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Byggnaden som kunskapskälla är en metodstudie i byggnadshistorisk under-
sökning. Syftet är att kartlägga, pröva och granska olika undersökningsme-
toder och källkategorier. Kulturreservatet Örnanäs, en bondgård i noröstra 
skåne, används som fallstudie. Metoder och material rannsakas utifrån tre 
perspektiv: ett forensiskt perspektiv, ett källpluralistiskt perspektiv och ett 
aktörsperspektiv. 

Undersökningen ger en kritisk värdering av alternativa undersökningsmeto-
der och källmaterial, och en överblick över hur de fungerar i förhållande till 
olika byggnadshistoriska frågeställningar. Studien presenterar exempel och 
vägledning i hur information från byggnadsundersökningar och arkivstudier 
kan kombineras för en fördjupad historisk förståelse av byggnadens tekniska 
och kulturhistoriska egenskaper. Den visar också hur kunskapen att tolka 
verktygsspår, arbetsprocesser och konstruktioner är beroende av kunskap i 
själva görandet. Här prövas hantverksinriktade metoder så som processuell 
rekonstruktion och material- och arbetstidsanalyser. 

Målgruppen är forskare och praktiker inom restaurering av kulturhistoriska 
byggnader och miljöer. Resultaten förväntas kunna bidra med redskap för 
ett ökat utbyte mellan å ena sidan en forskningsbaserad praktik och å andra 
sidan en praktikbaserad forskning.
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Abstract
Buildings are indeed mute, yet many historians and architects claim that they can 
nevertheless speak. The challenge is to understand their language. This thesis exami-
nes the building as a source of knowledge. Setting out from a repertoire of historical 
investigation methods used by professional actors within the field of architectural 
conservation, the thesis deals with the question of what standard buildings can 
teach us about the past. What can buildings say, and to whom?

The thesis is based on a case study of the national cultural reserve of Örnanäs 
in the region of Skåne in the south of Sweden. Örnanäs serves as a laboratory for 
action-based research and involves both conservationists and craftsmen. The unit 
of analysis is not the site in itself but the context and process of investigation. The 
process is examined from three perspectives, which correspond to the layout of the 
thesis: the forensic perspective on material culture, the source pluralism perspective, 
which refers to the possibility of combining information from multiple sources, and 
the actor perspective, which sheds light on how the actors involved influence the 
investigation. A theoretical platform is given by Carlo Ginsburg’s perspectives on 
diagnosis through clues and Martin Weaver’s approach in ‘forensic conservation’.   

The results constitute a set of reflections and judgements on a range of different 
survey methods and sources. In focus are working methods that facilitate an in-
creased exchange between practice-based research and research-based practice. The 
forensic perspective activates the building as a source of knowledge, and by combi-
ning different approaches it is possible to shed light on the history of the building 
from many different angles. Inquiry of historic construction, material use and signs 
of toolmarks, tested through processual reconstruction, is a method that has been 
systematically examined. The conclusion is that this method requires craft skills, yet 
it also opens up for cross-disciplinary work and thinking.

The results articulate the importance of a heuristic approach. As conservationists 
and architectural historians we need to oscillate back and forth between the details 
and the whole, between observations and logical reasoning and between a physio-
technical and socio-cultural perspective in order to uncover the layers and traces of 
the history of a building. 

Title in Swedish: Byggnaden som kunskapskälla 
Language of original text: Swedish, with a summary in English.
ISBN: 978-91-7346-714-8
ISSN: 0284-6578
Keywords: Architectural conservation, historic buildings, building survey, survey 
methods, historical sources, building documentation, mapping, architectural dra-
wing, architectural analysis, forensic conservation, reconstruction, historical work 
process, traditional building craft.





Förord
När mamma dog lade min morbror armen om min axel och frågade vem som nu 
skulle läsa min avhandling? Det var väl menat, som ett erbjudande. Det var aldrig 
meningen att jag skulle skriva en avhandling. 

Våren 1984 skulle vi välja gymnasielinje, jag och mina kompisar. Jag minns SYO-
konsulentens broschyrställ med yrkesinformation: bagare, arkitekt, byggnadsarbeta-
re. Jag ville bli byggnadsarbetare. På tekniken hade vi varit på Ljungstedts yrkesgym-
nasium och bland annat provat på att mura. Det var fantastiskt. Den signaloranga 
foldern om Byggnadsarbetare var övertygande. Det fanns en graf med två axlar, en 
för teori och en för praktik. Längst ut på den praktiska axeln placerades byggnadsar-
betaren; längst ut på den teoretiska axeln placerades forskaren. Jag bestämde mig för 
att bli byggnadsarbetare, skrev in tvåårig Bygg- och anläggning med träinriktning. 

Hösten 1985 började jag på Teknisk linje. Tredje året valde jag Byggteknisk inrikt-
ning. Att välja ett “praktiskt” gymnasium visade sig svårare än jag hade trott. Lärarna 
tyckte det var ett oklokt val för mig med “läshuvud” och bra betyg. Kompisarna und-
rade vad jag skulle på “Junkan” att göra. Mina föräldra lät vågskålen tippa över. Det 
var någonting med ett skateboardläger. 

Efter gymnasiet bestämde jag mig för att söka till Carl Malmstensskolans möbel-
snickarutbildning. Men eftersom jag inte hade någon hantverksbakgrund var jag inte 
behörig sökande. Det blev istället Bebyggelseantikvariskt program, där jag trodde mig 
kunna stå med åtminstone ena foten i murbaljan. Mitt första riktiga jobb var att pro-
ducera en utställning, “Hus i retur”, mitt andra jobb var att arrangera en utbildning 
för arbetslösa byggnadsarbetare. 1996 skrev jag en utbildningsplan i Bygghantverk 
för Mariestads kommun inom försöket med kvalificerad yrkesutbildning. Det blev 
en skola.

Jag antogs som doktorand redan 1994, det var på den tiden när man kunde skrivas 
in utan finansiering. Det blev inte mycket forskning. Det första avhandlingsämnet 
handlade om kulturekonomi. När hantverksutbildningarna på Dacapo Hantverks-
skola i Mariestad togs in i Göteborgs universitet öppnades möjligheten att söka en 
doktorandtjänst. Med fakultetsanslag hade jag förmånen att välja ämne. Aktörsper-
spektivet i den här avhandlingen är en relikt av det avhandlingsämne som jag formu-
lerade. Den systematiska diskursanalysen av synen på hantverk som kunskap, från 
industrialismen till idag, kommer förhoppningsvis att göras av någon som visar hur 
legitimeringsprocesserna inom professioner, konst och vetenskap förhåller sig till ide-
ologiska och socialt färgade föreställningar om kunskap. Förmodligen kommer den 
också att visa hur begreppen teori och praktik delats upp i motsatsförhållande och 
brukas för att sortera människor och fördela makt och inflytande samhället. 

 Min femåriga dotter vill precis som sina föräldrar arbeta genom att prata, läsa 
och skriva. Min son är tre. Kompisarna på dagis säger att han arbetar, han leker inte. 
Vi var på promenad i somras och gick förbi grushög och en grop: - Titta pappa, här 
arbetar dom. Han kommer inte att säga samma sak om min avhandling. Men det har 
varit arbetssamt. Det är numera med stor ödmjukhet som jag läser en avhandling. 
Den är gjord. Det är ett slags byggnadsarbete, och nu har ställningen rivits och färdig 
ligger den vetenskapliga konstruktionen. 



Det finns många personer som på olika sätt bidragit till det här arbetet. De flesta 
återkommer som referenser i avhandlingstexten, men vissa vill jag lyfta fram ytterli-
gare, som medaktörer och betydelsefulla medmänniskor. Inledningsvis vill jag tacka 
Örnanäsborna Marianne och Börje Eriksson, Asta och Thure Nilsson, Kerstin och 
Birgitta Stenudde, för att ni är underbara personer, och för den möda och omsorg 
ni lägger på en av alla dessa platser på jorden. Bengt-Arne Cramby, Olof Andersson 
och Gabriel Lejon som har genomfört en fantastiskt byggnadsretaurering av Örna-
näs. Mina handledare genom åren: Jan Rosvall, för ämnet kulturvård och för att jag 
hamnat där jag är. Bengt OH Johansson, för kritisk läsning och konstruktiva samtal. 
Ola Wetterberg, för hårt arbete och gott stöd. Peter Sjömar, för min teoretiska bild-
ning och praktiska skolning. Envisa läsare av färdiga och ofärdiga texter: Eva Löfgren,   
Göran Andersson, Lars Bergström, Lars-Eric Jönsson, Linda Lindblad, Christina 
Persson, Pierre Nestlog och Kent Åberg. Jag vill också tacka kunniga och hjälpsamma 
personer på Nordiska museet, Lantmäteriet, Krigsarkivet, Folklivsarkivet i Lund, 
Landsarkivet i Lund, Lunds universitetsbibliotek, Regionmuseet i Skåne och Skånes 
hembygdsförbund. Camilla Larsson och Erika Hoff för allt stöd i sättning och form-
givning. De skånska antikvarierna Paul Hansson, Anna Järpe och Thomas Romberg. 
Till de många personer vars förebildliga ritningar jag fått tillåtelse att använda, Gösta 
Arvastsson, Arne Berg, Urban Emanuelsson, Erik Hansen, Anders Haslestad, Kina 
Linscott, Manolis Korres och Lena Palmqvist. I de fall jag inte har lyckats komma i 
kontakt med upphovspersoner eller efterlevande ber jag om förståelse för vikten av 
att kunna ”citera” även bilderna i ett vetenskapligt arbete. Erik Hansen beklagade sig 
att överhuvudtaget få min fråga om medgivande till publicering: ”Jag mener, at naar 
noget er publiceret bør det vaere frit tilgængligt for alle. De maa være Meningen med 
Videnskaben.” 

Avslutningsvis och inte minst vill jag tacka alla kollegor i Mariestad och Göteborg. 
Mentorer, gamla och nya doktorander, kära familjen och inspirerande vännerna. 

Mariestad i december 2011

Gunnar Almevik
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Avhandlingens kompass
Detta inledande kapitel är tänkt att fungera som 
en kompass för läsaren till den följande avhand-
lingstexten, men jag vill inte undanhålla det fak-
tum att kompassen är kalibrerad i förhållande till 
de resultat som uppnåddes. Att skriva en avhand-
ling är som att gå baklänges i sina egna fotspår och 
sopa igen dem framför sig. 

Byggnaden som illustration eller 
kunskapskälla?
”Vad tycker Ni att vi ska illustrera av Er forskning?” 

(Johansson 1985, s. 71). Denna fråga ställer Bengt 
OH Johansson till åhörarna på en forskningskon-
ferens om landskap och bebyggelseförändringar 
under 1800-talet. Han konstaterar att kulturmin-
nesvården har illustratörens roll, att se till att kon-
kreta exempel på en historisk utveckling sparas till 
eftervärlden. Frågan var retoriskt ställd, som mot-
pol till den egentliga utmaningen Johansson vill 
lägga fram: Att kulturminnesvården faktiskt har 
någonting att ge forskningen. Han är i grunden 
kritisk till den ensidiga kunskapsgrund från vilken 
historia produceras: de skriftliga källorna. ”De frå-
gor som historiker ställer besvaras i arkiven, inte 
i monumenten eller ute i landskapen. Skall vi då 
nöja oss med att som kulturminnesvårdare vara 
illustratörer till andras berättelser? Finns det inte 
något av kunskap som vi utifrån monumenten kan 
lägga till skildringen av förfluten tid?” Johansson 
tar bostadsrevolutionen under 1800-talet som ex-
empel, då många bondehushåll övergav den då tra-
ditionella parstugan för enkelstugan i två våningar. 
Vad var det som fick den generellt sett konservative 
bonden att på endast ett par decennium överge en 
månghundraårig bostadstradition? ”Svaret på en 
sådan fråga ges bara genom ett utnyttjande av alla 
sorters källor och kvarlevor och historiska tekniker 
– däribland kanske den byggnadstekniska analy-
sen?” (Johansson 1985, s.73).

