plank. Boxarnas golv 
var sand täckt med väl tilltagen och noga utprovad ströbädd. Många av 
dessa äldre stallar har försetts med boxgolv av betong i modem tid. Strö
bäddens fuktupptagande förmåga klarade urin och ammoniakproblema
tiken tillfredsställande. Efter gjutning har ventilationsproblem uppstått på 
många håll. De äldre stallarnas ventilationsdon räcker inte till för att föra 
bort fukt och ammoniak när stallarnas golv blir täta och ströanvändningen 
för snål. 

Hos den mindre jordbrukaren, och i det rationella 1900-talsjordbruket, 
fick hästen oftast bo tillsammans med koma. Vid lite större gårdar med 
flera hästar skildes stallet med en mellanvägg mellan hästarna och övriga 
djurkategorier. Hästar bör ha ett torrare och svalare klimat än kor, höns 
och svin. Hästen är känslig för damm och fukt och utvecklar allergiska 
reaktioner i luftvägarna som astma och kvickdrag om luftkvaliten är för 
dålig. För att brunster och hårfällning skall fungera är de beroende av 
ljuset. 

Även på den mindre gården försökte man av ovanstående skäl ge hästen en 
så god placering som möjligt i byggnaden. Av praktiska skäl ville man ha 
den lätt tillgänglig för körslor både vardag och helgdag. Vid de nyanlagda 
arrende- och utgårdarna under lantgotikens blomstring ville man ge den 
nya gården extra status med ett litet omsorgsfullt utformat stall för 
vagnshästen i anslutning till bostad och trädgård. Stallet rymde någon 
enstaka häst samt åkvagnen. Ett sådant stall finns på figur 6:5. 

Seldon var dyra och dessutom tog de skada av den fuktiga stalluften. På 
den större gården fanns särskilda selkammare i anslutning till stallet. På 
den mindre gården fick seldonen oftast hänga i ladan eller logen. I Sverige 
har vi i motsats till på kontinenten ingen tradition att bo i samma byggnad 
som husdjuren. I Sydsverige förekommer sammanbyggda bostäder och 
ladugårdar men då alltid väl skilda åt och med en farstu eller lada emellan. 
Ett undantag är drängstugan som ofta låg i anslutning till häststallet. 
Hästarna var värdefulla och det var lämpligt med god uppsyn. Dräng
kammaren placerades ofta vägg i vägg med stallet, se figur 5:2. Drängen 
hörde då om djuren rörde sig oroligt. 
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Figur 6:7. Svinhus från sekelskiftet 1800 med dubbla boxrader. 
Utfordring och utgödsling sker från mittgången. Grdstensmurarna 
är mycket tjocka. Takhöjden är låg för att hålla värmen. 
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Figur 6:8. Svinhus med enkel boxrad och möjlighet för djuren att gå ut. 
Urgammal form och uppfödningsmetod. 

Figur 6:9. Svinhus av 1800-talssnitt, beläget i gränsen mellan 
bruksgård och trädgård. 
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Häststallens stilutveckling följer samma utveckling som för ladugårdarna, 
med undantag för vagns- och ridhäststallarna vid de större gårdarna och 
godsen. Där ritades stallet oftast av samma arkitekt som huvudbyggnaden 
och följer därför detta i stil och form. De övriga stallarna följer i huvudsak 
planschverkstraditionens med lantgotik under 1800-talets mitt, se figur 
6 :5, med en mjuk övergång mot nationalromantik vid slutet av seklet, se 
figur 6:3, liksom en stadsmässig klassicism,. Under 1900-talets början 
förenklades detaljeringsgraden i ingenjörsmässig anda men hästen och 
stallet behåller en högtravande ton ända in i det sista. Figur 6:6 får visa det 
sista försöket att med forskningen som utgångspunkt skapa ett litet mobilt 
stall för skogsarbetarens häst. 

Dagens hästar har oftast ärvt ladugården när korna avvecklats. En viss ny
byggnation förekommer där man specialiserat sig på sporthästar. Hög
konjunktur och postmodemism sammanföll i flera mer eller mindre 
fantasifulla lösningar under sent 80-tal. 

Under den tidsperiod som denna skrift spänner över har svinskötseln 
utvecklats från förädlare av rester och biprodukter till en självständig 
produktionsgren. Svinet hos våra förfäder omvandlade rester till fläskkött 
och ister. Självhushållets gris levde direkt av det som blev över i hushållet 
och biprodukterna från brännvins- och öltillverkning. Man stöpte även 
agnar och boss till svinfoder, även höfrö gavs åt svinen om det inte gavs åt 
gårdens fjäderfän. Antalet svin på gården var i direkt proportion till hus
hållet. 

Av praktiska skäl har man i alla tider placerat svinhuset på bekvämt gång
avstånd från köket. Redan Wijnblads gård, figur 5.1, visar denna strävan 
att lägga svinhuset nära bostaden men skilt från övriga djur. Eftersom svin 
luktar skarpt har man försökt placera dem lite vid sidan av ofta bakom 
ladugården. I 1800-talets jordbruk utvecklades trädgården och man lade då 
gärna svinhuset i anslutning till trädgården. De fick allsköns trädgårds
avfall som komplement till köksrestema. 

Stommen i foderstaten utgjordes av potatis, sedan drank och mäsk för
svunnit vid mitten av 1800-talet. Smältbarheten ökar betydligt om potatis 
kokas. Ända fram till mitten av 1900-talet var det vanligt med eldstad och 
kokinrättning i eller i direkt anslutning till djurstallet. Kokningen gav även 
tillskottsvärme i stallet samtidigt som det tillförde ytterligare fukt. Eld
stadens skorsten var ofta den enda ventilationsöppningen. 

61 



. P LA~. H llfOrslag 41 . 

. . · - _. -- --- ·-=-

·~1t~f#~"t;~ 
El ::7 Bl 

t7 . 
l'Ä'S.;1:> 

[Il] • 11B 

RltfOral•s 43. ::r:r. -r1c..r. . 

R ltfOr sl .ag 4 2. 

:.=..::.:::..::====::-J:.::· =::t:::==::c:l 
Sv installar. 

6 60• 

:~:I--L--41:==lil±=ifi=II 
! G O D • 

' j s>c~.=~-. ~ =, • uH. 
' : = ..:,,.·- · 

Rlt fOratai' ~ -

Figur 6:10. Svinstall enligt Gramen, med nationalromantisk prägel. Djurens 
liggplats är upphöjd och tydligt avskild (Gramen, 1916). 
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Figur 6:11 . Modernt svinstal/från mitten av 1900-talet, med gödsel
gångar UJejter sidorna och gödselstad vid gaveln. Plats för cirka 100 
svin. Byggnaden har gjuten grund och tegelmurad sockel. Stomme 
av lwrsvirke med tegelinläggningar. 
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SVINHUSETS 
PROPORTIONER 

Svinet är beroende av ett varmare klimat än hästar och kor för att må väl. 
Det har ju ingen päls att skyla sig med. För att hålla värmen i svinhuset 
under stränga vintrar byggde man dem med så liten luftvolym som möjligt, 
låga väggar och små fönster. Den byggnad på gården som hade lägst 
vägghöjd var i regel svinhuset. Någon skulle för hö krävdes inte, det 
räckte med det vindsutrymme som ett traditionellt sadeltak gav om halmen 
lagrades över djurstallet. I motsats till ko- och häststallen där skullvolymen 
ökade under hela perioden mellan 1750 och 1950, ändrades inte svin
husets proportioner i samma grad. 

Äldre bevarade svinhus av trä är sällsynta. Den fuktiga varma miljön hos 
svinen gjorde att virket angreps av mask och röta. Även råttor och möss 
trivs förträffligt i dessa miljöer och har bidragit till att förstöra byggna
derna. Även i utpräglade trähusregioner är det därför vanligt med svinhus i 
någon form av sten eller putsmaterial. Stenhus från sent 1700-tal, se figur 
6:9, visar en mycket lågrektangulär sektion. Här har det varit två rader 
boxar med en gemensam mittgång. Inte sällan är kompositionen en rad 
boxar, cirka 2,5-3 meter djupa samt en gång på cirka 1 meter, se figur 6:8. 
Huset blir då smalt; 6-7 meter brett, vägghöjd och fönsterfördelning var 
densamma. Suggorna hade en lucka i väggen till en rastgård medan göd
svinen oftast hölls inne sedan de skilts från suggan. De små djupa 
fönstergluggarna gav inte mycket ljus i byggnaden. För att förbättra miljö 
och hygien kalkades huset invändigt. 

Svinhusens proportioner utgår ända in i vår tid från boxen som in
hysningssystem. Svinen lever naturligt i familjegrupper till skillnad mot 
hästar och nötkreatur som är flockdjur. För att undvika slagsmål och 
skador hålls galten för sig och digivande suggor för sig. Gödsvinsgruppen 
växer upp tillsammans i en box. Boxarnas storlek varierar naturligtvis men 
storleken är förvånansvärt konstant mellan 2 och 3 meter i sida och 4 och 9 
meter i längd. 

Antal boxrader bestämmer husens bredd. De tenderar att bli bredare och 
bredare. Vägghöjd och fönstersättning förblir dock mycket enhetlig. 
Under 1980-talet har nya systern introducerats med löshållning och enkla 
oisolerade byggnader. För att undvika konflikter mellan djuren krävs stora 
ytor och avskild plats för fodertilldelning. Datateknik.en har möjliggjort 
nya system mer anpassade till djurens egna behov. Dessa byggnader av
viker ofta radikalt från de tidigare formerna. 

Mejerinäringens utveckling under andra halvan av 1800-talet parallellt med 
spannmålsöverskott inledde svinskötselns expansion och utveckling till 
självständig produktionsgren. Vassle och spannmål är utmärkt svinfoder. 
Fläskproduktion i större skala är och har varit koncentrerad till de stora 
slättbygderna i Mellan- och Sydsverige. De riktigt stora anläggningarna 
med över 100 djur per stall utvecklades först på 1960-talet. Dessa långa 
låga stallar med ett stort antal ventilationshuvar har fått sin form efter 
industrins hallbyggnader. 
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Figur 6:12. I 1940-talets svinstall.finns en rationell gödselgång med dö" direkt ut 
til! gödselstaden (Lindblom, 1942). 

Figur 6:13. Slaktsvinstallför 500 svin, 1960-70-tal. Lågfws i lättbetong medför 
tiden typisk ventilationsanläggning, med styrd till- ochfrånluft. De stora 
svinanläggningarna förekommer främst i de stora slättbygderna. 
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Figur 6:14. "System/ösningar för jordbrukets ekonomibyggnader." 46 suggor i 
integrerad produktion (Johansson P m.fl., 1980). 
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Figur 6:15. I det äldre allmogejordbruket hystes hönsen i regel hos korna, 
för värmens skull. Här pd baksidan av huset. (Se även.figur 5:2.) 

~~~ 

I 
i . : . 
! . __ d : - : : .. _..1 
. -

i'_' _ _: 
l~~ j_ 

~ - - · · =' -~:::..-::=:_=- - -----~-_:.. 

n; I ll l ! t ,'. J .,_,_,J · , . J 1ra.elLr 

Figur 6:16. 1800-talets agrara revolution och framtidstro gav hönshus som 
liknar smd lusthus. Man har ännu inte helt insett sambandet ljus - värpning 
( Löfvenskiöld, 1890). 
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Figur 6.17 I det mindre bondejordbruket 
sammanfördes ofta hönsen med brygghus, 
vedbod och andra bos tadsanknutnafunktioner. 
(Sekelskifte 1900) 

Figur 6.18 Ett litet rationellt hönshus 
frdn tidigt 1900-tal. 
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HÖNSHUS 

ÄGGET ETT 
HÖGVÄRDIGT 
VÄLFÖRPACKAT 
LIVSMEDEL 

HÖNSHUSET 

KAMPEN MOT 
RÅTTOR OCH 
MÖSS 

Ägget är fyllt av symbolik. Det innehåller en ny varelse och är därför 
förutsättningen för reproduktion och fortbestånd, samtidigt som det är 
mycket näringsrikt. Hönans ihärdiga pickande och sökande efter allt som 
kan gå att äta leder till att hon från nästan ingenting kan bidra med ett 
mycket högvärdigt livsmedel, ett ägg, ett av naturen dessutom välförpackat 
och lagringsdugligt livsmedel. Ägg var lätta att lagra och transportera och 
kunde omsättas till kontanter på stadens marknad. Hönan och äggen var 
således mycket viktiga i det äldre allmogejordbruket av flera skäl, dels som 
föda åt gårdens invånare, dels för att de lätt kunde omsättas i kontanter. 

Varje frö som blåst iväg fångade hönans skarpa öga åter upp. Stommen i 
foderstaten var lite spannmål och höfrö som sedan kompletterades med 
vad som fanns att tillgå på gården. Höns är allätare och inte speciellt nog
räknade, det mesta går ner, gräs, frön, frukt och köksavfall. De komplette
rade på så sätt grisen i lanthushållet. 

Tamhönsens ursprung är Asiens varma skogar. De vill ha värme och ljus 
för att trivas. I den äldre allmogegården återfanns de i ett hörn i den varma 
ladugården (figur 6: 15). Det var inte ovanligt att de till och med fick över
vintra i köket på de mycket små gårdarna där fähuset inte gav värme nog. 
Hönsen håller sig kring gården och ger sig aldrig ut på längre utflykter om 
de inte blir skrämda. Denna egenskap har gjort att de fått en egen ingång i 
form av en lucka så att de själva fritt kan välja om de vill vara ute och äta 
eller gå in och värpa. Man försökte så långt som möjligt anpassa rutiner 
och byggnader efter djurens naturliga beteende "ty de trifvas dubbelt 
bättre, när de få hafwa sin frihet" (Boije, 1756). Värpredet är en gammal 
uppfinning. Innan tunna brädor kunde fås från sågverksindusain var det 
vanligt med flätade korgar som värpreden eller så kallade värpkorgar. 
Försvinningsredet, där ägget rullar ut i en ränna, blev vanligt först på 
1950-talet. 

Höns drar till sig råttor. Löfvenskiölds mönsterböcker föreskrev hönshus 
på pelare av sandsten så att råttor och möss inte skulle kunna ta sig in 
(Löfvenskiöld, 1854). I 1800-talets uppsplittrade gård flyttades hönsen 
från ladugården till trädgården. Hönsen s~öttes av kvinnan och det var då 
logiskt att lägga hönshuset i eller intill trädgården. Schweizerstilens höns
hus blev vackert smyckade små trädgårdshus som väl speglade hönsens 
viktiga ställning i gårdens hushållning. 

Även gårdens andra fåglar, ankor, gäss, duvor och den exklusiva kal
konen fick likartade hus. På de lite större gårdarna var det vanligt att man 
hade flera olika sorters fjäderfä i samma byggnad men i olika avdelningar. 
När trädgårds och grönsaksodlingen blev vanlig var man tvungen att 
hägna in hönsen i en egen hönsgård så de inte sprätte upp och förstörde i 
odlingar och rabatter. 
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Figur 6:19. En rationell anläggning från 1920-talet. 
En mindre gård har här specialiserat sin produktion. 
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Figur 6:20. Nils Lindblomsfunktionella fjäderfähus (Lindblom, 1940). 

Figur 6:21. Med elektrisk belysning kan man styra ljuset och dämzed hönsens beteende. 
Storskalig hönsanläggning enligt 1980-talsrådgivning, med fönsterlös djuravdelning. 
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HUSET VÄNDS 
MOT LJUSET 

ELEKTRICITETEN 
INLEDDE 
AUTOMATI
SERINGEN 

Värme och ljus - ägg till påsk. 1800-talets hönshus är symmetriska med 
fönster på husets alla sidor. I det äldre allmogejordbruket var det inte 
ovanligt att hönshusgluggen hamnade i norr. Ljuset fick djuren i huvudsak 
när de var ute. Hönsens utgång placerades ofta på samma sida som 
gödselstaden dels för att de skulle kunna hitta kom som råkat åka ut med 
gödseln samt för att de inte skulle förorena på mangården framför bo
staden. Precis som i svinhuset var det vanligt med en liten eldstad för att 
koka potatis och annat foder samt för att hålla värmen vintertid. 

Allteftersom fönsterglaset blev vanligt och överkomligt för bonden sökte 
man anpassa byggnaderna så att maximalt ljusinsläpp erhölls. Hönshuset 
fick stora fönster, enbart åt söder. Detta blev vanligt kring sekelskiftet 
1900. Huset fick ofta en hög huvudfasad med fönster, baksidan blev helt 
tät utan ljusinsläpp, men oftast med ingångsdörren placerad där, och taket 
blev ett enkelt pulpettak. Pulpettaket ansågs fult och de arkitektritade 
hönshusen fick ett flackt sadeltak. Pulpettakskonstruk:tionen var billigare 
och enklare att bygga varför denna lösning också blev vanligast. De olika 
fjäderfäavelsföreningama utlyste ritningstävlingar för att uppmuntra till 
bättre byggande och effektivare produktion. 

Elektrifieringen och därmed den styrda belysningen fick störst konse
kvenser för hönshållningen. Djuren påverkas mycket starkt av belys
ningen. Oro och kannibalism kan stävjas genom att minska ljusintensi
teten. Människan gjorde sig fri från solen och naturens förutsättningar och 
kunde i högre grad styra livsbetingelserna på konstlad väg. Effektivitets
krav ledde till större och större besättningar. Industrins stordriftsfördelar 
bildade förebild och gav oss dagens industriella anläggningar. 

Kycklinguppfödning för slakt fungerar väl i stora hallar där djuren går fritt 
på ströbädd. Korta uppfödningsperioder med rengöring mellan varje om
gång gör att man kan ha flera tusen kycklingar tillsammans i välisolerade 
men relativt enkla byggnader. Utfodring, vattning, belysning, värme och 
ventilation styrs automatiskt. Byggnaden blir karaktärslös, utan detaljer 
eller fönster och med någon enstaka dörr och port. 

Värphönsflocken fungerar inte socialt när djurantalet i flocken blir för 
stort. Problemen med oro, backning med mera blir för stora. Flera av hön
sens sjukdomar och parasitproblem härrör sig från gödseln. Om de får gå 
på nät kommer de ej i kontakt med gödseln och sjukdomarna minskar. 
Dessa båda faktorer ledde till att olika bursystem prövades, efter impulser 
från USA. På 1950-talet arbetade man med stora burar för grupper av 
djur. Under 1970-talet minskades burarna och gruppstorleken blev 3-5 
höns i varje bur. 

Bursystemen med automatisk äggsamling, utgödsling, utfodring, vatten, 
värme, ventilation och naturligtvis den viktiga belysningen resulterade i 
stora välutnyttjade byggnader. Burarna kunde ställas över varandra. Golv
yta och byggnadsvolym utnyttjades maximalt Ägget blev ett av våra billi
gaste livsmedel. 
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Figur 6:22 . Fårhu.s ursprwigligen byggt som svinstall på 1920-talet, efter äldreförebilder. 
Fårhu.sen och svinstallen var mycket lika iformen,enligt den agrara revolutionens ideal. 
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Figur 6:23. Ekonomin i fårskötseln 
har varit mycket pressad under hela 
1900-talet. Byggnaderna har därför 
blivit enklast möjliga. Ofta åter
används äldre byggnader eller 
kompletteras som här med enkla 
oisolerade stolpkonstruktioner. 
(Melin, Nilsson, 1975) 
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Förutsättningar som billig spannmål och lågt arbetsbehov har koncentrerat 
den moderna fjäderfäproduktionen till de stora slättbygderna i södra 
Sverige. Sveriges moderna djurskyddslagstiftning som föreskriver att 
byggnad och utrustning skall anpassas till djurens naturliga beteende leder 
nu vidare mot nya byggnader och system. 

Får- och getskötseln har varit på konstant tillbakagång under de senaste 
tvåhundrafemtio åren. Jonas Alströmer och många med honom försökte 
under 1700-talet förbättra det svenska yllet. Schäferier inrättades på flera 
större gods. Även kronan hade egna, exempelvis på Ottenby Kungsgård 
på Öland. Ett schäferi var en större anläggning för produktion av ull, skinn 
och även kött. På den stora anläggningen bedrev man målinriktad avel mot 
så bra ullkvalitet som möjligt. Man försökte efterlikna kontinentens olika 
yllekvaliteter. Då var ullproduktionen viktig och man strävade efter egen 
produktion för egen förädling enligt merkantilismens ideal. Idag slåss får
skötseln mot billig import och marknadsanpassning in absurdum. Dagens 
fårfarmare inriktar sig främst på köttproduktion i enkla system. 

Fåret är liksom geten en liten idisslare. Foderstaten är densamma som för 
kon. Djuren är små och lätthanterliga. Geten kallades förr fattigmans ko. 
Det vill säga att de fick ersätta kon som mjölkproducent på den mindre 
gården. I Sverige har det aldrig varit vanligt med mjölkfår. Getter och får 
är lättfödda och trivs bäst på en varierad foderstat med både gräs, löv och 
ris. Innan skiftesreforrnen då djuren drevs i vall trivdes de förträffligt på 
utmarks- och skogsbete. De hör således skogs- och mellanbygden till samt 
även på det magra alvaret eller strandbetet där vi idag finner dem som 
ihärdiga naturvårdare. 

Får och getter är svåra att stängsla inne. Antingen kryper de mellan 
slanorna eller så hoppar de över. Efter skiftesreformen och vallningens 