Forskningskonferensen som refereras ovan ge-
nomfördes för ett kvarts sekel sedan. Alltjämt finns 

en  obalans mellan hanteringen av byggnader som 
illustrationer och det kulturhistoriska utforskan-
det  (Andersson 2011, Thornberg Knutsson 2007, 
RAÄ och SHMM 2006). Kulturmiljövård utan 
specifik kunskap om de enskilda objektens egen-
skaper och komplexitet fungerar som en omvänd 
typologisering, det vill säga att olika typer av kända 
berättelser lokaliseras som fixpunkter i bebyggel-
sen. Det kulturhistoriska värdet blir då snarast ett 
mått på huruvida en speciell byggnad eller miljö 
passar till en på förhand given berättelse. 

Slaget av byggnader och miljöer som kan vara 
aktuella för den antikvariska verksamheten utgör 
en i det närmaste obegränsad mängd. Ingen kan ha 
specifika förkunskaper om varje enskilt objekt. Det 
finns alltså ett praktiskt perspektiv på antikvarisk 
kunskap, d.v.s. att kunskap tjänar som redskap för 
att lösa praktiska uppgifter i verksamheten. Den 
antikvariska verksamheten behöver i den här si-
tuationen stöd i kulturhistorisk vetenskaplig forsk-
ning som ger sammanhang och perspektiv men 
också undersökningsmetoder och redskap för att 
tolka kulturobjekten som historiska källor. Denna 
byggnadshistoriska metod- och redskapsfunktion 
är avhandlingens ämne.

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan 
bebyggelseantikvarisk verksamhet och kulturhis-
torisk vetenskap. Den antikvariska verksamheten 
behöver stöd i sina undersökningar från vetenska-
pen, som ska ge generell förståelse om bebyggelsen. 
Omvänt behöver den kulturhistoriska vetenskapen 
stöd i den antikvariska verksamheten, som ska göra 
föremål, byggnader och miljöer tillgängliga som 
forskningsmaterial, samt granska forskningsresul-
taten i förhållande till den byggda verkligheten. 
Bristfälliga byggnadshistoriska undersökningar på-
verkar således både verksamheten och forskningen.  

Avhandlingens ämne är den byggnadshistoriska 
undersökningen som föregår eller genomförs pa-
rallellt med en restaurering eller annan bevarande-
insats. Inom det professionella fältet finns praxis 
för olika antikvariska situationer och processer, ex-
empelvis hur förundersökning och dokumentation 
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Trollatorpets märkliga plåttak
Trollatorpet ligger på stranden till sjön Farlången mellan Grims-
boda och Örkened i nordskånska Göingebygden. Torpet etable-
rades under bondgården Örnanäs på 1740-talet och ingår i ett 
nybildat kulturreservat. En byggnadsvårdsåtgärd är nu en fråga, 
inte bara för torpets ägare, utan också för den antikvariska verk-
samheten. Beslutet att reparera eller byta ut ett rostande och läck-
ande plåttak är föremål för en antikvarisk bedömning.  
 Taket är täckt med skivor av legerad rostfri eller åtminstone 
rosttrög plåt på ett undertak av stickspån. Skivorna är 62 x 200 
cm med bockade trekantsprofiler på 40 till 50 cm avstånd som 
överlappar varandra i vardera kanten. Plåtskivorna är spikade i 
undertaket och svartmålade med fullt synliga penseldrag. Hela 
taket ger intryck av ett tjärstruket papptak på trekantslist av sam-
ma slag som fanns på Örnanäs bondgård enligt ett fotografi från 
1930-talets början. Skivplåtens material och dimension avviker 
från dagens standard och en reparation eller en rekonstruktion 
skulle bli relativt kostsam.  
 Under Trollatorpets plåttak ligger stickspån av gran och 
i Folklivsarkivet i Lund finns ett fotografi av huset från tidigt 
1900-tal med spåntaket i dagen. Det föreföll i ett första skede 
som ett rimligt alternativet att riva av plåttaket och lägga ett nytt 
spåntak. 
 Herta Linnea Lätt, född på torpet, gifte sig med verkstads-
arbetaren Hilding Wihlborg. Innan äktenskapet 1931 gjordes 
en del moderniseringar av bostaden. Om detta berättade sonen 
Gustav Wihlborg (Jungskär 2004). Fadern lade bland annat ett 
nytt plåttak av material från Olofströms rostfria där han arbetade 
med tillverkning av diskbänkar och kokkärl. Plåten levererades 
till fabriken på stora rullar. Som skydd hade man ett löst stycke 
plåt fastspänt med band. Varje dag tog Hilding cykeln fyra kilo-
meter från torpet till landsvägen och vidare med buss till Olof-
ström och varje dag tog han med sig ett stycke emballageplåt 
från fabriken, tills han hade tillräckligt mycket material för att 
täcka hela taket. Han bockade plåten med slägga. Mot bakgrund 
av den här berättelsen kan man tänka sig ett annat antikvariskt 
ställningstagande, som att reparera det befintliga plåttaket.
 Wihlborgs möda att ge sitt hus ett representativt tak av em-
ballageplåt är måhända ett simpelt kulturstycke, men den poäng 
jag vill lyfta fram är att värdering och vård är avhängiga tolk-
ningen av egenskaper i de materiella lämningarna. Kontexten för 
tolkning och värdering är inte given. Det är inte alla situationer 
där antikvarien får möta människor som minns och har berättel-
ser som artikulerar det materiellas betydelser. Till den här typen 
av anonym bebyggelse finns sällan ritningar eller kamerala källor 
som förklarar varför det ser ut som det gör. De stumma lämning-
arna berättar inte om det förflutna mänskliga sammanhanget. Ib-
land förmår man inte mer än att registrera en egendomlig utform-
ning av ett plåttak. Mätbara ting bjuder ett visst motstånd när de 
ska tolkas som materiell kultur.Torpet Örnanäs, detalj av plåttaket och Hilding Wihlborgs 

väg mellan Trollatorpet och busshållplatsen. 
Karta: Lantmäteriet. 
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ska genomföras i relation till byggnadsminnesför-
klaring, kulturreservatsbildning och plan- och 
bygglovsärenden med antikvariska restriktioner 
(Robertsson 2003, Unnerbäck 2002, RAÄ 1991, 
1996, 1999, 2005, 2009). Mitt bidrag handlar om 
undersökningsmetoder som i någon mån kan för-
djupa den byggnadshistoriska sakkunskapen, men 
också vidga perspektiven på byggnader, historia 
och kulturarv.  

Syfte och frågeställningar
Föreliggande avhandling är en metodstudie i bygg-
nadshistorisk undersökning. Syftet är att kartlägga, 
pröva och granska olika kunskapsvägar i mono-
grafiska byggnadshistoriska undersökningar, det 
vill säga när det historiska intresset riktas mot ett 
bestämt byggnadsobjekt på en bestämd geografisk 
plats. Jag är intresserad av hur urval och tillgång 
på källmaterial och val av metoder formar bygg-
nadshistoriska berättelser. Jag är också intresserad 
av hur olika aktörer tolkar källmaterial och brukar 
metoder på olika sätt. 

Den centrala frågan utgår från avhandlingens 
titel: Vad för slags kunskap är byggnaden källa till 
och vilka undersökningsmetoder fungerar? 

Tidigt hade jag för avsikt att själv fördjupa mig 
i en byggnad eller bebyggelsemiljö och där pröva 

olika metoder. Drivkraften var ett personligt prak-
tiskt kunskapsintresse snarare än ett vetenskapligt 
intresse. Jag ville lära mig att göra bra uppmät-
ningar och arkitekturanalyser, att spåra ledtrådar 
ur det tidigare byggda. Jag ville helt enkelt lära mig 
konsten att se och teknikerna att dokumentera. Av 
tillfälligheter valde jag att arbeta med gården Ör-
nanäs i nordöstra Skåne. Örnanäs var vid den tiden 
aktuell som kulturreservat. Örnanäs blev mitt fall. 

Frågan om byggnaden som kunskapskälla        
visade sig dock otillräcklig. Det visade sig svårt att 
forma sammanhängande och förklarande resone-
mang utifrån de stumma och ofta fragmenterade 
materiella spåren. Det var möjligt att bygga reso-
nemang till en viss gräns utifrån egenskaper i det 
fysiska och mätbara. Det fanns potentialer, men jag 
nådde sällan fram till (för mig) meningsfulla berät-
telser. Jag kunde säga att den här byggnadsdelen är 
äldre än den, forma hypoteser om ett byggnads-
historiskt förlopp, men jag saknade kronologiska 
markörer och kontext. Någon hade byggt på just 
det här sättet: på grund av kunskap eller okunskap, 
med hjälp eller i avsaknad av nya tekniker, med till-
gång eller brist på resurser, i traditions bundenhet 
eller som ett uttryck av nymodighet? Jag kunde 
säga att väggtimret var långt eller kort, att stock-
arna var hyvlade eller grovhuggna, att rummen var 
stora eller små, isolerade eller oisolerade. Men mitt 
intresse handlade inte bara om det som var direkt 
avläsbart utan också om de sociala och kulturella 
sammanhangen. Jag ville säga någonting mer om 
vardagen för människorna som bodde på den här 
platsen och förstå hur de tänkt och vad som drivit 
dem. För det fodrades kompletterande källor. 

Avhandlingsarbetet ändrade successivt fokus 
från byggnadsundersökning i avgränsad bemär-
kelse till att ta in och strukturera andra kunskaps-
vägar: minnen från brukare, erfarenheter från 
byggare och uppgifter och tolkningar av arkivens 
dokumentsamlingar. Därmed, och som resultat 
av undersökningsprocessen, delades byggnads-
begreppet upp i tre delar: som materiell företeelse, 
som representation och som mänskligt minne och 

Trollatorpet omkring 1920. Fotografi: Gustaf Nilsson, i 
Folklivsarkivet i Lund. 



BYGGNADEN SOM KUNSKAPSKÄLLA

18

erfarenhetskunskap. Denna tredelning återspeglas 
i disposition: forensiskt perspektiv, källpluralistiskat 
perspektiv och aktörsperspektiv. 

Frågeställningen är uppbyggd i olika steg. Pro-
blemformuleringen ger den övergripande frågan: 
Hur förhåller sig vetenskap och antikvarisk verk-
samhet till varandra med avseende på undersök-
ning av artefakter? Undersökningen avgränsas till 
att handla om byggnaderna och den byggnads-
historiska berättelsen: På vilket sätt är byggnaden 
en byggnadshistorisk källa? Frågan konkretiseras i 
delfrågorna: Vilken slags information är byggnader 
bärare av? Vilka undersökningsmetoder fungerar 
för att avlocka byg gnaderna denna information? 
Svårigheten att konstruera berättelser om sociala 
och kulturella sammanhang formade de komplet-
terande frågorna: Hur kan man konstruera ve-
tenskapliga berättelser av byggnadsinformation? 
Vilken potential som kunskapskälla har byggna-
den insatt i olika sammanhang och tolkningsfor-
mer? Hur kompletterar andra källor byggnaden i 
en byggnadshistorisk undersökning? Vilka kombi-
nationer av kunskapsvägar är möjliga och fruktba-
ra? Den svåra och ständigt återkommande frågan 
är hur det analytiska språnget tas och hur man får 
berättelsen att lyfta från beskrivningar av materi-
ella egenskaper till någonting meningsbärande och 
kontextuellt?