upphörande fick djuren hållas på plats av välbyggda gärdesgårdar. 
Gärdesgårdar av slanor som i Småland, Hälsingland och Dalarna eller 
välgjorda höga stenmurar som på Öland och Gotland. Stängsellagen från 
år 1849 (Landtmanna, 1849) föreskrev att var och en var ansvarig att hålla 
sina djur under uppsikt eller inom stängsel. Djuren fick inte längre släppas 
fria "på skogen". I skärgårds bygder och vid stora sjöar har det varit 
vanligt att djuren släppts på öar för sommarbete. Höga stängselkostnader 
och lågt ekonomiskt utbyte har drivit bort fåren från slättbygden. De 
moderna fårnäten och elstängslen som introducerats under efterkrigstiden 
har löst mycket av stängselproblematiken. 
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Figur 6:24. Svårforcerade stängsel är den tydligaste indikationen pdfdr- eller getskötsel. 

Figur 6:25. Det modernafdrstaller är en enkel hal/byggnad med enklast 
tänkbara inredning,jlyttbar sd att utgödsling kan ske med maskin. Hö
och halmlager läggs i direkt anslutning, i samma rum som djuren. 
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BYGGNADERNA Getstallet är oftast ett litet anspråkslöst kostall i miniatyr. De har aldrig 
varit vanliga vid de lite större gårdarna eller i det rationella 1900-tals
jordbruket De få stallar som finns bevarade återfinns i Dalarna och norrut 
i skogsbygden ofta i gränstrakterna mot Norge där getter är betydligt 
vanligare än hos oss. Byggnaderna är oftast timrade och varma. Geten vill 
ha det varmare än kon för att trivas. 

Fåren med sin tjocka och snabbvuxna päls är mycket härdiga. Eftersom 
lammen slaktas redan på hösten det år de föds krävs enbart plats för stam
djuren under vintern. De kräver skydd mot vind och väta. Fårstallet kan 
således göras enkelt och oisolerat. I den äldre allmogegården och även i 
1800-talets gård återfinns fårkättarna i ungdjursavdelningen eller i direkt 
anslutning till ladan. 

Om de fick ett eget stall ser det oftast ut som en liten ladugård men något 
mer spartansk. Detta gäller även inredningen. Under 1900-talet har får
stallet förenklats ytterligare. Idag är det ofta en enkel öppen oisolerad lada, 
ofta med pulpettak. 

Lammningen kräver extra plats och tillsyn. Utrymmet där höet lagrats 
under vintern används på våren för monterbara lammningsboxar. Eftersom 
ekonomin i produktionsgrenen hela tiden minskat till följd av billig import 
har man sökt finna så billiga och arbetssnåla lösningar som möjligt. 
Okänsliga tillhyggen har gjorts på äldre ladugårdar och logar helt utan 
respekt för det äldre byggnadsbeståndet Idag använder man samma typer 
av hallbyggnader som till maskiner. 
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Figur 7:1. Ritning till lada enligt Wijnblad 1766. Pd logen tröskades säden. Kärvarna lagrades pd 
"gålfen" (golven). För attfd bort agnarna öppnades logen i bägge ändar sd att tvärdrag bildades. 
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Figur 7:2. Lada med loge av syd.svenskt snitt/rån mitten av 1800-talet. 
Tillhör en utgård till ett större gods i Halland. 

Figur 7:3. Lada i resvirke med tvd logar, i enkel traditionell/orm. 
På denna gård.finns ett rejält magasin dit den värdefulla säden 
flyttades efter tröskningen. 
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7. LADOR 

LADOR, 
SKULLAR 
OCH LOGAR 

Ladan var den byggnad där spannmål, halm, hö och övrigt foder förvara
des. Logen var den plats där materialet togs in och där själva tröskningen 
kunde ske. En loge fanns alltså inne i en lada. En lada kunde även vara en 
enkel byggnad enbart för förvaring, exempelvis Norrlands lador som 
ligger ute i ängarna. Begreppen lada och loge har med tiden fått samma 
betydelse. De är mycket enkla och oftast helt oisolerade byggnader. 

Under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal kunde logen vara en mycket stadig 
och beständig byggnad i sten eller timmer. Idag kan det kännas omotiverat 
att bygga en enkel lagerbyggnad med vägg av massiv stenmur. Traditionen 
hämtades från kontinenten och blev vanlig i Skånelandskapen. På konti
nenten var problemen med skogsbrist och därmed följande erosion stor. I 
de gamla jordbruksområdena Västergötland, på västkusten och i de 
"danska" landskapen fanns likartade problem (Heckscher, 1945). Rädslan 
för skogsbrist ledde till en aktiv propaganda för att spara skogen och finna 
andra byggnadsmaterial. Bland annat gavs dubbelt utflyttningsbidrag om 
gården bygdes upp med sten i samband med skifte (Erixon, 1947). Sten 
fanns ofta på platsen och dagsverkslaget sattes i arbete med att forsla hem 
den. Det är främst på de större gårdarna som lador, logar och magasin med 
stenväggar förekommer samt på Öland och Gotland, där stenen varit lätt att 
bearbeta och hantera och virke saknats. Den vanlige bonden i Halland, 
Blekinge, Skåne eller Västergötland byggde oftast inte sin lada i sten trots 
att propagandan rådde honom därtill. Däremot användes ofta korsvirke, 
speciellt före skif tesreformema. 

När böndernas gårdar flyttades i samband med skiftesreformerna åter
användes materialet från den gamla gården. Man försökte dock att bygga 
så modernt som möjligt. Djurstallen byggdes med det bästa materialet. I 
den enklare ladan och logen återfinns ofta gammalt virke från tidigare 
byggnads generationer. 

Spannmålskärvama förvarades i logen innan tröskning. Tröskning med 
slaga var ett tidsödande och krävande arbete. Enligt traditionen skulle 
tröskningen helst vara färdig till jul. Kärvarna med kärnor kunde alltså bli 
liggande på logen från skörden i september till december, det vill säga 
cirka tre månader. Spannmålen var värdefull och måste skyddas från 
skadedjur och tjuvar. Den lada som innehöll logen måste vara en säker och 
beständig byggnad. 

Tröskverken introducerades under första halvan av 1800-talet. Först på de 
större gårdarna och sedan på de mindre. Många små gårdar gick samman 
och bildade tröskföreningar under slutet av seklet och början av 1900-talet 
Tröskverken drevs först av oxvandringar och senare av lokomobiler. 
Vandringen byggdes ofta in vid de stora gårdarna i södra delen av landet 
där spannmålsskördama var stora. Vandringen blev en halvcirkelformad 
tillbyggnad mitt för logen ofta mitt på själva ladan. Tröskverket placerades 
centralt i anslutning till logen. 
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Figur 7:4. Ladusektion i större ladugårdskomplexfrån lantgotikens blomstringsperiod 
i mitten av 1800-talet. Uigg märke till hålen i väggen efter vandringens axlar. 

Figur 7:5. Östergötlands rundlogar från andra halvan av 1800-talet är enorma komplex upp
förda efter hästens transportmönster. Lassen kördes in/rån vänster på bilden, genom hela 
skullen, där hö lossades, och vidare runt på en ramp i logen där kärvarna slängdes ned. 
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Figur 7:6. Måf!ga äldre ladugårdar har fått större och rymligare logar under 1900-talet. 
Här i sten på Oland. Byggnadens bredd och det nationalromantiska nockfönstret tyder på 
tidigt 1900-tal. 
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PORTAR OCH 
GENOMKÖRSLOR 

MAGASINET 
TAR ÖVER 
OCH LOGEN 
FÖRENKLAS 

Jordbruket effektiviserades och mängden material som skulle hanteras 
ökade. Syftet var nu inte enbart självförsörjning utan produktion för 
avsalu. Allt skulle ske rationellt. Så mycket som möjligt av transporter 
skulle ske med ox- eller hästdragna vagnar. Logen blev körbar. En kör
loga längs med ladan blev vanlig på den större gården. På de mindre 
gårdarna behölls den äldre traditionen med loge tvärs igenom byggnaden, 
enligt Wijnblads ritning (figur7:1). 

Lokomobilerna övertog oxarnas arbete under andra halvan av 1800-talet. 
Vandringen och byggnaden över vandringen blev överflödig. Den blev 
lada och förvaringsplats. 

När hiss infördes placerades logen eller genomkörslan tvärs byggnaden 
och många äldre logar fick nya genomkörslor och nya portar. Figur 7:4 
visar logen på Almnäs, en vacker byggnad i lantgotik uppförd på 1860-
talet av återanvänt timmer i skiftesverksteknik. Löfvenskiöld kallade 
tekniken falsk skiftesverk eftersom väggplankorna var timmerbitar och inte 
plank. 

1800-talslogen i figur 7:4 har försetts med moderna skjutportar. Dessa 
blev vanliga på 1950-talet. Tidigare var slagportarna vanligast. I det äldre 
allmogejordbruket innan 1800-talets rationaliseringsvåg gick dörrar och 
portar inåt. I stora stenbyggnader bibehölls denna tradition. Byggnader 
uppförda efter 1850 har nästintill undantagslöst utåtgående dörrar och 
portar. Hundra år senare blev skjutporten allt vanligare och återfinns nu på 
alla stora oisolerade byggnader med portar som skall tillåta passage med 
traktor och vagn. Introduktionen av traktorn ledde också till att de 
utrymmeskrävande genomkörslorna kunde tas bort. Traktorns manövrer
barhet förenklade backningsmomentet avsevärt. Genomkörslorna behölls 
enbart i mycket tidspressade moment som skörd av hö och spannmål. 

Traktorns introduktion påverkade och förändrade både byggnadernas och 
hela gårdens komposition. Planer och vägar minimerades, och 
byggnaderna blev åtkomliga enbart från en sida. denna förändring syns 
tydligt i de gårdar som kommit till under 1900-talets egnahemsperiod, se 
figur 4: 11-4: 13 i avsnittet "Från by till gård". En genomkörbar port 
bibehölls långt in i vår tid. På många håll har den dock sedan satts igen, 
speciellt på de gårdar som inte längre har rationell drift. 

När spannmålsskördarna ökade och magasinen övertog logens roll som 
plats för spannmålsförvaring förenklades ladubyggnaderna avsevärt. 
Tröskningen försiggick inte längre på loggolvet utan i ett tröskverk drivet 
av en oxvandring. Årets rutiner ändrades från en långt utdragen trösk
period under höst och vinter till en kort och hektisk period på senhösten. 
Spannmålen färdigtorkades i magasinets bingar istället för som tidigare i 
ladan som kärvar. Logen förenklades till en enkel byggnad i resvirke med 
oisolerade väggar. 
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Figur 7:7. En enkel tidlös lada 
i resvirke. 1700-talets kompo
sition var f örw'inansvärt 
beständig. Halland, 1930-tal. 
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Figur 7:8. De stora godsen använde gärna kontinentalaförebilder. Här en rationell storskalig 
lada från 1877. 
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Figur 7:9. Modern lada enligt l.J3F (lantmännens Byggnadsförening) 1940. 
(Vänstra bilden ur Beijer och Ohrborn, 1943.) 
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I-I ÖS KULLEN 

VAGNSLIDER 

Under 1700-talet påbörjades utvecklingen att flytta foderförvaringen från 
ladan till vindsutrymmet över djurstallet. Höskullen bildades. Detta sker 
först för häststallet och senare för kostallet. Bjälklaget över djurstallet 
utvecklades troligtvis av flera skäl. Dels för att behålla värmen i stallet, 
men också av utrymmesskäl kom vinden att utnyttjas till förvaring. Hö och 
halm på skullen gav god vänneisolering. Foderhanteringen under vinter
halvåret underlättades avsevärt samtidigt som djurens konsumtion ökade 
på grund av produktionsökningen. 

Hissens utveckling och f oderförvaringen på skullen ledde till att logen 
placerades intill djurstallet. Hö och halm kördes in på logen och hissades 
därifrån upp till skullen. Loge och skulle måste byggas lika höga och i en 
sammanhängande huskropp. Hissens tekniska förutsättningar kom att 
styra byggnadernas höjd och form, se figur 7:9 med skulle och loge efter 
typritning från LBF, 1940. Hängrännan som nu blivit vanlig för de simpla 
ekonomibyggnaderna skulle komma att ersätta lantgotikens långt ut
skjutande taksprång. 

Jordbrukets utveckling och produktionsökning under första halvan av 
1900-talet gav ett ökat behov av förvaringsutrymme för hö och halm. 
Ladugårdarna som tillkommit under 1800-talets agrara revolution, 
präglade av Löfvenskiölds funktions- och kvalitetsiver, var väl anpassade 
även för den efterkommande generationens allt effektivare jordbruk:. Skull
volymen räckte inte till och många ladugårdar byggdes på så att skull
volymen ökade. Takstolen ändrades för att lämna plats för hissen. De 
utrymmeskrävande körbroarna togs bort. Figur 7:10 visar hur konstruk
tionen förändrades då hissen introducerades. (Lindblom, 1942) 

De stora gårdarna i de bördiga slättbygderna har ofta byggt så väl tilltagna 
byggnader att deras lagerbyggnader kunnat svälja även avsevärda produk
tionsökningar. Ladan och logen har inte förändrats i lika hög grad som på 
de mindre och medelstora gårdarna. Östergötlands väldiga ladugårds
komplex med körbroar och rundlogar svalde även de denna ökning av 
mängden material. Den förhållandevis rationella rundlogen kunde använ
das även med mindre traktorer. Dessa byggnader finns bevarade på flera 
håll. 

Vagnslider och redskapshus förekommer enbart på de större gårdarna. På 
de mindre gårdarna förvarades vagnar och redskap i anslutning till logen, i 
en del av ladan eller senare i själva logen. Redskapen har utvecklats och 
specialiserats under hela den period som denna skrift omfattar. Storleks
rationaliseringen med allt större gårdar parat med traktorutvecklingen har 
resulterat i många specialiserade tunga redskap. I den äldre gården, där 
oxen och hästen var dragkraft, hade vagnar och redskap sådana 
proportioner att de även kunde flyttas för hand Förvaringen underlättades 
genom att man kunde stoppa in dem i ett överblivet utrymme. Förvarings
utrymmet behövde inte vara speciellt utformat. En vagn eller harv kunde 
dras fram för hand utan större möda. 
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Figur 7:10. Många skullar byggdes om och anpassades till hisshantering under mitten av 
1900-talet. Taklwnstruktionen gjordes om till treledsram och körbara ramper togs bort. 
(Lindblom, 1942) 

........, 
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Figur 7:11 . Vagnslider i lantgotik, 1860-tal. Redskap och vagnar har rrulttliga 
proportioner. 

Figur 7:12. Vagnslider för rationelfoch smidig gerwmkörning. Sekelskifte. 
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Under 1800-talet utvecklades redskapen i samma utsträckning som 
byggnaderna. Den specialiserade arbetshästen korn först till de större går
darna. Vagnar och redskap skulle finnas bekvämt till hands för att kunna 
spännas för hästparet. Figur 7 .11 visar ett redskapshus och vagnslider 
från mitten av 1800-talet på en större västgötagård. Takstolen har gjorts 
asymmetrisk för att tillåta en fönsterrad över portarna. Byggnaden saknar 
fönster i övrigt och är mycket enkel i resvirke. 

Tillgängligheten blev ännu bättre om byggnaden utfördes utan portar. 
Vagnslidret på sörmlandsgården, figur 7.12, är en vidare utveckling, här 
med nationalromantiska drag i rött och vitt Utvecklingen fortsätter mot allt 
större förenkling. Figur 7 .13 visar ett vagnslider från en större gård i 
Halland. Byggnaden är uppförd under de första decennierna av 1900-talet 
som en enkel stomkonstruktion med tak. Utsmyckning och detaljer saknas 
helt. Hästepokens slut och traktorns introduktion gav så småningom helt 
nya former för maskinförvaringens hus. De enkla öppna lidret som gick att 
köra igenom blev urvuxet De nya maskinerna fick inte plats. 

MASKINHALLAR Maskinhallen som begrepp introducerades på 1960-talet. Som namnet 
anger är det en enkel hallbyggnad. Politisk styrning och rationaliserings
iver verkade för jordbrukets utveckling i samma banor som industrin. 
Industrins enkla former bildade förebild för den nya generationens 
förvaringsbyggnader. Det funktionella var vackert nog. Begreppen form, 
komposition och detaljer lämnade jordbrukets sfär. Byggnaderna an
passades till maskinernas krav. Stora, enkla byggnader skapades där 
maskinerna kunde köras in och parkeras. Plåtindustrin och hoppet om evig 
underhållsfrihet gav gårdar och landskap nya forrnelement. 

Den "eviga" underhållsfriheten visade sig mycket opålitlig. Resultatet för 
lantbruket var material och konstruktioner som var svåra, till och med 
omöjliga att underhålla. Man såg sig om i tidigare erfarenheter bland 
gårdens byggnader. Även maskinhallen gick att anpassa och utveckla i 
harmoni med det äldre byggnadsbeståndet, även om storleken gjorde den 
svår att infoga bland gårdens byggnader. Dagens maskinhall bär drag från 
tidigare epoker. Bättre taksprång, högre takvinkel, genomtänkta detaljer 
och material som av tradition visat sig fungera i ett långsiktigt underhåll. 
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Figur 7:13. Ytterligare förenklad byggnad i "fimkis" -anda. Tidigt 1900-tal. 
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Figur 7:14. Redskapen blir större och större. Den moderna maskinhallen har 
hämtats från industrin. En anpassning har dock skett till lantbrukets kultur. 
(Svala, 1987) 
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Figur 8:1. Magasin av enkel modell 
för lagring av säd i twina skikt i flera 
våningar. Luckorna öppnades för god 
genomluftning. Modellen är en 
utveckling från stolpbodarna och de 
stora gods- och gemensamhets
magasinenfrån äldre tider. 

Figur 8:2. Godsmagasin från sekel
skiftet 1800.Påbyggt1932. 
Elevatorkupan, kanske inte så vacker, 
gjorde det möjligt att använda 
byggnaderna i rationellt jordbruk ända 
in i våra dagar. 

Figur 8:3. Under det expansiva 
1800-talet utvecklades spannmåls
odlingen, liksom magasinen. 
De äldre formerna växte i storlek 
ochförsågs med lantgotikens 
snickarglädje. Detta magasin är 
byggt kring 1860. 



8. MAGASIN 

GÅRDENS 
FÖRMÖGENHET 

SÄDEN MÅSTE 
ÖSAS OCH 
LUFTAS 

Magasinet härbärgerade gårdens förmögenhet, resultatet av årets möda. 
Det var en av de viktigaste byggnaderna på gården. Det placerades centralt 
i gården så att man hade god uppsikt över det. Det symboliserade för
mögenhet och man ville naturligtvis att besökaren skulle imponeras och få 
en bild av hur betydande gården var och hur förmögna deras innevånare 
var. I trakter med god tillgång på byggnadsmaterial byggde man gärna väl 
tilltagna och vackra byggnader. 

För att inte råttorna skulle komma åt den begärliga spannmålen ställde man 
dem på stolpar av trä eller sten. En tradition som utvecklats från natur
folkens kunskap via stolpbodarna (se figur 2:6) till 1800-talets stolta för
mögenhetssymboler i lantgotik med ett överdåd av snickarglädje. Maga
sinet utvecklades från självhushållets visthusbod. 

Hos allmogen, framförallt i trakter med virkesbrist, har utvecklats en 
tradition att förvara spannmålen på bostadshusets vind. I dessa trakter 
finns alltså inga fristående magasin på allmogejordbruken. De stora 
gårdarna och godsen byggde sina magasin efter kontinentala förebilder, 
ofta i sten med klassiska förtecken. 1800-talets agrara revolution och 
lantgotikens inträde som självständig byggnadsstil gav likartade förebilder 
för stora och små gårdar. Utvecklingen från självhushåll till produktion för 
avsalu med ökande animalieproduktion ställde stora krav på lager
utrymmena. Spannmålen vidareförädlades på gården som kraftfoder till 
djuren. Slutprodukten var mjölk och kött. Hela gårdens skörd sklulle 
lagras för an räcka till vinterutf ordringen. 

Om spannmålen inte är riktigt torr så måste den ösas och luftas för att inte 
ta skada. Man lagrade den på flata golv eller i bingar i skikt på några 
decimeter. För an utnyttja huset väl byggdes det i flera plan. Vid urlastning 
kunde fallhöjden utnyttjas. Huvudf ormen känns igen genom århundradena 
ända fram till siloteknikens inträde i vår tid. 

De äldre magasinen från tiden innan lantgotiken och skiftesreformernas 
omvälvande förändringar är strama i sin form. Av ventilationsskäl finns en 
mängd små luckor som kunde öppnas när det krävdes genomluftning. 
Dessa ventilationsgluggar är enkla fyrkantiga hål som kan slutas med en 
enkel lucka, ofta svartmålad. För att objudna gäster inte skulle kunna 
komma in och stjäla fanns det ett galler av korslagda järn med en ögla i 
krysset. När glaset senare blev överkomligt blev luckan ett litet öppnings
bart fönster. Magasinet uppfördes i timmer som magasinet från Dalarna, 
figur 8:1, eller sten som det skånska, figur 8:2. Lasterna från spannmålen 
ställde stora krav på en bärig och väl sammanhållen konstruktion. Större 
magasin i korsvirke har oftast väggutfyllnad av tegel. 

85 



nr;; 
M / 

Figur 8:4. Plan.bottentork över vagnslider och smedjafrdn tidigt 1900-tal. 
En mycket vanlig lösning på den mindre och medelstora gdrden. 
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Figur 8:5. Strävan att sammanföra alla funktioner i en byggnad förde 
samman magasinet med lada, loge och ladugård under 1940-talet. 

Figur8:6. Funkisidealenförenkladefonnerna till enkla rena ekonomibyggnader. 