Metoden för metodstudien
Den här avhandlingen baseras på en serie under-
sökningar i ett avgränsat fall och tillämpar därmed 
en fallstudiemetodik. Avsikten med min fallstudie 
är att bygga upp erfarenheter och ge tillfälle att 
pröva och reflektera över tillvägagångssätt. Meto-
den är användbar i forskning om processer och 
där frågorna handlar om hur någonting går till i 
praktiken (Flyvbjerg 2001, Johansson 2003, Yin 
2003). Forskningen sker i en kontext som avspeg-
lar praktikersituationen och som också underlättar 
resultatens tillämpning. Valet av Örnanäs handlar 
också om möjligheten att kontrollera och utnyttja 
byggnadsrestaureringen laborativt. Dendrokrono-
logi, rekonstruktioner av verktyg, arbetsprocesser 

och konstruktioner, ”kirurgiska” ingrepp och fri-
läggningar av dolda konstruktioner och material 
hade varit omöjliga utan de speciella villkor som 
getts under restaureringen. 

Forskning utifrån enskilda fall begränsar ge-
neraliseringsmöjligheterna. Om syftet hade varit 
att undersöka sydsvensk byggnadskultur genom 
fallet Örnanäs, då hade generaliseringsproblemet 
varit graverande. Fördelen är möjligheten till jäm-
förelser mellan tillvägagångssätt och källmaterial. 
Genom att pröva olika metoder på ett och samma 
objekt är det också möjligt att visa vad de olika 
metoderna är bra på och vad för slags frågor de 
besvarar. Bristen med fallstudiemetoden är att den 
enskilda platsen begränsar de metoder och källma-
terial som kan behandlas. Vissa undersökningsme-
toder och källkategorier är inte alls aktuella för en 
plats som Örnanäs. 

Det empiriska materialet består huvud-            
sakligen av tillämpning av metoder och bearbet-
ning av källmaterial som jag själv har medverkat 
i. Jag försöker bemöta utgångspunkter och villkor 
samt brister och felaktiga bedömningar med ett 
öppet självreflexivt förhållningssätt. I de metod-
studier som involverar byggare och brukare skil-
jer sig dock tillvägagångssättet. I karaktäriseringar, 
uppmätningar, dateringar och arkitekturanalyser 
liksom i studier av kamerala källor, kartor och bil-
der utför jag operationerna själv eller tillsammans 
med andra, men i tolkning av verktygsspår, ana-
lys av konstruktioner och repetition av historiska 
arbetsprocesser förändras positionerna. I förhål-
lande till de byggnadsarbetare som deltar i under-
sökningen är jag både lärling och lärare, medarbe-
tare och observatör, forskare och illustratör. Målet 
är inte att erövra deras sakkunskap utan att ta in 
och värdera hur dessa aktörer bidrar till den bygg-
nadshistoriska berättelsen. Jag ställer inte frågan: 
Hur ska antikvarien dokumentera hantverk?; jag 
är intresserad av hur de i projektet medverkande 
byggnadsarbetarnas produktionskunskap kan bru-
kas även analytiskt i antikvarisk verksamhet och 
byggnadshistorisk forskning. 
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Platsen, kulturreservatet och fallet Örnanäs 
Örnanäs ligger i Örkened socken, Osby kommun 
och Östra Göinge härad i det nordliga Skånes 
skogsbygd. Trakten gränsar till västra Blekinge och 
södra Småland, tillika gränsland mellan lövskogens 
och barrskogens naturliga växtområden. Under 
1600-talet var det här en krigshärjad dansk utpost 
som lades under svenskt territorium 1658. Vid se-
kelskiftet 2000 tillhörde nordöstra Skåne Kristian-
stads län, men ingår nu i det skånska storlänet.  

Skogshemmanet Örnanäs bestod först av en 
ensam bondgård och senare av två gårdar. På 1860 
talet bodde här omkring 60 invånare på två bond-
gårdar med fem torpställen. Idag finns två perma-
nentboende i ett hushåll. Den äldsta gårdsbebyg-
gelsen är fornlämning och den andra bondgården, 
som tillkom genom en hemmansklyvning i början 
av 1800-talet, är bevarad men obebodd. Det är 
framförallt den här gården och dess timrade bo-
stadshus som metodundersökningarna tillämpas på. 

Oskiljbar från platsen är Thure Nilsson. Han 
är historieberättare, mentor och tidigare ägare till 
en av Örnanäs numera fyra fastigheter, dit den be-
varade bondgården hör. Thures farfar hade torp 
på närbelägna Vässlarp. Själv är han uppväxt på 
ett torp under granngården Grimsboda. Han har 
en bred repertoar av berättelser att förmedla. De 
handlar om människorna och platsen, både er-
farna och återberättade från tidigare generationer. 
Ordet samtid får en annan innebörd när han talar 
om Bengta och Carl som om de var personer han 
kände, fast de levde och verkade långt innan Thure 
själv föddes 1922. 

Thures kusin Robert Nilsson var den sista jord-
brukaren i Örnanäs. Robert överlät gården till 
Thure och Asta men bodde kvar till 1988 då han 
flyttade till ålderdomshem i Lönsboda. Bostadshu-
set var då svårt nedgånget. Det har sedan dess stått 
obebott. Idag brukas gården av Thure och Astas 
tre döttrar. En mindre fårbesättning håller vången 
öppen, lövskogen hävdas och skogsbruket är låg-
intensivt med återhållsam gallring av barr- och 
blandskogsområden.

Under mitten av 1990-talet utförde dåvarande 
Örnanäs bostadshus 1998, 2006 och 2011. Fotografier: Anders 
Haslestad, Gunnar Almevik och Fabian Mebus.  
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länsmuseet i Kristianstads län en bebyggelseinven-
tering på uppdrag av Osby kommun. Antikvarien 
registrerade långloftsstugans och gårdsbebyggel-
sens kulturhistoriska egenskaper. Dagligstugan 
med fast inredning, bakugn och biläggare och 
fönster med spårfals, tappade fönsterfoder och trä-
luckor noterades som ålderdomliga och numera 
ovanliga. Sammanhanget med skogen gavs särskild 
betydelse, eftersom de flesta skogarna i trakten är 
monokulturer av industriskog. 

Länsmuseet drev frågan om byggnadsminnes-
förklaring men utan framgång. När kulturreservat 
introducerades som ett nytt bevarandeinstrument 
placerades Örnanäs högt på prioriteringslistan. 
Den 11 oktober 2006 invigdes Örnanäs som 
Skånes första kulturreservat. Till skillnad från 
många andra kulturreservat artikulerades Örnanäs 
mångtydighet och ett slags processhistoria. I be-
slutet framgår att ”syftet med reservatet är att visa 
ett exempel på en kameral ensamgårds utveckling 
i nordöstra Skånes skogsbygd åskådliggjord genom 
de spår och lämningar från olika tider som finns i 
Örnanäs” (Länsstyrelsen i Skåne 2006-05-10).  I 
reservatsbestämmelser och skötselplaner ges bilden 
av en agrar miljö i tidsperspektivet 1850 till 1950. 
I urval och förarbeten omtalas den ålderdomliga 
och relativt oförvanskade bondgården med timrad 
långloftsstuga och två flankerande stenladugårdar 
från 1865. Kring gården och fägatan återfinns 
flera ruiner av ekonomibyggnader från samma tid. 
Kulturlandskapet lyfts fram med en betespräglad 
bondskog och en parklik vång med röjningsrösen 
och blockrika åkertegar. På den över 300 hektar 
stora stamfastigheten finns ett bevarat torp, det 
inledningsvis omnämnda Trollatorpet, samt yt-
terligare sex övergivna torplägenheter. Vidare finns 
lämningar av sju tjärframställningsplatser, två 
kvarnar, ett sågverk, fem kolningsgropar, två kol-
bottnar, en svinbod och 3300 meter handgrävna 
diken, 8700 meter stenmurar och 37 hamlade träd. 

Länsstyrelsen i dåvarande Kristianstads län be-
stämde sig för att påbörja restaureringen av den 
förfallna mangårdsbyggnaden innan kulturreser-
vatet bildades. 1998 fick Dacapo Hantverksskola 

i Mariestad, nuvarande Institutionen för kultur-
vård vid Göteborgs universitet, uppdrag att doku-
mentera byggnaden, utföra en dendrokronologisk 
datering och planera restaureringen som ett ut-
bildnings- och utvecklingsprojekt. Hantverkssko-
lan bedrev då kvalificerad yrkesutbildning (KY) i 
bygghantverk och sökte en pedagogisk form för 
undervisning i timmerlagning och tillhörande mo-
ment som friläggning, avlastning och lyft, vilket 
var svårt att arrangera i en skolsituation. 

Restaureringen startade år 2000 under ledning 
av byggnadssnickaren Bengt-Arne Cramby  och 
timmermannen Gabriel Lejon.1  Byggarbetsplat-
sen etablerades som en bygghytta. Projektet hade 
en långsiktig plan. Produktionskraven var fören-
liga med dokumentation och reflektion. Utgångs-
punkten för restaureringen var att lärarna till-
sammans med studenter skulle dokumentera och 
göra bedömningar av åtgärder allteftersom arbetet 
fortskred och att endast byta ut eller laga otjänliga 
delar enligt principen minsta möjliga ingrepp för 
långsiktig hållbarhet. Nytt material skulle beredas 
och sammanfogas på likartat sätt som originalma-
terialet. Sedan 1998 har ca 240 studenter medver-
kat i dokumentation och restaureringsarbete, som 
nu håller på att avslutas. 
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KAPITEL 2. 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Nikolay Sutyagins hus i Solombala, Archangelsk, 
Ryssland. Fotografi: Sasha Krotov.
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Teoretiska utgångspunkter
Teori kan ge perspektiv på historia precis som his-
toria kan ge perspektiv på det varande nuet. Med 
teori och historia kan vi ifrågasätta berättelser om 
det förflutna. Om vi kan tänka oss att det förflutna 
kan vara annorlunda så är vi också kapabla att 
tänka om nuets och framtidens möjligheter (Bor-
den 2001). Därför är historia viktigt och därför är 
också teori viktigt. 

I det här avsnittet redovisas både de teoretiska 
teman som har fungerat som utgångspunkter och 
som tagit form under arbetets gång. Teorierna    
berör i huvudsak relationer mellan forsknings-        
frågor, källor, undersökningsmetoder och berättelser. 

Kunskapskällor
”Vad var det som fick människorna i Montaillou 
omkring åren 1290-1325 att gå, springa och hop-
pa? Vilka var de grundläggande motivationer och 
intressecentra som utöver de mest fundamentala 
biologiska drifterna (hunger, könsdrift) gav hennes 
tillvaro mening?” (Le Roy Ladurie 1980, sid. 488). 
Dessa stora frågor ställer sig Emmanuel Le Roy 
Ladurie i sin bearbetning och tolkning av Jacques 
Fourniers inkvisitionsprotokoll från byn Montail-
lou i Pyrenéerna i södra delen av franska Ariège. 
Efter att ha läst Le Roy Laduries bok vill jag påstå 
att han når fram till sitt mål. Han uppnår en känsla 
av närhet till människorna i det bräckliga kollekti-
vet av ”hus” och hur de handlade i relationerna till 
varandra för att upprätthålla katharsismen i skym-
undan av den katolska läran, trots kontrollerande 
politiska och religiösa maktsystem. Vad är det som 
ger Le Roy Ladurie denna framgång som histori-
ker? Hur lyckas han komma så nära de människor 
som levde för snart 700 år sedan? 