Här magasinsgavel över verkstad. Jämför Samfundets för hembygdsvård typhus. 
Modellen togs upp av den statliga rådgivningen och har fungerat väl in i vår tid. 
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ELEKTRI
FIERINGEN 
STÄLLDE 
BINGEN PÅ 
HÖGKANT 

SILOTORN -
FÖREBILD FRÅN 
INDUSTRIN 

De små och medelstora gårdarna som byggdes under första halvan av 
1900-talet har nästan undantagslöst en planbottentork (se figur 8:4), det 
vill säga ett slätt golv av perforerad masonit eller plåt på vilket spannmålen 
torkas och lagras i metertjocka skikt. Planbotten är oftast placerad över 
garaget eller vagnslidret. Torkningen tillgår så att golvet i bingen är 
dubbelt, skivan under spannmålen är perforerad. Via en fläktkanal trycks 
luft in i golvmellanrummet och upp genom spannmålen. Skikttjockleken 
kunde öka från ett par decimeter till cirka en meter, beroende på spann
målens vattenhalt. Gamla golv kunde enkelt kompletteras med en plan
bottentork. In- och utlastningen förblev dock arbetsam med denna lösning. 

1900-talets teknikutveckling och elektrifiering medförde helt nya former 
för spannmålsförvaring. Elevatom och torkfläktarna möjliggjorde en ratio
nell torkning och förvaring i silor. Många gamla magasin byggdes om med 
vertikala fickor och elevator för att föra upp spannmålen. Torkprincipen är 
densamma, men bingen står på högkant liksom fläkt.kanalen, och luften 
pressas genom det cirka en meter tjocka spannmålsskiktet i sidled. 

Elevatom måste sticka upp ett par meter över lagringsfickorna så an dessa 
kan fyllas helt. Många gamla vackra magasin försågs med en mer eller 
mindre vacker elevatorkupa. 

De moderna magasinen har högstående kvadratisk form. Taket är brant 
och spetsigt för att ge elevatortoppen plats. Tork och spannmålsfickor är 
symmetriskt placerade runt elevatom. Husets stomme är spannmåls
fickornas väggar som klätts med plåt. I anslutning till elevatom finns en 
tippgrop där säden tippas i. Det måste alltså finnas en stor port eller 
genomk:örsla för traktortransporterna till magasinet. 

Under 1950-talet hämtades många förebilder från USA:s storskaliga 
lantbruk. Stora fristående silobehållare byggdes efter samma mönster som 
kvarnindustrin. Dessa behållare utfördes i betong, senare även i plåt. 
Spannmålen flyttade ut från gårdens byggnader och bildade fristående 
anläggningar. Samma utveckling kan skönjas för grönfodret som i ensi
lageform kan lagras i samma typ av behållare som spannmål, vilket lagras 
lufttätt i silotorn av glasfiber eller emaljerad stålplåt. Silotornen medger en 
mycket hög mekaniseringsgrad och är en del i förutsättningen för det 
effektiva, arbetssnåla enmansjordbruket 
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Figur 8:7. Gripenberg.se ävenfig 5:32, ritat av Lindblom 1942. Flerajunktioner 
integrerade i logen; spannmälslager, kraftfoderberedning, ensilagesilo - allt i ett. (AIV = 
ensilage.). (Lind.blom, 1942) · 
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Figur 8.8 Dagens moderna magasin -
en låda helt i stål och plåt. Råttsäkert 
och helmekaniserat. 
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Figur 8:9. Slättbygd och specialiserad spannmålsodling efter amerikanskt 
mönster. Silorna har flyttat utfrdn byggnaderna under andra halvan av 1900-
talet. 
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Figur 8:10 och 8:11 . En.silagesilor frdn 1960- respektive 80-taler. Den förra i tryckimpregnerar trä 
och den senare i blänkande glasemaljerad srålpldr. 
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Figur 9:1. /skäl/aren blev aldrig någon 
vanlig byggnad. Med 1800-talets krav 
pd kontroll och ordning byggdes spån
högarna med is in i prydliga väl
isolerade hus. Kyls"'1psutvecklingen 
och elektrifieringen gjorde dem snart 
överflödiga. 

Figur 9:2. Källare, brygghus, spannmålsloft och drängkammare i ett. Tidigt 
1800-tal. 
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Figur 93 ]ordkällaren var en vanlig 
funktionell och billig lösning för 
färskförvaring i hela landet ända 
fram till kylskdpets introduktion. 
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9. FORSVINNANDE HUS 

FRÅN 
SJÄLVHUSHÅLL 
TILL 
PRODUKTION 

MATKÄLLARE, 
BRYGGHUS OCH 
BAKSTUGOR 

VEDBOD, 
DRÄNG
KAMMARE OCH 
BRYGGHUS 

I förändringsprocessen från ett mångfacetterat självhushåll till en effektiv 
och rationell produktion för avsalu ändrades naturligtvis byggnadsbehovet 
radikalt. I de tidigare avsnitten har vi sett hur förändringen har gått från 
flera små byggnadsenheter där mänruska och djuret varit måttstock, till 
stora komplex i maskinanpassad skala. De små tidiga formerna för lador 
och stallar finns idag kvar som enstaka hotade rester i de moderna 
gårdarnas byggnadsbestånd. De finns beskrivna i de tidigare avsnitten. 

I detta avsnitt beskrivs alla de små specialiserade byggnaderna med sin 
funktion mellan produktion och hushåll, överflödiga i det teknokratiska 
jordbruket. Dessa små hus - matkällare, brygghus, bodar, drängkammare, 
slöjdstugor med flera - har mist sin betydelse. På många gårdar saknas de 
sedan länge. 

Matkällaren var mycket viktig då grönsaker och produkter skulle förvaras 
under hela vinterhalvåret. Den jämna temperaturen och höga luftfuktig
heten i jordkällaren gav fina lagringsbetingelser. Jordkällaren, mer eller 
mindre nedgrävd, förekommer i hela landet ända in i vår tid på allmogens 
gårdar. 

Större gårdar och herrgårdar hade ofta källaren under byggnaden. 
Wijnblad ritade in källare under köket i sitt förslag till bostadshus för 
allmogen 1766. Löfvenslciöld följde hans exempel cirka hundra år senare. 
Båda menade an det var mer rationellt att förvara maten i direkt anslutning 
till köket istället för ute på gården i en friliggande jordkällare. Allmogen 
föredrog trots allt i många fall att använda jordkällare. 1800-talets grå
stenspropaganda kan spåras i flera halvt nedgrävda jordkällare. Jord
källaren på figur 9 :3 har till och med fått ett riktigt tak. De äldre traditio
nella jordkällarna har vanligtvis alla väggar och tak av jord. Kunskapen 
om isolering och värrnegenomgång möjliggjorde konstruktion av isolerade 
bjälklag. Isoleringsmaterial var sågspån och/eller kolstybb. 

Iskällaren, figur 9 : 1, är unik. Is förvarades oftast i en hög av sågspån. 
1800-talets arkitekter, Löfvenskiöld med flera försökte använda isolerings
kunskapen i byggnader för isförvaring året runt. Iskällaren var svår att 
bygga och blev aldrig någon vanlig byggnad. 

Strävan att sammanföra flera funktioner till en byggnad gällde även för 
hushållets funktioner. Byggnaden på figur 9:2 visar detta. Matkällaren 
med tjocka stenmurar är byggnadens grund. Brygghus och bak.stuga för
enades runt en gemensam skorstensstock. Drängkammaren fick i denna 
byggnad en sundare placering än i anslutning till ladugården eller häst
stallet. Drängens rum kunde få en egen eldstad. 
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Figur 9:4. Ett" servicehus" i lantgotik som andas ordning och reda, utveckling 
och framtidstro. Smedja och snickarverkstad, brygghus och drängkammare, 
vedbod och spannmålsloft. 

Figur 9:5. Vagnbod med trädgdrdsredskap byggd 1845 i" tegelornerad grdsten" . 
Byggnaden ritad av Ch. E. Löfvenskiöld. 

Figur 9:6. Smedja med smedbostad strategiskt placerad utefter vägen 
ett sryckefrdn huvudgodset i Halland. Sent 1800-tal. 
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SMEDJOR OCH 
SLÖJDSTUGOR 

Det gick åt mycket ved till bak och tvätt. Vedboden lades ofta i direkt 
anslutning. Drängen kunde då ta med sig ved in i köket. Innan förbudet 
om öl- och brännvinstillverkning skedde dylika aktiviteter i dessa typer av 
byggnader. Namnet brygghus på en tvättstuga placerad i ett uthus vittnar 
om detta. I dessa olika små biutrymmen ser man tydligt hur de praktiska 
funktionerna alltid styrt byggnads och gårdsplaneringen. 

I det äldre jordbruket tillverkades redskapen på gården eller i byn. Man 
behövde tillgång till smedja och snickarbod eller slöjdstuga som den 
vanligen kallades. De större gårdarna hade ofta egen smedja och slöjdstuga 
medan de mindre anlitade bysmeden eller snickaren. På grund av brand
risken föredrogs stenmaterial till smedjan. 

1800-talets rationaliseringsideal sammanförde smedjan och slöjdstugan till 
en byggnad. Smeden och snickaren skulle samarbeta eftersom redskapen 
ofta bestod av både trä och järn. Eftersom byggnaden måste ha skorstens
mur för ässjan var det lämpligt att utnyttja denna och inreda smedens och 
snickarens bostad i direkt anslutning till verkstäderna, ofta på andra 
våningen. 

Industriutvecklingen tar under senare delen av 1800-talet och början av 
1900-talet över redskapstillverkningen. Nutidens maskiner och redskap 
har fått sådana proportioner att de inte alls passar till gårdarnas ursprung
liga verkstäder och smedjor. Idag byggs helt nya, vanligtvis i anslutning 
till rnaskinhallen. 

Figur 9:7. Gdrdssmedjafrdn tidigt 1900-tal. Idag byggs gdrdsverkstäderna 
sd att en tröska skallfd plats. Dd byggde man efter hästens storlek. 
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Figur 10:1. 1700-talets detaljer: A - nockfönster B - nockgluggar C - stal/fönster D - stal/fönster 
i exklusivare tappning E - dörrar och-portar F - takskägg G - magasinsglugg 
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10. DETALJER OCH MATERIAL 

FUNKTION OCH 
KOMPOSITION 

FRÅN 
NOCKFÖNSTER 
TILL PORTAR 

1700-TALET, 
ENKEL 
KLASSICISM 

Ekonomibyggnadernas komposition utgår i hög grad från deras funktion. 
Ändamålet gav formen. Detaljerna gav huset dess speciella karaktär och 
tidsanda. När en byggnads ålder skall bestämmas är detaljernas utform
ning en mycket viktig faktor. I det äldre jordbruket är mängden detaljer få 
och enkla. Under 1800-talets agrara revolution kulminerade glädjen och 
stoltheten över utvecklingen i en mångfald omsorgsfullt utformade 
detaljer. Mot sekelskiftet minskade detaljeringsgraden för att minimeras 
efter funkisens definitiva genomslag på femtiotalet. 

De viktigaste komponenterna som utnyttjats för att ge ekonomi
byggnaderna karaktär är de byggnadsdelar som kompletterar själva hus
kroppen - fönster, dörrar, portar, ventilationsgenomföringar av olika slag, 
ljusinsläpp i gavelspetsen, så kallat nockfönster, samt anslutningar mellan 
grund, vägg och tak. Varje epok har haft sina preferenser i form, färg och 
material. De t är ytterst sällan som det förekommer detaljer enbart för 
utsmyckning. Ekonomibyggnadens form har alltid varit starkt bunden till 
sin funktion och nytta. 

Utvecklingen före de stora skiftesreformerna, innan industrialiseringen, 
präglades av återhållsam utsmyckning. Alla brädor som skulle användas 
till foder, lister, gesirilser, vindskivor och liknande formades för hand med 
såg, mejsel, stämjärn och kniv. Detta tidsödande arbete reserverades för 
bostadshuset. Oftast valdes det bästa och kådrikaste virket. Träet formades 
med stenen som förebi ld till 1700-talets klassicerande panelarkitektur. Ofta 
mycket sparsmakad men finstämd och enkel på ekonomibyggnaderna. 
Nockfönstren formades som hel- eller halvmånar även i trähusets gavel
spets. Valven är mjuka och högt välvda över fönster och portar i 1700-
talets stenhus. För ekonomibyggnaderna valdes ofta enklare lösningar med 
hela stenar eller väl tilltagna stockar för fönster och dörravväxlingar. 

Material togs från omgivningen. Naturmaterialen sten, lera, trä och halm 
dominerade. Tegel förekom i form av tegelpannor. Lertegel av obränd lera 
var vanligt i korsvirkeshusen. De vanligaste konstruktionssätten var grova 
stenbyggnader med tjocka murar, korsvirke, timmer och skiftesverk. 
Taken täcktes med halm, näver och jord, plank, skiffer eller tegel. 

Fönsterglas var exklusivt och dyrt. Fönstrens mängd och storlek speglade 
gårdens välstånd. Ladugårdens fönster var kvadratiska eller liggande. 
Dörrar och portar utformades efter människors och djurs skala. Luckor 
och portar för inJagring av kärvar, hö och halm var avpassade för manuell 
hantering med tjuga eller grep. Produktionsnivån var låg liksom venti
lationsbehovet. Ventilationen fick ske genom springor och otätheter eller 
genom mycket enkla och sparsamt förekommande hål direkt i väggen. 
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Figur 10:2. Lantgotik. A,B och C - nockfönster ochfönster i skull- och vindsväggar . . 
D - ventilationshål i skull- och laduväggar E - pane/anslutningar i gavel och skullväggar. 
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UTVECKLINGS
OCH 
UTSMYCKNINGS
REVOLUTIONEN 

KONSTSTEN 

LANTGOTIK 
ÖVERGÅR I 
NATIONAL
ROMANTIK 

1800-talet innebar stora förändringar i förutsättningarna för utformning 
och detaljeringsgrad. Sågverkstekniken hade nu nått så långt att brädor och 
plank fanns att tillgå till överkomliga kostnader i de flesta bygder. Detta 
tillsammans med jordbrukets förbättrade lönsamhet efter skiftesrefonnerna 
var förutsättningen för snickarglädjens blomstring. Det sågade virket gav 
grundformen. Trähuset skulle inte likna stenhuset. Inga valvade fönster I 
panel och timmerväggar fick inte fönster och dörrar formas med valv, 
skrev Löfvenskiöld 1868 i Landtmannabyggnader hufvudsakligen för 
mindre jordbruk (Löfvenskiöld, I 868). Även i stenhusen prövades lant
gotikens spetsiga vinklar men de blev inte populära. Valvets lugna form 
passade bättre till de tunga gråstenshusen och moderna tegelbyggnaderna. 
Ärlighet i material och komposition var genomgående tema. 

Tegel och då speciellt murtegel blev vanligare i de skogsfattiga regionerna 
mot slutet av 1800-talet. Den tunga gråstenen fick konkurrens av det mer 
lätthanterliga murteglet. Tegeltillverkningen utvecklades och varje större 
gård med tillgång till egen lera producerade sitt eget tegel. De av 
människan konstruerade stenmaterialen, tege l, bränt eller obränt och 
cementsten kallades då för konststen. Cementindustrin kom igång mot 
slutet av 1800-talet och nopsastenen blev den första viktiga betongstenen. 
Obränd lersten byttes mot olika typer av cement- och betongsten. De 
senare materialen är vanliga på små och medelstora gårdar. Husen putsas 
med kalkputs långt in i modern tid. 

Sekelskiftets nationalromantik blev en uppföljning av 1800-talets lant
gotik. Snickarglädjen består men får något ändrade former. Falurött och 
vitt slår ut ockra, mossgrönt, vinrött och gult. Dessa mustiga färger 
förekom även på en del ekonomibyggnader. Äldre former från tidigare 
epoker hämtas upp. De flacka taken med stora takutsprång blev omoderna. 
Takvinkeln höjs och tak.utsprånget minskas något. 

Fönstren som ut vecklats från små enkla gluggar (se figur 10: l C) till 
vackra prismaformer med högställda rutor och spetsiga spröjsvinklar 
under lantgotikens högsäsong blev nu lugnare. Under sekelskiftet blev rut
mönstret mindre och kvadratiskt. Fönstren blev bredare och lägre. Nock
fönstret som blivit vanligt under lantgotiken på de flesta större ekonomi
byggnaderna förenklades och bibehölls i det nya stil idealet (figur I 0:4 ). 

Dörrarnas och portarnas konstruktionsdetaljer och strävor bildade mönster 
som blev lätta att använda i utsmyckningssyfte. Tekniken blev mycket 
populär och förekommer främst i skogs och mellanbygderna i Värmland, 
Uppland, Hälsingland och Östergötland. Alla strävor målades vita eller 
svarta mot faluröd botten. 
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Figur 10:3. Lantgotik och tegelornerad grdsten övergdr i nationalromantik. 
A - fönster B -portar C - ventilationsdetaljer och ta.kskägg. 
Mot 1900-talet förenklas formerna; D - fönster E -fönster och dörr. 
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Produktion och upplysning har gått hand i hand i lantbruket. Ökad pro
duktion gav mer fukt hos djuren. Stallarna måste förses med ventilation 
för att inte stallklimatet skulle bli outhärdligt och byggnaderna rötangripna 
Stallväggarna utrustades med ventilationsgenomföringar. Först som hål 
under fönstren och uppe i taket, sedan enbart i väggens överkant. 
Självdragstrumman blev vanlig under andra halvan av 1800-talet. Först i 
de stora stallarna på de stora gårdarna och senare, ofta långt in på 1900-
talet, i de små. Stora mängder av hö på skullen och spannmålskärvar i 
logen krävde genomluftning. Höet "svettas" efter inläggning. Skull- och 
laduväggar försågs med springor, ofta i fint avstämda mönster. Mot slutet 
av seklet och början av 1900-talet får dessa ventilationsgenomföringar 
formen av träjalusier. Utefter nocklinjen placerades omsorgsfullt 
utformade ventilationshuvar (figur 10:3 C). 

FUNKTIONALISM Formerna förenklades under 1900-talet alltmer. Måttlighet i form och 
karaktär jämnade vägen för funktionalismens ideer även i lantbruket. 
Formerna blev annorlunda än de som återfinns i staden men nog så 
tydliga. Snickarglädjen försvann. Ytorna blev enkla och släta. Husen 
byggdes på höjden. Rejäla taksprång ersattes med hängrännor. Venti
lationsgenomföringar blev mekaniska komponenter, ofta iplåt. 

Dörrar och portar blir enkla och släta. Porten blir en enkel skiva upphängd 
på skena. Skjutporten introducerades och blev populär. Tekniska detaljer 
som ventilationskomponenter och beslag köptes i jämhandeln eller genom 
lantmannaföreningama. Detaljerna blev lösa utbytbara delar. 

Glasframställningstekniken gav funkisbyggnaderna enkla liggande fönster 
indelade i tre stående fält (figur 10:8). En fönsterform som fortfarande är 
vanlig på alla typer av ekonomibyggnader. 1980-talets isolerglasrutor åter
finns i dagens nya djurstallar. Fönsterformen från funkisperioden består, 
men nu med hela odelade rutor (figur 10:9). 

Slutet av åttiotalet innebar även för lantbruksbyggnaderna ett post
modernistiskt inflytande, med valvade fönster och portar i de nya betong
elementstallama. En postmodernism som nu mot slutet av seklet tenderar 
att övergå i ett svärmeri för 1800-talets lantgotik. 
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Figur 10:6. Luftintag till djur
stall, av tegelrör eller smide. 

• 

100 

Figur 10:5. Stenhusens lugnafönster 
fick under tidigt 19(X)-tal vackra 
gjutna fönsterbågar. 
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Figur 10:7. Hönshusfönster 
från tidigt 1900-tal. 
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Figur 10:8 och 10:9. FörenJdingenfortgdr frdn 40-tal ti/180-tal. 
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11. HOT OCH MÖJLIGHETER 

UTVECKLING PÅ 
GOTT OCH ONT 

FÖRÄNDRINGS
TRYCK 

En lantgård är en levande enhet och måste så vara. I gården bildas hela 
tiden nya element av byggnader och anläggningar anpassade till olika 
tiders bruk. Så länge en byggnad är användbar kan den också försvara 
sina kostnader för underhåll. De byggnader som blir överflödiga och inte 
kan återanvändas i nya produktionsinriktningar försv½ner så småningom. 
En lantgård kommer således att bestå av byggnader och element från 
väldigt många olika tidsperioder. 

Förändringstakten i jordbruket har varit olika i olika bygder. I bygder med 
många kompletterande näringar, exempelvis Dalarna och Hälsingland med 
bruken och sysselsättning i järnhantering finns mycket kvar av den äldre 
bebyggelsen. Jordbruket har inte varit lika hårt utsatt för förändring och 
krav på effektiv produktion. I rena slättbygder där jordbruket har varit 
enda näring har också förändringstakten varit som störst. 

När lantbruk läggs ned eller då jordbrukets inriktning förändras radikalt är 
det i första hand ekonomibyggnaderna som påverkas av förändringen. 
Bostadshusets funktion påverkas inte alls i samma utsträckning. När 
gårdsbyggnaderna styckas av och jorden läggs till ett annat lantbruk syns 
detta inte för besökaren i landskapet. Landskapsbilden blir densamma ända 
tills ekonomibyggnaderna får nya användningsområden och byggs till eller 
om, alternativt att de förfaller och så småningom försvinner. Även det 
aktiva lantbrukets byggnader är utsatta för ett stort förändringstryck. 

Det mångformiga jordbruket ersätts alltmer med specialiserade och större 
enheter, där de mindre byggnaderna förlorar i betydelse och rivs. Exempel 
på sådana byggnader är mindre hönshus och svinstall, brygghus, smedjor 
och verkstäder, små lador, magasin och förrådshus med flera. Dessa 
typer av byggnader kan dock ofta förändras och återanvändas på de 
mindre gårdar som används i alternativa former, hobbyjordbruk, häst
gårdar och dylikt. Husens storlek gör dem lätta att ändra till garage. 
förråd, gäst.stugor etc. 

De byggnader som är mest hotade är de stora slättbygdslantbrukens stora 
ladugårdar, stallar och magasin. När driften ändras är det svårt och 
kostsamt att finna alternativa användningsområden. Många av dessa 
byggnader har mer än hundra år på nacken och genom sin goda byggnads