En väg till framgång är Le Roy Laduries val av 
källmaterial och forskningsmetod.  

Biskopen Fourniers var en nitisk kyrkans man 
som under sju år 1318-1325 höll inkvisationer 
med befolkningen i Ariègeregionen, varav en sär-
skilt utsatt by var just Montaillou. Inkvisitation-

bsdomstolen arbetade sammanlagt 370 dagar och 
höll inte mindre än 578 förhör med anklagade och 
vittnen i 98 fall av kätteri, varav 25 anklagade kom 
från Montaillou. Detta källmaterial finns till stora 
delar bevarat i Vatikanbiblioteket. Le Roy Laduries 
forskning bygger på tidigare texttolkningar och 
översättningar från det gamla kyrkospråket som 
Fourniers lät nedteckna. Källmaterialets kvalitet 
i sig är unikt och det utnyttjar Le Roy Ladurie i 
valet av metod. Han anlägger ett mikrohistoriskt 
perspektiv som uppmärksammar det partikulära 
och biografiska och undviker att låsa fast studie-
objektet i representationer och förutfattade sys-
temfunktioner. Om sin metod säger han följande. 
”Och här är således Montaillou, i sig och för sig, 
så som Jaques Fournier har utforskat byn; vad jag 
har gjort är att jag helt enkelt har omgrupperat och 
omorganiserat resultatet i bymonografins anda” 
(Le Roy Ladurie 1980, sid. 18). 

En källa kan vara svårtolkad eller entydig och 
mer eller mindre informativ i förhållande till en 
viss fråga, men det finns inga dåliga källor i sig 
själva. De flesta historiker idag talar hellre om san-
nolikhet, och giltiga källor snarare än sanna källor, 
där giltigheten inbegriper både den historiska käl-
lans och den nutida forskningens kontext (Göran 
B. Nilsson 2005, Jarrick och Söderberg 2003, Tor-
stendahl 2005). Det finns bra och dåligt fungeran-
de källor i relation till bestämda syften och forsk-
ningsfrågor, men det finns också frågor som ingen 
källa besvara. Rolf Tostendahl definierar källkritik 
som ”de kritiska test som historikern använder för 
att avgöra om historiska påståenden är vetenskap-
ligt användbara för ett bestämt syfte eller ej” (Tor-
stendal, 1971, sid. 89). 

När Ryszard Kapuściński rapporterar om värl-
den utanför järnridån under det kalla kriget tar han 
med sig Herodotos Historia som följeslagare. Han 
reser i ”den förste historikerns” fotspår, med obe-
svarade följdfrågor och stegrande frustration inför 
de sakliga framställningarna. Kapuściński återger 
en händelse ur Herodotos Historia som handlar 
om Babyloniernas uppror mot Persien och dess 
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nytillträdde konung Dareios. Herodotos beskriver 
sakligt hur babylonierna förfor när de förberedde 
sig för belägring, att varje man med undantag av 
sina mödrar fick välja ut en kvinna i sitt hushåll, 
och resterande skulle samlas och strypas för att 
de inte skulle tära på stadens förråd. Inför denna 
lakoniska beskrivning exploderar Kapuściński av 
frågor. ”Vem fattade beslutet? Folkförsamlingen? 
Stadens styrelse? Babylons försvarskommitté? För-
des någon diskussion i frågan? Var det någon som 
protesterade? Hade avvikande uppfattning? Vem 
avgjorde på vilket sätt dessa kvinnor skulle förin-
tas? Att de just skulle strypas? Fanns inga andra 
förslag?” (Kapuściński 2007, s. 135). Kapuściński 
konstaterar att Babylon hade två till trehundra tu-
sen invånare och att det då handlade om tiotusen-
tals hustrur, döttrar, systrar, fästmör, kusiner och 
mor- och farmödrar. ”Kunde kvinnorna som vän-
tade på sina män som kom hem från mötet där 
domen fallit läsa någonting i deras ansikten? Kval? 
Skam? Smärta? Vansinne? Småflickorna anade väl 
ingenting. Men de äldre? Sade inte instinkten dem 
någonting? Iakttog alla männen samstämmigt tyst-
nadslöftet? Kände ingen av sitt samvete? Fick inget 
ett hysterianfall? Sprang ut på gatorna och skrek?” 
(Kapuściński, s. 135).

Om man som Kapuściński har långtgående 
frågor kan källorna uppfattas som frustrerande 
torftiga eller förutsägbara. Historisk forskning är 
beroende av de tillgängliga källorna. Historieskriv-
ningen är begränsad till de möjliga berättelserna. 
Detta är truismer, men vad innebär begränsning-
arna? Vad innebär det att arbeta med de tillgäng-
liga källorna och de möjliga berättelserna? Vad 
innebär det exempelvis att producera historia med 
endast skriftliga källor, till en samhällssituation där 
läs- och skrivkunnighet var någonting som endast 
ett fåtal i det aktuella samhället behärskade? Lo-
wenthal framhåller att det vi kallar historia är lapp-
verk av ett begränsat antal källor (Lowenthal 1985, 
1998). Rimligtvis är det viktigt, i en forsknings-
uppgift med begränsade källor, att även använda 
sig av lämningarna.

Byggnader som kunskapskällor
Att använda lämningar, i det här fallet byggna-
der, som källmaterial ställer dock särskilda krav. 
Devisen ”byggnaden berättar” förekommer ofta i 
kulturmiljövårdens dokument, men den innebär 
en bedräglig förenkling av den byggnadshistoriska 
uppgiften. Byggnaden berättar inte sin egen histo-
ria. Den är visserligen ett arkiv som innehåller spår 
och ledtrådar till både tillkomsten och allt som har 
hänt därefter, men som källa är den stum (Sjömar 
2000). Frågan är hur man avlockar spåren infor-
mation? Hur rekonstruerar man helheter från ett 
dylikt lapidarium? Inte minst den långa och förän-
derliga användningen – hur kommer man åt den?

Ett sätt presenterar idéhistorikern Ronny Am-
björnsson, som i sin självbiografiska skildring Mitt 
förnamn är Ronny (1996) använder barndomshem-
met för att förstå det förflutna. Genom en vardags-
nära och detaljrik berättelse om familjens flytt från 
en sliten enrums- till en modern tvårumslägenhet, 
åskådliggör han hur nya rumsliga villkor leder till 
nya beteenden och relationer. Berättelsen är intim 
och specifik, men också generell på så vis att den 
handlar om förflyttningen från arbetarkultur till 
konsumtionskultur. I många stycken lyckas förfat-
taren därmed ta det språng från formalbeskrivning 
till beskrivning av byggnadens meningsbärande 
element, som jag som byggnadshistoriker strävar 
efter. Men till skillnad från byggnadshistorikern 
använder han inte byggnaden utan sitt eget minne 
av byggnaden som källmaterial. Den professionella 
byggnadsantikvarien kan av givna skäl inte avläsa 
samma historia ur tvårumslägenheten på Am-
björnssons barndoms gata. Däremot är insikten 
om byggnadens potential som minnesobjekt och 
berättarmedel grundläggande för den byggnadsan-
tikvariska etiken.

En mer tillämpbar ingång i den byggnadshis-
toriska undersökningen ger Michel Foucault, som 
närmar sig tingen genom de diskurser som omslu-
ter dem. Hans utgångspunkt är att historieforska-
ren inte kan frigöra sig från sin samtid, utan själv 
ingår i en diskurs tillsammans med sitt studieobjekt 
(Foucault 1969, 1987). Lösningen är ett grävande 
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Vy över Solombala. Byggnaden är ett redskap. Nikolay Sutyagin 
hade ett traditionellt hus i byn Solombala utanför Archangelsk 
i Ryssland. Han kände sig fastlåst i samhällets och bebyggelsens 
konformitet. 1992  började han bygga till sitt hus. Han byggde 
en våning och såg ut över kvarteret. Han fortsatte bygga tills han 
såg pappersbruket och floden Dvina. När huset var 38 meter högt 
och totalt 13 våningar såg han Vita havet. Fotografi: Sasha Krotov.

Vy över Pri Obrechenka. Sommarkyrkan  på ön Kizhi i sjön 
Onega i Ryssland, “Transfiguration church” eller Kristi för-
klaring, är från 1710-talet. Enligt sägen byggdes kyrkan av en 
man, Mäster Nestor, som därefter slängde yxan i sjön för att 
aldrig mer bygga ett hus igen. Det är en myt, men den svarar 
mot ett ryskt mansideal. Kyrkan byggdes av ett arbetslag av 
specialiserade kyrkobyggare. 

Vy över kyrka på “Etno-park”, St. Petersburg. Kulturarv 
är ett redskap. I början av 2000-talet köpte en oligark från 
St. Pertersburg upp mark utmed Neva i stadens utkant. Vi-
sionen var att bygga upp en park med rekonstruktioner av 
monumentala träbyggnader som har förstörts av krig eller 
kommunistregimen. 2005 startade bygget av “Etno-park for 
lost heritage”. 

Symbolik och teknik. (Till vänster) Kristi förklaring, ikon från 
Kizhi museet, Petrozavodsk. Sommarkyrkan  på ön Kizhi  är upp-
kalld efter den händelse i bibeln när Jesus förklarar sin gudomlig-
het för lärljungarna, upplyst i ett skimmer stående högt på ett 
berg. Bilden, arkitekturen och berättelsen sammanfaller. (Till hö-
ger) Det finns olika kulturhistoriska aspekter på en byggnad. Van-
lig rysk timmerknut, ytterst rationell: ingen bearbetning av timret 
och knuten följer stockens form. Istället för dymlingar används 
plana kilar varpå man inte behöver borra. Kilen ger en sprickan-
visning i timmerväggens lodlinje, som styr sprickbildningen från  
den timrade fasaden. Att bygga stort, högt och snabbt. 
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Suntaks kyrka, Västergötland (bild till vänster). Suntak ut-
anför Tidaholm har två församlingskyrkor: en stenkyrka i ny-
romansk stil ritad av Folke Zettervall och en mindre stenkyrka 
från slutet av 1100-talet. Tidaholm var en stark industriort 
vid sekelskiftet 1900 med både tillväxt och ambitioner. Den 
gamla kyrkan hamnade avsides och kanske betraktades den 
som otidsenlig. Avsides vägnätet över en äng och inom en 
muromgärdad träddunge höjer sig denna småskaliga roman-
ska stenkyrka på toppen av vad som förefaller vara en förhis-
torisk gravplats. Stigen möter kyrkans långhus från norr och 
entrén är en vapenhusdörr. Man blir varse den lilla skalan först 
när man gått in i kyrkobyggnaden; stenmaterialet, det branta 
långhustaket och det höga byggnadsläget ger intrycket av en 
större kyrka. 

“Herrskapsläktaren” (bild till höge, motstående sidar). In-
redningen är strikt hierarkiskt ordnad, samtidigt som män-
niskorna vid en mässa är fysiskt mycket nära varandra. Jag såg 
framför mig adelsfamiljerna på högmässa en kall vinterdag, 
byltiga, snöiga och frusna som alla andra, in genom vapen-
husdörren till det varma trånga kyrkorummet, mörkt och fyllt 
på både brädden och höjden med folk av olika börd. Hur de 
tar sig förbi folkmassan och in på sista bänkraden fram till den 
trappan som de mödosamt bestiger. Där sitter de sedan till 
beskådan en armslängd över menigheten, till beskådan utan 
att själva se någonting av ritualerna inne i koret. Foto: Achird 
(Wikimedia Commons).

Långhuset, vy mot väster (bild till vänster). På ena sidan om 
den trånga korpassagen står en predikstol och på den andra 
sidan ytterligare en läktare. Läktaren byggdes under mitten 
1600-talet som privatläktare för en förmögen släkt i trakten. 
”Herrskapsläktaren” ligger i vinkel mellan korvägg och norra 
långhusväggen och väl på plats ser man ingenting av altaret 
och aktiviterna i koret. Trappan upp till läktaren som endast 
mäter ett par tre kvadratmeter är smal och står direkt ner i 
bänkraderna. Fotografi: Harri Blomberg.

Bänkinredning (bild till höger, motstående sida). Invid dör-
ren mot den västra gaveln höjer sig en läktare och långhuset 
är fyllt till bredden med bänkplatser. Dörrarna till båsen har 
speglar i låg relief och vid närmare granskning är det en illu-
sion av ett ramverk; alltsammans är hugget, skavt och hyvlat 
ur ett trädstycke. 
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och friläggande av skikt, det vill säga ett arkeolo-
giskt tillvägagångssätt, som leder till en systematisk 
beskrivning av diskurser som objekt.   

Ofta ställs Foucaults arkeologi mot den feno-
menologiska utgångspunkt som Maurice Merleau-
Ponty representerar. Han ger ytterligare en teore-
tisk ingång till byggnadsundersökningens metodik 
nämligen att använda den egna kroppsliga erfaren-
heten som redskap (Merleau-Pontys 1999, Husserl 
1995). En byggnadshistoriker rör sig i sitt källma-
terial: öppnar en dörr, går i en trappa, ser ut genom 
ett fönster etc. Dessa handlingar bygger visserligen 
på kroppens vana, men de utförs i förhållande till 
det som inte svarar mot vanan. Vi kan inte helt 
förlita oss på våra erfarenheter eftersom samspe-
let mellan människor och material förändras. Hur 
öppnar man just denna dörr? Hur går man i just 
dessa trappor? Upplevelsen av den historiska bygg-
naden kan på så sätt vara både bekant och främ-
mande. Inom den svenska arkitekturforskningen 
finns en uppsättning kroppsligt relaterade, senso-
motoriska begrepp såsom besittningstagande, ge-
staltnings- och rörelseföreställning, känselförnim-
melse och rumsuppfattning. Bengt OH Johansson 
talar om arkitekturanalys som en ”förfrämlings-
strategi” inför det tillsynes självklara (Johansson 
1996). För att kunna se saker ur nya perspektiv 
måste man enligt Johansson göra sig främmande 
sina slentrianmässiga uppfattningar. Som Vik-
tor Borisovič  Šklovskij har formulerat: ”[F]ör att 
känna tingen, för att visa att stenen är av sten” 
(Šklovskij 1994). Det handlar om konsten är att 
förfrämliga sig med det bekanta och bekanta sig 
med det främmande.

I mitt arbete har jag tillämpat ett såväl diskurs-
orienterat som fenomenologiskt betraktelsesätt. I 
den meningen är den teoretiska utgångspunkten 
i avhandlingen tudelad. Byggnaden är en viktig 
källa till kunskap, men tolkningen av dess innehåll 
är med nödvändighet en produkt av vår samtida 
ideologi, verklighetsuppfattning och vardagsför-
ståelse. Samtidigt kan byggnaden beskrivas i ter-
mer av mätbara storheter och fysiska relationer 
och den erbjuder en rad konkreta erfarenheter som 
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gör intryck och påverkar tankarna, känslorna och 
handlingarna hos dem som betraktar och brukar. 

Den byggnadshistoriska undersökningens 
moment
Byggnadshistorisk undersökning är ingen enkel 
och entydig aktivitet, och det finns inga självkla-
ra grepp eller tilltag för att utläsa det materiellas 
betydelse. Däremot finns avgörande moment i 
en byggnadshistorisk undersökning: dokumenta-

St. Lazarus kapell, Kizhi. Gunnar Henrikssons forskning 
om svenska skiftesverk och ”bulehus” är en kunskapsskatt 
för byggnadshistoriker, men han använder på ett felaktigt 
sätt St. Lazarus kapell på Kizhi i Ryssland som stöd för ett 
resonemang om skiftesverkskonstruktionens långa historiska 
tradition (Henriksson 1996, sid. 49-50). Henriksson har inte 
klarlagt kapellets byggnadshistoriska förlopp, vilket självklart 
inverkar på argumentationens relevans. Henriksson hävdar att 
St. Lazarus kapell är Rysslands äldsta bevarade träkyrka, och 
ett exempel på skiftesverkets långa historia. Enligt en legend 
som guiderna på friluftsmuseet berättar så byggdes kapellet av 
munken Lazarus i slutet av 1300-talet, men den liggtimrade 
konstruktionen har daterats genom dendrokronologi till sent 
1600-tal (datering av Pentti Setterberg 1988). Förhallen till 
det liggtimrade kyrkorummet är uppfört i skiftesverk, men 
detta är en rekonstruktion i analogi med traditionella kapell 
i Pudozh regionen. Skiftesverket gestaltades av den ryske ar-
kitekten Viktor Opolovnikov 1959 då kapellet flyttades från 
Murum-klostret till Kizhi friluftsmuseum (Fedorov 1976, in-
tervju med Sergei Kulikov 2005.08.07). 

tion, identifiering, datering, analys och tolkning. 
Dessa moment följer inte i en linjär process, utan 
repeteras och bidrar till nya undersökningsresultat 
genom samspel och återkopplingar (Eriksdotter 
2005, Haedersdal 1999). 

Dokumentationen är ett centralt moment efter-
som det följer hela byggnadsundersökningen. Utan 
någon form av dokumentation kan inte byggnads-
underökningen behandlas som vetenskaplig aktivi-
tet. Dokumentationen innebär att egenskaper repre-
senteras i annat medium; från synbild och sinnlig 
upplevelse till text och bild eller annat opersonligt 
lagringsbart media. Dokumentationen är inte eller 
bör inte vara en isolerad procedur mellan identifie-
ring och analys, utan en pågående representations-
handling. Dokumentationen är både argumenta-
tionens och kritikens ledsagare. I dokumentationen 
representeras objektet i ett medium som vi kan ta 
med oss in i seminarierummet och inlemma i den 
vetenskapliga produkten (Sjömar 2000, 2011).

De första momenten i en byggnadshistorisk 
undersökning handlar om att identifiera och da-
tera. Syftet är att fastställa vad det är för slags källa 
man står inför. Att identifiera är enligt ordboken 
att bestämma vem någon eller vad något är. Iden-
titet kommer från latinets ”idem” som betyder 
”densamme” med förklaringen ”att två ting äro av 
ett och samma slag” (SAOB). Identitet ges dels av 
likheten till någonting annat men också av en kon-
stant, att någonting är detsamma vid olika tillfällen 
och under växlande omständigheter.  Bakom varje 
identifiering finns en kunskap och en motivering; 
det här är en transformatorstation eller ria därför 
att. Till identifieringen hör definitioner och kate-
gorier, men byggnader genomgår förändringar och 
kan uppvisa olika identiteter. En byggnadskategori 
kan återvändas som en annan kategori, exempel-
vis en stuga som utrangeras som bod. Byggnader 
kan också användas på olika sätt samtidigt eller 
cykliskt. Den till synes enkla identifieringen kan i 
vissa fall kräva både analyser och tolkningar.

Målet med dateringen är i första hand att fast-
ställa ett historiskt förlopp. Om man inte vet när 
en byggnad är uppförd är det svårt att relatera in-
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formation till andra källor eller till en känd histo-
risk kontext (Arnstberg 1976). Det är då en lönlös 
uppgift att försöka tolka orsaker till byggnadsför-
ändringar och bedömningar av företeelsernas speci-
ella eller allmängiltiga karaktär. Värdeomdömen som 
ålderdomlig, tidstypisk eller modern fungerar endast 
i förhållande till det varande nuet.

Analys och tolkning förekommer som be-
greppspar och närmast synonymer, och i diffusa me-
todologiska rubriceringar så som ”kulturanalys” eller 
”arkitekturanalys”. Det har varit nödvändigt att sär-
skilja begreppen. Jag har tagit fasta på ordens etymo-
logiska betydelse, där analys innebär att en komplex 
helhet plockas ned och studeras i beståndsdelar. I en 
byggnadshistorisk undersökning kan en analys fung-
era som en avgränsad delundersökning som exempel-
vis analys av rumsordning, rörelsemönster, material 
eller arkitekturstil. Med avgränsad uppmärksamhet 
på stildrag kanske man kan säga någonting om en 
byggnad, och med en studie av rörelsemönster kan 
man lyfta fram andra sammanhang, men varje analys 
innebär en avgränsning från en helhet. 

Analysens funktion är att avgränsa uppmärksam-
heten på vissa egenskaper; att se strukturen i varpen av 
miljoner lösa trådar eller omvänt att se egenskapen i 
den enskilda tråden. Tolkningen är utsagan om vad de 
identifierade, daterade och analyserade egenskaperna 
betyder; hur och i vilka sammanhang olika aspekter 
kan förklaras eller förstås som helhet (Haedersdal 
1999, Ricœur 1992). Tolkning är ett diskursivt tän-
kande, med argumentationskedjor som erbjuder för-
slag eller slutsatser som går att följa upp och kritisera.

Perspektiv på byggnadshistorisk undersökning
I den här studien studeras den byggnadshistoriska 
undersökningen utifrån tre perspektiv: ett forensiskt 
perspektiv, ett källpluralistiskt perspektiv och ett ak-
törsperspektiv. Nedan presenteras dessa perspektiv 
och den gemensamma teoretiska grunden i semiotik 
och källkritik. Föreliggande studie behandlar meto-
der att tolka tecken, enligt Charles Sanders Peirce 
definition av tecken, som någonting som betyder nå-
got för någon (Peirce 1991). Den handlar också om 
källor och följaktligen också om källkritik. Här in-

kluderas både konventionella, kritiska tester av his-
toriska källor och diskursanalyser. Med diskursanalys 
avses ett grävande och friläggande av de ideologiska 
skikt och sociala kontexter som omger produktionen 
och användningen av källor.  

Det forensiska perspektivet
”Någon har gått förbi här”. Så formulerar Ginzburg 
ledtrådsparadigmets grundläggande narrativa sek-
vens (Ginzburg 1989). Han anför konsten att utläsa 
en sammanhängande serie av händelser ur materi-
ella tecken som en gemensam epistemologisk grund 
för de forskningsfält som arbetar med materiella 
lämningar som källmaterial. I hans antologi ”Led-
trådar” dras paralleller till medicinsk diagnostik och 
kriminologins undersökningsmetodik, i vilka spår 
avlockas sitt bevisvärde genom det närgångna och 
koncentrerade seendet. 

Ordet forensisk betyder rättslig, med synony-
merna processuell och bevisning. Ordet kommer 
från latinets ’forensis’, som hänförs till platsbestäm-
ningen i latinets ’forum’ (SAOB). Fritt skulle man 
kunna översätta forensisk med rättegångsplatsen där 
bevisen läggs fram och bedöms. Martin Weaver har 
utvecklat begreppet ’forensic conservation’ för ett 
tillvägagångssätt i byggnadsundersökning, där stor 
vikt läggs vid systematik, dokumentation och exakta 
naturvetenskapliga metoder för att analysera histo-
riskt material inför en byggnadsrestaurering (Weaver 
1995 och 1993, se även Watt och Colston 2004). 
Weaver definierar tillvägagångssättet på följande sätt: 
”Conservation practiced scientifically and to such a 
standard that the practitioner could appropriately 
present any aspect of the work as expertise testimony 
or evidence in a court of law” (Weaver 1995).