tekniska kvalitet har de fungerat väl under en lång följd av år. Teknik
utvecklingen och de höga kostnaderna för arbetskraft har helt ändrat förut
sättningarna för hur en rationell produktionsbyggnad skall se ut. Fåmans
jordbruket förutsätter byggnader anpassade till maskinell hantering av 
foder och gödsel. Portar, gångar, takhöjd med mera måste tillåta traktor
transporter. Människans och djurens måttstock har ersatts med maskin
och utrustningskrav. 
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FÖRÄNDRING -
EN NATURLIG 
PROCESS 

Figur 11 :1. UJdugdrdenfrdn tidigt 1800-tal har fått en ny skull
överbyggnad under tidigt 1900-tal. Vad händer sedan? 

I jordbruket och på landsbygden har man av tradition återanvänt så mycket 
som möjligt av befintliga byggnader och material. På skånegården (figur 
11:1) ser .vi en sk:ullöverbyggnad som har kommit till under tidigt 1900-
tal. Stalldelen har samma form som 1700-talets och det tidiga 1800-talets 
stenladugårdar som varit vanliga i större delen av landet. Tack vare att 
stalldelen har kunnat återanvändas och byggas på så finns den kvar än 
idag, om än förändrad. Under de första decennierna under 1900-talet var 
det mycket vanligt att man byggde på nya skullar på gamla stallar beroende 
på att foderkonsumtionen hade ökat hos koma. 

Figur 11 :2 visar hur det gamla häststallet blivit verkstad. Gråstensmuren 
har kompletterats med en modem vikport. Ombyggnaden utfördes på 
1980-talet. Byggnaderna är ursprungligen uppförda på 1850-talet. Den 
första omvälvande förändringen var när skullarna byggdes på under tidigt 
1900-tal. Dessa beständiga byggnader har med stora och små förändringar 
fungerat i snart 150 år. 

Figur 11 :2. Löfvenskiölds tegelornerade grd.stensbyggna4er har fått en 
högre skulle pd 1930-talet. Ar 1980 blev delar av häststallet 
maskinverkstad med nya stdlportar. 
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FUNKTIONALISM 
OCH 
INGENJÖRER 

Figur 5:36 visar en genomgripande om- och tillbyggnad som ritades av 
LBF på 1950-talet. Här har en äldre ladugård och loge kompletterats och 
ändrats till lösdrift. Den äldre höghusbyggnaden har blivit utfodrings och 
ungdjursavdelning. Mjölk.koma finns i det nya låghuset och mjölkning 
sker _i den mindre byggnaden. Anläggningen har kompletterats med 
ensilagetom. (Nyström och Liliehök, 1960) 

Funktionalismens ideer och ingenjörernas tekniska förhållningssätt till 
jordbruket gav redan på 40- och 50-·talen nya ideer och lösningar i lant
bruket. Samtidigt bildades organ för att påskynda jordbrukets 
effektivisering. Exempel på sådana organ är ladugårdsbyggnadssak
kunnige och byggnadsavdelningen vid Kungliga Lantbruksstyrelsen. Se 
även bilaga 1 och 2. 

Birger Nyström med flera åkte till USA och kom hem med inspiration till 
stora lösdriftssystem för maskinell hantering av foder och gödsel. Lös
driftssystemet utgår från kons eget beteendemönster. Gamla ladugårdar 
med bundna system är svårare att anpassa till lösdrift. Nya material 
introducerades. Eterniten hade kommit redan under kriget och plåten intro
ducerades nu i form av aluminiumplåt som både tak- och fasadmaterial. 
Ensileringstekniken utvecklades med stora trä-, betong- eller plåtsilor 
alternativt plansilor. Man laborerade med system för självutfodring där 
djuren själva skulle kunna hämta sitt foder för att minimera de manuella 
arbeten, går till en mjölkriingsavdelning där mjölkning kan ske under goda 
arbetsmiljöbetingelser. Dylika mjölkgropar är kostbara och svåra att an
passa i befintliga byggnader. 

Förändringstakten blev inte så stor som man kunnat förvänta sig. De små 
familjejordbruken med måttligt stora besättningar fortsatte med bundna 
system och traditionella lösningar. Nya lösdriftsladugårdar byggdes dock 
efter nya radikala mönster, se bland annat Birger Nyströms ladugård från 
1960, figur 11:3. Inspirationen är hämtad från vikingarnas långhus, här 
omvandlat till ett modernt stall för kor. Det stora flertalet byggnader 
förändrades i långsam takt genom an de fyllts med nya funktioner. 

Figur Il :3. Birger Nyströms "ultramoderna" ladugårdfrdn J9(j(). 
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Svinproduktionen utvecklades och många ladugårdar förändrades till svin
stallar för slaktsvin och suggor. Svinproduktionens blomstring ledde till 
att man kompletterade med nya byggnader, ofta låghus, enkla och av 
industrikaraktär som byggdes utanför den äldre gårdsbildningen (figur 
11 :4). 

Figur 11 :4 Slättbygdens gdrdsdunge har fdtt en svans besulende av 60-
talets slalasvinsstallar. Stal/byggnaderna har krupit ur helheten med 
komposition, vegetation och he/hetstänkande. 

Ingenjörerna och industrin tog över. Formerna och förankringen i den 
äldre kulturen minskade. Man strävade efter underhållsfrihet. Plåten blev 
det gängse fasadmaterialet. Äldre byggnader försågs med plåtfasader utan 
att detaljer nyskapades Byggnaderna tappade sin karaktär. Man föredrog 
snabbt avskrivna material. Äldre byggnader byggs till med låghus med 
annorlunda proportioner och takvinklar. Förändringstakten ökar. 
Forskningen går in för att finna enkla, billiga och snabbt avskrivna stallar. 
Dessa kan i längden vara omöjliga att underhålla. De storskaliga proportio
nerna är svåra att inlemma i den äldre gårdsbebyggelsen (figur 11:5). 

r--------/A..i:1 
• 1--+---4-HP-'1........._-----~...L.l!IU:l;t'tS.". 

INTE BARA 
LANTBRUK 

Figur I I :5. När garage, snickarbod och vagnslider byttes mot en stor bred 
maskinhal/ med verkstad förlorade gdrden sin balanserade helhet. Gdrds
planen känns inträngd mellan byggnaderna, trots an den egentligen inte 
blivit mindre. 

Den nu förestående omdaningen, på grund av marknadsanpassning, 
eventuell EG-anslutning med mera, återför utvecklingen till ovanstående 
radikala, tekniska och ekonomiska förhållningssätt. Effektivitets- ooh 
konkurrenskravet ger slättbygden stora fördelar framför mellan- och 
skogsbygdernas småskaliga lösningar. 

Redan nu är större delen av de gårdar vi ser i landskapet någonting annat 
än traditionell jordbruksproduktion. De bebos av pendlare, fri tidsboende 
eller företagare med helt andra företagsformer än lantbruk. Det mång
formiga jordbruket har svårt att hävda sig om det inte kompletteras med 
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LANDSBYGDS
UTVECKLING 

· nya nischer. De mindre nötkreatursbesättningarna i det traditionella jord
bruket riskerar att försvinna. Korna kommer att flytta ut på slättbygderna. 
Samtidigt med den aktuella omstruktureringen fortsätter den tidigare lång
sammare förändringen av lanthushållets äldre binäringar. De små höns
husen, smedjorna, garagen, svinhusen töms på sitt innehåll. Husen för
faller och försvinner. 

-~ 
De riktigt stora gårdarna med stora vackra karaktärsbyggnader tvingas 
optimera sin produktion mot ökad stordrift eller nya nischer. De stora 
karaktärsbyggnaderna kan vara svåra att utnyttja till annat och många stAr 
redan idag och förfaller. Spannmålsmagasin som tack vare elevatorerna i 
elevatorkupor och sin beständiga konstruktion har använts i 100 till 150 år 
töms nu på spannmål och nya rationella siloanläggningar byggs upp. 

Många krafter verkar idag för en livskraftig landsbygd med nya näringar 
och nischer. Dessa näringar kan då ta över äldre lantbruksbyggnader. 
Exempel på sådana inriktningar är hästsport- och hästavelscentra, sport
och fri tidsanläggningar, turism i olika former och så vidare. Dessa företag 
är inte vad vi av tradition kallar lantbruk, och de drivs ofta av lands
bygdens nya invånare som inte har sina rötter i bygden. 

Redan idag visar en enkel undersökning utförd vid institutionen för lant
brukets byggnadsteknik·att mellan 20 och 50 procent av de gårdsfonna
tioner vi ser i landskapet är lantbruk. De övriga gårdsformationema 
används "till något annat. För att bevara och bygga vidare på lantbrukets 
byggnadskultur måste man alltså vända sig till alla dem som bor och 
förvaltar lantbrukets gårdar med rådgivning. Kunskap och medvetenhet 
bör leda till ansvar och hänsyn i förhållningssättet till lantbrukets 
byggnadskultur. 

Figur 11 :6. Det vackra magasinetfrdn sekelskiftet 1800 hm blivit populär 
gdrdsbutik. 
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Bilaga 1 

FÖREBILDER FÖR ILLUSTRA TIO NER 

Omslagsbild Ladugård i Tomared, Falkenberg, Halland 

1: 1 Egen illustration 

1:2 Staffens gård, Falkenberg, Halland 

1:3 Figur från Fakta Teknik nr 8, SLU (Ventorp, M., Hammel, A. och Michanek, 
P. 1989) 

2:1 Fålebergs by 1890, efter Erixon, S. och Wallin, S. 1932, Västgötagårdar. 

2:2 Koppom, Värmland 

2:3 Korphult, Jönköping, Småland 

2:4 Egen illustration 

2:5 Egen illustration 

2:6 Tollesbyn, Koppom, Värmland 

2:7 Höijer, 1921 

2:8 SCB, 1991 

2:9 Heagård, Holm, Halland 

2:10 Utanför Kavlås, Västergötland 

2: 11 Internationellt dataregister 

2:12 Egen sammanställning 

3: 1 Omslag Boije, 1756 

3:2 Omslag häfte 8, Löfvensk:iöld, 1868 

3:3 Gramen, 1916 

3:4 Statens egnahemsstyrelse, 1938 

3:5 LBS Typritningar nr 108, dec 1984 

4: 1 Hallarna, Boberg, Halland 

4:2 Tomared utanför Falkenberg, Halland 

4:3 Österröd, Resö, Bohuslän 

4:4 Löfvenskiöld, 1857. Artikel i Svenska lantbruket och dess binäringar, 
"Om anläggande av plattgårdar ... ", Brodderuds gård, Mariestad, 
Västergötland 

4:5 Löfvenskiöld, 1868 

4:6 lvarsbyn, Värmland 

4:7 Mästocka, Halland 

4:8 Ölands södra udde 

4:9 Carlsson, 1909 

4: 10 Holm, Halland 

4:11 Gramen, 1916 

4: 12 Genevad, södra Halland 

4: 13 Samfundet för hembygdsvård, 1932 
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4:14 Rosenberg, Holm, Halland 

5: 1 Wijnblad, 17 66 

5:2 Äldre skiftesverksladugård, Hallandsgården, Halmstad 

5:3 Tengström, 1801 

5:4 Fredrikson, 1992 

5:5 Stenstorp, Halmstad 

5:6 Arbelunda, Öland 

5:7 Kastlösa, Öland 

5:8 Tollesbyn, Värmland 

5:9 Fredrikson, 1992 

5:10 Hönsäter, Hellekis, Västergötland 

5: 11 Fladie, Eldsberga, södra Halland 

5: 12 Löfvenskiöld, 1868 

5:13 Södra Norrby, Öland 

5:14 Ymsjöholm, Töreboda, Västergötland (Löfvenskiöld) 

5:15 Ur "Om eldsvådorna och djurskyddet", Edelsvärd et al, 1888 (Wilhelm 
Steinholz, byggmästare verksam i Uppland under andra halvan av 1800-talet) 

5:16 Kisabygden, Östergötland 

5: 17 St. Håven, Tidaholm, Västergötland (P A Pettersson) 

5: 18 Marie fred, Söderrnanland 

5:19 Heagård, Halmstad, Halland 

5 .20 St. Dala, Västergötland (Löfvenskiöld) 

5:21 Skrea, Haliand 

5:22 Herrnods, 1944 

5:23 Hennods, 1944 

5:24 Svalöv, Skåne 

5:25 Östergötland 

5:26 Per-Albintorp, arbetaresmåbruk, lån- och bidragsverksamhet 1933-48 

5:27 Tjälltorp mellan Östergötland och Närke 

5:28 Länna, Hagegård, Småland 

5:29 

5:30 

5:31 

5:32 

5:33 

Vapnödalen, torp under Vapnö, Halmstad, Halland 

4t Hagby, Öland 

Månstorp, Södra Halland (Andersson, efter Gramen) 

Gripenberg, Tranås, Småland (Gramen) 

Tyllinge, Östergötland (Lantbruksnämnden) 

5:34 Malö, Bohuslän 

5:35 Egen illustration 

5:36 Nyström och Liliehök, 1960 
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5:37 

6:1 

6:2 

6:3 

6:4 

6:5 

~ 6:6 

6:7 

6:8 

6:9 

6:10 

6:11 

6:12 

6:13 

6:14 

6:15 

6:16 

6:17 

6:18 

6:19 

6:20 

6:21 

6:22 

6:23 

6:24 

6:25 

7:1 

7:2 

7:3 

7:4 

7:5 

7:6 

7:7 

7:8 

7:9 

7.10 

7:11 

Egen illustration 

Vapnö, Halmstad 

Hassle - Säby, Mariestad (Löfvenskiöld, efter inspiration från E<:ielsvärd och 
järn vägsarki tekruren) 

Stora Dala, Västergötland (Löfvenskiöld) 

Östanviks gård (Gramen, 1916) 't 
Barnarp, Södegård, Småland och Snapa, Fredsberg, Västergötland 

Henriksson, 1964 

Stora Skee, Harplinge, Halland 

Björketofta, Kågeröd, Skåne och lerladugården, Strömsholm, Södennanland 

Tornared, Halland 

Gramen, 1916 

Fastarp, Holm, Halland 

Lindblom, 1942 

Veneberg, Vessigebro, Halland 

Johansson m. fl., 1980 

Hallandsgården, Halmstad (baksidan av ladugården i fig. 5:2) 

Löfvenskiöld, 1890 

Tornared, Halland 

Skogslund, Holm (m. fl.) 

Kyrkslätt, Nybro, Småland 

Lindblom, 1940 

Skäpparp, Harplinge, Halland (m. fl. liknande) 

Mörby, Östergötland 

Melin och Nilsson, 1975 

Egen illustration 

Egen illustration 

Wijnblad, 1766 

Veneberg, Vessigebro, Halland 

Åby säteri, Bohuslän 

Almnäs, Västergötland (Löfvenskiöld) 

Hogstad, Mjölby, Östergötland 

Öland 

Öland, även likadan på Tornared men i trä 

Rävinge, Halland 

Beijer och Öhrborn, 1943 

Lindblom, 1942 

Svalöv, Skåne 
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7: 12 Kav lås, Västergötland (Löfvenskiöld / P A Pettersson) 

7:13 Haga, Enköping, Uppland 

7:14 Tiarp, Halmstad, Halland 

8: 1 Klågerup, Skåne 

8:2 Västerby, Hedemora, Dalarna och Sunnersta, Uppsala, Uppland 

8:3 Ingarud, Mariestad, Västergötland (Löfvenskiöld) 

8:4 Flera likanade i Upplands och Närkes mellan- och skogbygder 

8:5 Stensholmen, Kållandsö, Västergötland 

8:6 Rosenberg, Holm, Halland 

8:7 Gripenberg, Tranås (Lindblom, 1942) 

8:8 Sörstad, Östergötland samt Plönninge, Halland m.fl. 

8:9 Silobatteri Tomelilla, Skåne 

8: 10 Egen sammanställning 

8: 11 Egen sammanställning 

9: 1 Åby säteri, Bohuslän 

9:2 Stora Skee, Halland 

9:3 Sammanställning av flera liknande 

9:4 Sprottorp, Halland 

9:5 Börstorp, Västergötland (Löfvenskiöld) 

9:6 Fröllinge, Halland 

9:7 Rävinge, Halland 

10.1 - 10:9 Egna sammanställningar 

11:1 Ringsjön,Skåne 

11:2 Wappa, Uppland (urspr. Löfvenskiöld) 

11:3 Nyström och Lilliehök, 1960 

11:4 Åby säteri, Bohuslän 

11:5 Veinge, Halland 

11:6 Andersfält, Halland 
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Bilaga 2 

MÖNSTER- och PROGRAMBÖCKER: 

Brauner, Johan och Wijnblad, Carl 1752. "Tankar och försök kring åker och äng, med dertill 
hörande redskap jemte bihang om ladugårds byggnad och inredning" 

Wijnblad, Carl 1755. "Ritningar på fyratio våningshus" ,~ 
1766. "Beskrif ning huru allmogens byggnader så af trä så af sten" 

Alströmer, Johan 1775. "Bäste inrättning och byggnad af dagsverk.storp" 

Löfvenskiöld, Charles Emil 1854. "Landtmanna-Byggnader" 
1868. "Landtmannabyggnader hufvudsakligen för mindre jordbruk" 
1890. "Landtmannabyggnader af Charles Emil Löfvenskiöld" 

Petterson, P A (i Versås) 1889. "Landtmannabyggnader" 

Henström, A 1869. "Praktisk handbok i Landtbyggnadskonst" 
1895. "Landtbyggnadskonst" 

Carlsson, Gustaf (redaktör) 1909. "Svenska allmogehem" 

Gramen, Lars 1916. "Landtmannabyggnader, handbok i landtbyggnadskonst" 

Samfundet för hembygdsvård 1932. "Ritningar till landtmannabygnader" 

Kungliga egnahemsstyrelsens typritningar. 
Egnahemsröre/sen med start redan under 1800-talets andra hälft resulteraae i lån 

till egnahem 1904. Kungliga Egnahemssryrelsen (1928-1948) gav ur typritningar 
och ansvaraae för lån till egnahem, arbetaresmåbruk, lwlonat, kranstorp mm 

Lantbruksstyrelsens typritningar. C:a 1940-1991 

Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader. 1978-
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Bilaga -3 

VIKTIGA ÅRTAL FÖR BILDANDET AV 
RÅDGIVNINGSORGANISATIONER, MYNDIGHETER 
OCH LÅNEINSTITUT AV OLIKA SLAG 
SOM PÅVERKAT LANTBRUKSBYGGANDET. 

1791 Hushållningssällskapet på Gotland bildas. Detta följdes sedan av nya sällskap i de 
olika länen. Kopparbergs län var sist 1851. 

1811 skapades Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Akademien fungerade som 
samordnare för hushållningssällskapen och dess rådgivning fram till dess an 
Lantbruksstyrelsen bildas 1890. 

1890 bildades Kungliga Lantbruksstyrelsen. 

1915 Statens egnahemslånerörelse. Medel avsanes för lån till eget småbruk eller tomt 
(första gången 1904 ). 

1928 - 1948 Kungliga Egnahemsstyrelsen. 

1938 Ladugårdsbyggnadssakkunnige tillsäns av jordbruksdepartementet för att få till 
stånd riktlinjer för utformning av lantbrukets byggnader. 

1939 bildades LBF, Lantmännens Byggnadsförening, på initiativ av Alrik örborn och 
Gottfried Beijer. 

1943 lades grunden till lantbruksnämnderna som Lantbruksstyrelsens handläggare i de 
olika länen 

1943 SFL, Statens byggnadskommitte för lantmannabyggnader, bildades efter utredning 
av Ladugårdsbyggnadssakkunnige och LBF. Samtidigt övergick den praktiska 
projekteringen från LBF till K-konsult. 

1963 ombildades SFL till Statens lantbruksbyggnadsförsök samtidigt som 
huvudmannaskapet flyttades från jordbruksdepartementet till Lantbrukshögskolan. 

1967 övergick all statlig rådgivning från hushållningssällskapen till lantbruksnämnderna. 

1968 inordnades försöksverksamheten vid Statens lantbruksbyggnadsförsök i 
lantbrukshögskolans ordinarie verksamhet samtidigt som namnet ändrades till 
Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik. Institutionen hade dock ingen formell 
forsknings- och undervisningsavdelning. 

1978 inordnades Lantbrukshögskolan i Sveriges Lantbruksuniversitet. 

1991 läggs Lantbruksstyrelsen och Statens jordbruksnämnd samman till 
Jordbruks verket. 

1991 Lantbruksnämnderna inordnas i länsstyrelserna och blir länsstyrelsens 
lantbruksenhet. Staten drar hänned bort sitt ansvar för rådgivning och utveckling. 
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FRÅN JADU-GÅRD TILL DJUR-STALL. EKONOMIBYGGNADER UNDER 250 ÅR. 

Agr.dr Catharina Svala, verksam vid högskolan i Halmstad, skriver om ekonomibyggnaderna - denna 
ofta anonyma samling hus - vilka är en viktig del av vårt kulturarv, samtidigt som de är och har varit 
en förutsättning för lantbruket på våra breddgrader. Olika bygder har givit dem olika karaktärer, men 
det finns också tydliga generella utvecklingsmönster. Lantbyggmästarna har ända in i våra dagar givit 
lantbruket en egen byggnadstradition. Ladugårdar, stallar, höns- och svinhus, lador och magasin har 
formats av produktion och teknik. Olika tiders ideal har satt sina spår i formgivningen, både i stort och 
i detaljer. Aven de allra minsta husen, brygghus och källare, behandlas liksom landskapets nya element, 
maskinhallar och silotorn. Författaren diskuterar också hotet mot byggnaderna och deras nutida an -
vändning ur produktions- och bevarandeaspekter. Dessa byggnader är omistliga för lantbrukets ut
veckling och landsbygdens kulturmiljö. 
Vul institutionen för lantbrukets byggnadsteknik (LBT), Sveriges Lantbruksuniversitet, har under åren 
1992-93 genomförts ett projekt benämnt "Lantbrukets egenarter och stiltyper". Detta har finansierats 
genom anslag från Riksantikvarieämbetet. Arbetet har genomförts av' Catharina Svala. 

KUNGL. SKOGS- OCH IANTBRUKSAKADEMIEN instiftades 1811. I stadgarna anges akade
miens uppgift till att "som oberoende organisation ... initiera och stödja framtagning av ny kunskap samt 
målmedvetet föra ut fakta, så att beslut blir fattade på saklig grund ... ". Detta sker genom seminarier, 
symposier, överläggningar, arbeten i utskott, kommitteer och arbetsgrupper samt genom publicerings
verksamhet. 

SKOGS- OCH IANTBRUKSHISTORISKA MEDDELANDEN utgivna av KSLA:s bibliotek. 
Serien har som syfte att publicera bibliografiska och bokhistoriska arbeten, kommenterade handskrifter, 
gamla småtryck och/eller delar av större arbeten samt uppsatser av både professionella och privata 
forskare. 
I serien har publicerats: 
Nr l. Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763-1792. Tolkade och kommenterade av Ivar 
Dyrendahl. Stockholm 1992. ISBN 91-87562-35-9. 
Nr 2. Norrländsk skogshistoria. Människan, skogen och industrin. Redovisning av de 
Skogshistoriska seminariedagarna vid skogsvetenskapliga fakulteten i Umeå 8-9/4 1992. Sammanställd 
av Jörgen Björklund & Lars Östlund. Umeå 1992. ISBN 91-87562-39-l. 
Nr 3. Lövfoderkultur och skottskogar. Noteringar till en sextusenårig tradition. Av Johan Cur
man. Stockholm 1993. ISBN 91-87562-40-5. 
Planerade nr är bl.a.: En skrift om akademiens arkiv med forskningsförslag samt arkivförteckning i 
sammandrag; Carl & Herman Juhlin Dannfelts "I Lantbrukets tjänst". En handskrift från 1935; Två 
uppsatser om Fållnäs säteri på Södertörn och en brevsamling från åren 1796-1799 från en befallnings
man på säteriet till godsägaren i Stockholm. 

KUNGL. SKOGS- OCH IANTBRUKSAKADEMIENS BIBLIOTEK har två verksamhets- och 
förvärvsprofiler, en med skogs-och lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening och en 
med allmän, främst nordisk litteratur om näringarna idag. Biblioteket riktar sig till forskare på alla nivåer 
i skogs- och lantbrukshistoria och till intresserade av de areella näringarnas utveckling i Sverige. Det 
går att följa bibliotekets förvärv av litteratur genom att beställa dess nyförvärvslistor: "Skogs- och 
lantbrukshistorisk litteratur" och/eller "Nordisk litteratur rörande de areella näringarna idag". Vidare 
sammanställs förteckningar över referenslitteraturen och över tidskrifterna. 
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