Weaver betonar naturvetenskapliga och teknolo-
giska metoder för att lösa material- och konstruk-
tionstekniska problem som vägleder kommande 
vårdåtgärder. Jag har främst tagit fasta på Weavers 
ordsammansättning och liknelsen av en byggnads-
undersökning med en rättslig process. Liknelsen är 
kanske naiv, men den har fungerat som ett tankered-
skap: Byggnaden är det forum som fysiskt avgränsas 
och genomsöks liksom en brottsplats. Undersök-
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ningen syftar till att rekonstruera händelseförlopp 
och förstå motiv. Händelseförloppen kan ha olika 
temporalitet: från ett långsträckt historiskt förlopp, 
en i tid avgränsad påverkan genom brukande eller 
en byggprocess till en hantverksprocedur. Undersök-
ningen genomförs med en attityd att allting kan ha 
betydelse, att spår från den föreliggande platsen har 
egenvärde och potential att knytas till händelser och 
därigenom omvärderas, från anonyma spår till led-
trådar med bevisvärde. 

Rättsskipning och historia har gemensamt att 
de rekonstruerar händelser och gör påståenden om 
det förflutna på grundval av bevis. Ett bevis värde-
ras inte alltid kategoriskt som antingen sant eller 
falskt utan har ofta graderingar i termer av plausi-
bel, sannolik, giltig, trovärdig eller möjlig. Det är 
också ganska självklart i historisk metodik att skilja 
på identifiering av ett spår, mer eller mindre proviso-
riska tolkningar av spår när undersökaren formulerar 
antaganden och prövar resonemang och slutligen 
den externa bedömningen av spårens bevisvärde när 
utsagan presenteras i ett vetenskapligt forum. Med 
begreppet forensisk undersökning vill jag inte dis-
tansera mig från konventionell historisk metod, men 
jag vill rikta uppmärksamhet på det stumma källma-
terialet, undersökningssituationen och den diskur-
siva användningen av spår.

Det källpluralistiska perspektivet
”Gud finns i detaljen” är ett citat från Aby Warburg 
som Ginzburg upprepar i sina texter, samtidigt som 
han förespråkar ett holistiskt betraktelsesätt. Hur går 
detta ihop? Ginzburg använder jägaren för att för-
klara den metodologi han benämner ”ledtrådspara-
digmet” (Ginzburg 1989, 1999). Jägaren avläser ett 
djurspår och med ledning av formens både särpräg-
lade och allmängiltiga egenskaper dras slutsatser om 
vilket djur som passerat, ålder och kön, hastighet och 
rörelsemönster, allt genom detaljer i form. Denna 
detaljkunskap är grundad i praktiska erfarenheter 
och en holistisk kunskap om djuret i sitt landskap. 

Ledtrådsparadigmet är en inkluderande metod 
för den som inte kan välja sitt källmaterial. Det är 
en pragmatisk metod. Detektiven, brottsplatsunder-

sökaren, läkaren eller jägaren tvingas till pragmatism 
och en acceptans för indicier och olika grader av 
osäkerheter. Det är snarare en akademikerns privile-
gium att inte behöva befatta sig med det svårutfors-
kade och att istället söka frågor i källmaterial som 
ger hög vetenskaplig avkastning. Precis som läkaren 
eller detektiven är byggnadsantikvarien beroende av 
en faktisk situation och måste göra någonting av den 
föreliggande informationen. Antikvarien är utläm-
nad till sitt fall och till det svårtolkade, och kan följ-
aktligen inte utesluta kunskapsvägar i sökandet efter 
förståelse och förklaringar. 

Janken Myrdal resonerar över just denna proble-
matik: metoder för det svårutforskade, de sällsynta 
beläggens krav, forskarens försiktighetsmarkörer och 
vad man som kulturhistorisk forskare överhuvudta-
get kan uttala sig om. Myrdal konstaterar att ”äldre 
perioder och svårbelagda företeelser kommer obe-
vekligen att föra forskaren till pluralismen och indi-
cierna” (Myrdal 2007, sid. 502). Myrdal refererar till 
just Ginzburg i sin argumentation för den inklude-
rande källkritiken och indiciemetoden som tar fasta 
på indikationer och ledtrådar i källorna. Samtidigt 
för han in ett komplementärt källkritiskt begrepp, 
nämligen källpluralismen. Begreppet hämtar Myrdal 
från Rolf Torstendal som, vid sidan av den klassiska 
källkritikens förnufts-, kronologi-, tendens- och be-
roendekriterier, också behandlar källpluralism. En-
ligt Torstendals definition innebär pluralismens att 
trovärdigheten stärks av källornas antal. 

Myrdal lyfter fram och argumenterar för pluralis-
mens styrka och egenart och relation till såväl indi-
ciemetoden som den exkluderande och selekterande 
källkritiken. ”Källpluralismen orsakas av att man inte 
finner tillräckligt belägg i ett material, och därför 
tvingas forskaren söka genom flera olika källor. In-
diciemetoden följer av att forskaren inte finner säkra 
belägg och måste gå över till flera indirekta belägg på 
företeelsen; ofta tvingas han/hon därmed ut mot allt 
osäkrare ledtrådar. Dessa båda metoder måste kombi-
neras med klassisk källkritik, med dess krav på rumslig 
och kronologisk närhet och diskussionen om källma-
terialets tendens” (Myrdal 2007, sid. 502).
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Aktörsperspektivet

”Den method som hantvärkar bruka att lära ungdommen, tiä-
nar allenast för tiocka dumhufvun som vill på träldoms vijs vara 
hantterade till des en långlig öfvning mehr än förståndet giort 
dem skickeliga att förrätta ting lijka, utan vidjare efftertanka till 
förbättring. Men för quicka ingenia som mindre ähro bequema 
till trähldom, tiänar bättre vackra böcker och beskrifningar…”  
(Christopher Polhem, 1739)

”Studierna kan utföras som ett lagarbete där arkitekter, naturve-
tare, kulturhistoriker och arkeologer samverkar för att tyda och 
tolka uppgifter från olika tider.” 
(Riksantikvarieämbetet “Kalkputs II” 1984)

Med aktörsperspektivet vill jag belysa den kunskaps-
socologiska aspekten av byggnadshistorisk forskning 
och vidga synen på byggnadsundersökningens kun-
skapsaktörer. Hur brukas kunskaper, erfarenheter 
och minnen i den byggnadshistoriska undersökning-
en? Vem klassificeras som muntlig källa respektive 
kunskapsaktör? Vilka möjligheter uppstår när den 
som tolkar byggnaden också kan bygga? Med ett 
aktörsperspektiv relativiseras källa, objekt och fors-
kande subjekt. 

Den teoretiska utgångspunkten bygger på anta-
gandet att logiska resonemang, normer och regler 
på vilka vetenskapen vilar inte är fria från sociala 
och ideologiska konstruktioner. Vetenskap betraktas 
enligt Thomas Kuhns synsätt som en social överens-
kommelse om en institutionell form för en levande 
kunskap att verka i (Kuhn 1962). Överenskommel-
sen föregås av samhällets uppmärksamhet på och 
engagemang i ett framgångsrikt kunskapskollektiv 
(Bourdieu 1986, 1992). Inom detta kollektiv upp-
rättas normerna för vetenskapen. Normerna ska 
självfallet vara logiska och möjliga att granska men i 
praktiken innebär vägen in i kunskapsfältet en socia-
lisering i normsystemets logik (Fleck 1997). 

De som har byggt, restaurerat eller brukat en 
byggnad har information som kan vara värdefull i 
en byggnadshistorisk undersökning. Detta är all-
män känt och accepterat. För att komma åt denna 
information finns intervjumetodiken och deltagar-
observationen som vetenskapliga redskap. Rollerna 
kan vara annorlunda; forskningsobjekten kan inta 

positionen som subjekt och forskande aktör. Min-
nen, erfarenheter och praktiska kunskaper invol-
veras i metoden. Autoetnografi, aktionsforskning 
och reflexivet är exempel på inkluderande metoder 
utifrån ett aktörsperspektiv (Chang 2008, Lewin 
1946, Rönnerman 2004, Schön 1983).  Ronny Am-
björnsson tillämpar en autoetnografisk metodik när 
har analyserar sin egen klassresa, gör sitt eget minne 
till studieobjekt, och undersöker upplevelser av bo-
endemiljöerna i sin egen bostadskarriär. Idag finns 
också hantverk i det högre utbildningsystemet, och 
hantverkare som medverkar i vetenskaplig forskning 
och byggnadsteknik och byggnadshistoria. Fältet är 
svagt utvecklat och det finns en vag uppfattning från 
angränsade fält vad forskning i hantverk innebär och 
skulle kunna vara. Det är en pågående process som i 
ett vidare perspektiv benämns ”making professions” 
och ”making disciplines” (Dunin-Woyseth & Michl 
2001). Utmaningen är, som Halina Dunin-Woyseth 
uttrycker det, att gå: ”…from a practical field to a 
field of inquiry…” Medverkan i den byggnadshisto-
riska undersökningen är ett led i denna process.

Bertil Rolf ger en praktisk ingång till aktörsper-
spektivet, och hur man kan analysera aktörernas kom-
petens i en byggnadshistorisk undersökning. Han ut-
går från en rad begrepp som är associerade till praktisk 
kunskap och som också involverar kunskapernas so-
ciala kontext (Rolf u.a., 1991, se Planke 2001, Sjömar 
2011). Det första begreppet, förmåga, kan vi enligt 
Rolf inte styra med vår vilja. Vi har förmågor eller 
funktionshinder som ger oss olika förutsättningar. 
Färdigheter däremot är viljestyrda. Vi kan förvärva 
färdigheter och införlivar dem i ett vardagligt hand-
lande. Praktisk kunskap är färdigheter som vi värderar 
utifrån resultatet. Vi kan själva bedöma och värdera 
detta utfall, medan handlingskompetens är praktiska 
kunskaper vars värde baseras på bedömningar som 
bara den sociala kontexten kan göra. Därutöver utbil-
das professionernas medlemmar i de kriterier och nor-
mer som professionen har kommit överens om, det 
vill säga en praxis (Rolf 1991). Inom den antikvariska 
praktiken finns exempelvis en praxis rörande hand-
läggning av byggnadsminnesärenden, bebyggelsein-
ventering, upprättande av skötselplaner till kulturre-
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servat. På samma sätt finns en praxis för snickare kring 
olika procedurer och produkter. Det sista begreppet 
i den praktiska kunskapens begreppsfamilj som Rolf 
föreslår, är professionell kompetens. Det handlar om 
både kunskap och en maktdisposition som ger möjlig-
het att förändra normerna, reglerna och värderingarna 
för professionen. Den aspekt som jag vill tillföra reso-
nemanget är att professionell kompetens är beroende 
av vetenskaplig legitimitet. Den grupp som inte har 
förankring i ett eget vetenskapsfält har små möjlighe-
ter att nå professionell kompetens. 

Rolf grundar sin begreppsmodell på Michel Pola-
nyis forskning om kunskapens redskapsfunktion (Po-
lanyi 1962, 1966). Tyst kunskap eller ”tacid know-
ledge” är enligt Polanyis kunskaper som verkar i det 
tysta när de har funktionen som medel i målinriktade 
procedurer. Polanyi liksom Rolf menar att även tysta 
kunskaper kan teoretiseras, i den meningen att fokus 
förflyttas från redskapsfunktionen till kunskapen i 
sig. Här finns en metodologisk öppning att involvera 
hantverkare och brukare i den byggnadshistoriska 
undersökningen och försöka artikulera och analysera 
tysta eller underförstådda kunskaper. Begreppen för-
måga, färdighet, praktisk kunskap, handlingskompe-
tens och professionell kompetens används i följande 
avhandling som analysredskap.  

Bilden som reflektionsredskap och 
vetenskapligt språk
Bilden har en viktig funktion i en byggnadshistorisk 
undersökning, både som analytiskt redskap och som 
vetenskapligt språk. Det finns en omfattande forsk-
ning om representationer och visualisering inom his-
torieproduktionen (Kress & Leeuwen 2006, Greeng-
rass & Hughes 2008, Molyneaux 1997, Westin 2009, 
2011). Här behandlas i korthet den praktiska aspek-
ten av representationsproblematiken, samspelet mel-
lan bild och text och dess rörliga funktioner som red-
skap respektive språk i byggnadshistorisk forskning. 

Det är svårt att föreställa sig byggnadshistorisk 
forskning utan bilder. Beskrivningar och resonemang 
om byggnader och miljöer utan bilder riskerar att bli 
obegriplig eller att missuppfattas. Genom en bild kan 
vi ta del av andras upplevelser. Inte sällan ersätter bil-

den den personliga upplevelsen av det fysiska objektet 
genom sinnlig och kroppslig närvaro. Frågan är om 
det är möjligt att producera vetenskap om någonting 
så intimt förknippat med seendet och det ”visuella 
vetandet” som arkitektur och byggnadshistoria utan 
bilder? Bilden har en central funktion i byggnadshis-
torisk kunskapsbildning, men den har en oklar språk-
lig status. ”Läsningen” av en bild görs inte alltid med 
samma vetenskapliga förhållningssätt och utsätts inte 
för samma källkritiska granskning som skriftliga fram-
ställningar (Maurer & Hillman 2006). Roland Bar-
thes visar hur våra personliga erfarenheter (punctum) 
och kulturella, språkliga och politiska uppfattningar 
påverkar bildtolkningen (Barthes 1993). Jean Bua-
drillard menar att våra erfarenheter är simulationer av 
verkligheten och att samhället har ersatt verklig me-
ning med symboler och tecken. Det är kartan som 
skapar landskapet (Baudrillard 1994). 

Den fysiska verkligheten kan inte fullt ut återges 
eller avbildas genom vare sig bild eller text. Varje 
beskrivning är ofullständig och diskontinuerlig i 
den meningen att beskrivningarna har luckor och 
avbrott. Hur kan denna förutsättning hanteras i en 
praktisk uppgift som en byggnadshistorisk under-
sökning? När bör man välja bilden respektive texten?

Inom lingvistiken görs skillnad på uttrycksnivå 
och innehållsnivå, vilket inte är fullt möjligt inom 
ikonografin (Ong 1991). Bilden är ett effektivt språk 
i förhållande till den fysiska verkligheten, med egen-
skap att aktualisera och hålla samman sammansatta 
fysiska relationer och rumsförhållanden (Sandström 
1996). Bilden kan användas på ett direkt och rela-
tivt okomplicerat sätt för att besvara frågan hur nå-
gonting ser ut. Förståelsen förutsätter dock konkreta 
delade erfarenheter och visuella referenser (Elkins 
1999). Att läsa en beskrivning av en byggnad inne-
bär att läsaren skapar sig en egen inre bild av den-
samma. Den enklaste byggnadskonstruktionen kan 
bli en komplicerad text av substantiv och preposi-
tioner; gördelbåge upp och valvkappa ner. Förenk-
lingen ligger då nära till hands i författandet, liksom 
projiceringen av egna inre bilder. 

Skillnaden mellan bild och text beror också på 
inom vilket kunskapsområde vi rör oss i. Inom det 
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Beskrivningar av ett tak av famnved. August Holmberg var 
byggmästare i Blekinge, verksam fram till 1920-talet då han läm-
nade uppgifter till Nordiska museet om byggnader och husbygg-
nation. Till en frågelista om tak beskriver han ett tak med klyvd 
ved. Idag finns inget sådant tak bevarat, och få eller ingen nu 
levande byggnadshistoriker har sett ett dylikt tak. Peter Sjömar 
har tolkat Holmbergs text i denna bild. 
 ”Hus med klyvd ved såsom taktäckning har jag ej påträf-
fat mer än på några ställen i nordvästra Blekinge. Detta egen-
domliga sätt att täcka tak har jag ej funnit annorstädes, varken 
i södra Småland eller i hela Göinge härad, varför jag måste ge 
beskrivning härpå. De förekommer i Lusaryd och Holje, samt 
Nyteboda. Takresningen var säkert icke över 35 grader. Spanten, 
av vilket det fanns blott fanns tre par, bestod av runda åsar med 
6 tums diameter. Utanpå dessa låg nervid takfoten en läkta längs 
med väggen. Ungefär 18 tum högre upp låg en annan läkt, och 
på dessa vilade första lagret takved. Denna bestod av cirka 30 
tum långa, klyvda halvor av granklump, med 5-6 tums diameter. 
Det understa laget låg med klyvda sidan uppåt, nästan så gott 
som invid varandra, och över fogarna låg det andra laget med 
den klyvda halvorna nedåt. Ovanpå övre lagret, nära övre ändan, 
låg en läkt som med några björkvidjor var fastbunden inunder 
spanten. Ungefär 18 tum högre satt så en ny läkt fastpinnad i 
spanten, och ovanpå denna samt nedre lagrets yttre läkt, låg två 
lager takved på samma sätt som det nedersta, och så fortgick det 
ett par lag till så var man framme vid ryggningen. Över denna, 
fastbunden med 3 vidjor, låg en klyvd gran, 8-9 tum bred med 
flatsidan neråt.” (Nordiska museet. E.U. 1787, sid. 131-132)

Beskrivningar av en hantverksprocedur. Bildserien visar       
Tomas Karlssons tolkning av en text som beskriver proceduren 
att tillverka en fals i en fönsterkarm med handverktyg. (Ritning-
ar av Gunnar Almevik). Byggmästaren J M Bong skriver under 
slutet av 1800-talet en serie praktiska handledningar riktade till 
hantverkare och byggmästare. Texterna är instruktiva men svår-
begripliga för den som inte har hantverkarens förkunskaper. I 
handledningen Byggnadssnickaren på landet ger Bong en instruk-
tion i hur man tillverkar en fals till en fönsterbåge i en fönster-
karm. Tiden när Bong skriver handledningen är en intensiv om-
byggnadsperiod, ”nu mera vill man äfven på landet hafva ljusa 
rum; fönsterkarne göras derför minst 2 ¼ aln höga invändigt, 
samt 1 aln 12 tum, ja mången gång 1 aln 14 tum breda invän-
digt” (Bong 1883, sid. 20). Falsen i dessa karmar tillverkade på 
den tiden effektivast enligt följande instruktion: 
 ”Derefter (att man kontrollerat att virket är rätvinkligt, förf. 
anm.) ställes strykmåttet på ½ tum, och därmed drages en rits på 
båda kanter på sid- och öfverstycken, nothyfveln ställes på 1 ¼ 
tum och man urnotar för glasbågens fals. För att nu få bort detta 
ned till ritsen, begagnar man sig först av simsen, slår för jernet 
något mera än vanligt samt tillser, att icke jernets kan på högra 
sidan ligger framom sticken, ty då skulle gradkanten på stycket 
blifva förstörd, hvarvid hyfvelens öfre kant bör lutas från arbeta-
ren, så att från notningen bildas en sned ränna från innotningen 
väl till midten af det som skall borttagas. Tag derefter skrubben 
och bortskrubba återstoden ned till ritsen samt begagna derefter 
simsen och rubanken. Ställ vidare nothyfveln på 2 ¾ tum och 
urkäla detta på samma sätt som glasbågfalsen, hvarefter en större 
list drages från yttre kanten samt en något mindre på den andra” 
(Bong 1883, sid. 20-21). 
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Kiruna kyrka. Eva Erikssons beskrivning av Gustaf Wickmans 
kyrka i Kiruna är en associativ text, prosaisk och tillgänglig men 
samtidigt kodad genom arkitekturreferenser. Gränserna mellan 
beskrivning, tolkning och värdering är flytande. Bilden och den 
associativa texten fungerar som en simulering av arkitekturupp-
levelsen. Foto: Håkan Svensson.
 ”En träkyrka på en sockel av granit. Den rymmer ett av de 
allra vackraste rummen i sekelskiftets svenska byggnadskonst. 
Planen är kvadratisk och uppbyggnaden ter sig från alla fyra 
sidor som stående trianglar, vilka skär varandra i hörnen. Det 
rödmålade, spånklädda taket är djupt neddraget, bitvis ända till 
stensockeln vid marken. Det hela liknar mer en väldig lappkåta 
än en traditionell kyrkobyggnad. Men vi kan också känna igen 
drag från amerikanska så kallade ”shingle style”, med sin typiska 
spånbeklädnad och sina väldiga tak, i den svenska lappmarken. 
Ett drag som kommer igen från Wickmans Chicagopaviljong är 
de höga och stora spröjsade gavelfönstren, som låter ljuset flöda 
in högt under trätaket i det mäktiga kyrkorummet. Interiören 
domineras av den brunlaserade träkonstruktionen, som för tan-
karna till gamla stavkyrkor. Bänkar och dörrar är målade med 
en gråblå oljefärg, vilket ger en rik färgverkan inom ramen för 
den enhetligt dova ton som råder här inne” (Eriksson 1990, sid. 
251-252). 

att skapa förståelse och en känsla av helhet. Den ve-
tenskapliga texten skrivs och skrivandet är en kreativ 
del av den vetenskaplig undersökning och bidrar i 
högsta grad till resultaten. 

Den naturvetenskapliga texten skiljer sig i all-
mänhet från den humanistiska vetenskapliga texten. 
Texterna är korta och som koncentrat och med få 
eller helst inga avbrott. Ord och meningar vägs noga 
och måste läsas lika omsorgsfullt. Fackterminologin 
är oumbärlig och texten kan sällan läsas av en icke 
fackskolad person. Texten är reduktionistisk och för-
klaringsinriktad och ger lite utrymme för tolknings-
möjligheter. Meningen är att läsaren inte ska asso-
ciera på ett sätt som författaren inte önskar. 

Även bilder har vitt skilda representationsformer, 
associativa eller kliniska, vilka förhåller sig olika till 
diskontinuitetsproblemet. En skicklig akvarellist kan 
exempelvis framställa ett tillsynes naturlikt och de-
taljerat landskap med endast ett fåtal flyhänta pen-
seldrag. I den fria porträtterande bilden kan den 
mästerlige konstnären arbeta med luckorna för att 
fylla ut en ytterligt komplex framställning, som når 
bortanför hur personen eller objektet i fråga ser ut 
och ned till känslomässiga tillstånd. Uppmätningen 
är annorlunda och har större likheter med den na-
turvetenskapliga textformen än konstbilden. De kli-
niska texterna och bilderna inriktas mot att redovisa 
tidigare genomförda undersökningar, det vill säga att 
själva undersökningen och presentationen av den-
samma med avseende på genomförande och resultat 
är två skilda akter.

Det källpluralistiska perspektivet och aktörsper-
spektivet vidgar undersökningens referensramarna 
vilket i sin tur komplicerar användningen av både 
text och bildrepresentationer. Bild och text kan vara 
både reflektionsredskap och kommunikationsred-
skap. Kraven på referenser och inbördes relationer 
mellan bild och text skärps, genom littereringar av 
bilder och visuella språkspel i text, bildtexter och 
textbilder. Kraven riktas också mot undersökning-
ens mottagare, att visualisera text och läsa bilder och 
öppna referensramarna gentemot nya aktörer och 
okända källkategorier.

humanistiska fältet och den arkitekturhistoriska 
forskningen dominerar en prosaisk associativ text 
som ger stora möjligheter att överbrygga avbrotten 
genom att skriva på ett sådant sätt att läsaren själv 
fyller ut luckor (Myrdal 2005, 2009, Sjömar 2000). 
Facktermer, referenser och jämförelser kan behöva 
kombineras med fria liknelser och associativa ord för 



KAPITEL 3 - TIDIGARE FORSKNING & FÖREBILDER

35

KAPITEL 3. 
TIDIGARE FORSKNING
OCH FÖREBILDER

Del av John Bauers målning “Skumrasket” som illus-
trerade Elsa Beskows saga “När trollmor skötte kung-
ens storbyk”. Byggnaden är en så kallad högloftsstuga, 
som också intresserat många byggnadshistoriker. Från 
Jönköpings läns museum.
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Tidigare forskning och              
förebilder
Byggnadshistorisk forskning är ett brett och veten-
skapligt disparat forskningsfält. Det finns grup-
peringar kring forskningsobjekten, som kyrko-
byggnadshistoria (religious), landsbygdsbebyggelse 
(vernacular) eller storstadsbebyggelse (urban). Det 
finns också grupperingar kring teoribildningar. 
Byggnadshistorisk forskning bedrivs inom olika 
discipliner som arkitektur, konstvetenskap, arkeo-
logi och etnologi, som vart och ett har lång veten-
skaplig tradition. I ett internationellt perspektiv är 
forskningsinriktningarna och referenserna närmast 
oändliga.  

Urvalet av tidigare forskning utgår, dels från de 
förebilder som jag haft i avhandlingsarbetet, dels 
från karaktären av den egna forskningen. Min un-
dersökning vill jag karaktärisera som en teoretisk 
metodstudie. Den är delvis förankrad i den bygg-
nadsarkeologiska forskningstraditionen, delvis i den 
byggnadshistorisk fältforskning med koppling till 
det byggnadsantikvariska fältet och kulturvården. 
Jag söker referenser i forskning som går i närkamp 
med det fysiska källmaterialet, integrerar byggnads-
arkeologins forensiska perspektiv, det hantverkliga 
görandet, antropologins humanism och samtidigt 
införlivar ett postmodernt rumsligt tänkande. 

De byggnadshistoriska undersökningsmeto-
derna som prövas är formade och associerade till 
olika teoretiska skolbildningar. Metoderna är inte 
nödvändigtvis låsta till en skola eller oanvändbara 
utifrån andra sätt att bygga vetenskapliga resone-
mang. Sigurd Erixons typologiserar bebyggelsen 
på ett annat sätt än Gregor Paulsson, vars veten-
skapliga grund i sin tur skiljer sig från exempel-
vis Thomas Markus typologisering (se bildserien 
nedan). För att visa på de främsta bindningarna 
mellan teorier och metoder inleds kapitlet med en 
översikt till den byggnadshistoriska forskningen. 
För att uppgiften ska bli hanterlig behandlas den 
svenska arenan och därifrån relationerna till inter-
nationell teoribildning. I följande avsnitt redovisas 

den tidigare forskningen som direkt berör fallstu-
dieobjektet Örnanäs, det vill säga byggnader och 
bebyggelse i nordöstra Skånes landsbygd. Härefter 
presenteras forskare och verk som fungerat som 
förebilder och inspirationskällor; vidare den mer 
begränsade metodologiska byggnadsforskningen 
samt ett urval tillämpningar. 

Det byggnadshistoriska forskningsfältet - 
en översikt
Evolutionismen, för att ta sats i vetenskapshisto-
rien, är en form av funktionalism där kulturfeno-
menen behandlas liksom naturfenomenen i ett 
system av kausala samband och linjer från lägre 
till högre kulturutveckling. Sigurd Erixon och 
med honom samtida etnologer och arkeologer 
som Åke Campbell (1927) och Oskar Montelius 
(1877-1881) arbetade med fältforskning, karte-
ring och typologisering utifrån ett evolutionistiskt 
synsätt. Bronislaw Malinowski var en av dem som 
kritiserade evolutionismens begränsade formalism 
och mekaniska människosyn (Malinowski 1944). 
Malinowski hade stort inflytande på byggnads-
forskningen under 1900-talet och har det alltjämt 
genom den antropologiska funktionalismen och 
deltagande observation som metod. Byggnads-
forskning styrde över till att förstå byggnaderna 
i samhällets kontext, och inte som materiella fe-
nomen vid sidan av livet. Anders Hasslöv (1944, 
1949), Börje Hansen (1952) och Gregor Paulsson 
(1950-53, 1956) är några av dem som influerades 
av det antropologiska arbetssättet, med intresse för 
människors arbeten, vardagliga liv och närhets-
konstellationer, men alltjämt inom en funktiona-
lism eller systemteori. Bebyggelsen studerades i re-
lation till samhället och betraktades som en helhet 
av inbördes beroende faktorer med kausala, intera-
gerande och supplementära funktionella samband 
(Hansen 1973, 1975).  Typologisering fortlevde 
som metod, men anpassades till de nya teoretiska 
perspektiven. Varför typer uppstod och hur de 
fungerade i en specifik situation blev viktigare frå-
gor än var typen ursprungligen kom från, hur den 
utvecklades över tid och spreds i geografin. Den 
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Crystal Palace, exteriör och interiör. Det arkitekturteoretiska 
perspektivet genomsyrar metoderna. En traditionell arkitektur-
historisk analys av Crystal Palace, så som den Nikolai Pevsner 
presenterar (1943, 1960) handlar om hur tekniken och bygg-
processen återspeglar samhälet; den 1851 fot långa byggnaden 
(1851 anger också byggnadsåret), prefabricerade moduler, kom-
binationen av glas och stål, stålvalvets långa spännvidd och hela 
paviljongens korta byggtid om endast 16 veckor. Upplösningen 
av fasad, byggnadskropp och inneslutet rum genom stål och glas 
representerar den moderna arkitekturen, en ny arkitekturstil som 
bygger på nya konstruktiva lagar. Trädgårdsmästaren Paxtons 
verk är, enligt Pevsner, möjlig endast i den rådande tidsandan, av 
industrialismens espri, ingenjörskonsten och de nya byggnads-
typerna som saluhallar och järnvägsstationer. I sammanhanget 
påtalas ingenjörsyrkets professionalisering och arkitekternas rela-
tiva marginalisering i relation till den förändrade byggpraktiken, 
och den samtida debatten om arkitekturens väsen, med referen-
ser till Pugin, Ruskin och Morris. Konflikten mellan hantverk 
och industri behandlas som en kamp mellan professioner kring 
ett estetiskt problem. Bildkällor: Dickinson’s Comprehensive Pic-
tures of the Great Exhibition of 1851 och Wikimedia.

Thomas Markus uppfattar, i motsats till Pevsner, byggnader som 
sociala objekt och inte främst som konstobjekt (Marcus 1993). 
Byggnaden är enligt Markus ett socialt objekt och som sådant ett 
redskap för klassificering och maktutövning. Markus analysmodell 
går ut på att undersöka hur rummet fördelas och hur det integrerar 
eller separerar människor, ting och kunskaper. Marcus konstaterar 
precis som Pevsner att Crystal Palaces konstruktion i stål och glas 
löser upp exteriör och interiör, samt att utställningspaviljongen är 
en i en serie nya byggnadstyper med liknande konstruktion och 
gestalt. Men utställningspaviljongen Crystal Palace bär enligt Mar-
kus på ett eget ideologiskt budskap. Markus tar utgångspunkt i 
en beskrivning av byggnadens plan, som i en första anblick kan 
tyckas gränslös och oartikulerad. Markus pekar på centralaxeln 
som förbinder de olika utställningsdelarna och dess funktion som 
demarkationslinje mellan, å ena sidan det egna Storbritannien, å 
andra sidan de främmande kolonierna och resten av världen. På 
respektive sida är klassindelningen löslig och överlappande. Arbe-
tare i vita byxor vid stora mobila maskiner, borgerliga interiörer 
och besökare i hatt och krinolin är rumsligt integrerade. 

Genomskinligheten och zonernas närhet och överskådlighet i det 
upplösta rummet, med undantag av centralaxelns klassificering av 
ett vi och ett dom, representerade enligt Markus ett budskap om 
den ljusa framtiden som kan uppnås genom industri och handel. 
”By surrounding it with art, nature, shining light, royal and religi-
ous sentiment, not only could its innocence and notability be asser-
ted, but it could dissociated from dirt, danger, noise, disease, pover-
ty and squalor” (Marcus 1993, sid. 225). På motsvarande sätt är det 
heterogena ’resten av världen’ en rumslig enhet, med budskap om 
fred och harmoni genom handel och tillverkning, ”by the many-
colored hands of the human family” (Marcus 1993, sid. 226). Mar-
kus sätter den ideologiska kodifieringen i Crystal Palaces arkitektur 
i relation till en samtida kritik av bostads- och arbetsförhållandena 
i brittiska industristäder, med referenser till Dickens satirer, Eng-
els kritik mot industrikapitalismen och Chadwick-kommissionens 
nedslående rapport om hälsan bland industriarbetare. Visibiliteten 
och det svaga byggprogrammet i Crystal Palace är enligt Markus 
en förment symbol för egalitet och klasslöshet, och en medveten 
retorik av “industrimaskinen” på den första av världsutställningar.
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viktigaste förändringen var att undersökningarna 
blev mer kvalitativt inriktade. Max Webers föror-
dade ett typbegrepp med utgångspunkt i hand-
lingsmönster och intentioner snarare än de ma-
teriella egenskaperna.1 Intresset försköts från det 
formala till det sociala, och det skriftligt källma-
terial ersatte i högre grad byggnadsundersökning.

I den äldre konsthistoriska forskningen var stil-
analys och attribuering de främsta metoderna. Stil-
analys var konstnärsbiografi kombinerad med ka-
raktäriseringar av monument, jämförande studier 
där formmässiga likheter och skillnader kartlades. 
Till stilbegreppet fanns värderingskriterier för en 
uppdelning av hög och låg stil, det vill säga en vär-
dering av vad som ansågs vara god konst och ar-
kitektur. Tanken om “gezunken kulturgutt” hand-
lade om att konsten och arkitekturen sipprade ner 
i de sociala skikten och införlivades i folkkonsten 
och det folkliga byggnadsskicket. Kring sekelskif-
tet 1900 omformulerades stilkritikens normativa 
formalism till ett slags relativ formalism. Alois Rie-
gl (1903) förde fram begreppet konstvilja (kunst-
wollen) för att betona det konstnärliga uttryckets 
bindning till sin samtid och kulturella kontext. 
Max Dvořák (1984) argumenterade senare för att 
konstverket skulle analyseras i relation till andra 
kulturfenomen och att konsthistoriskt vetande en-
dast kan nås genom studier av människans kultur 
och livsåskådning (Kunstgeschichte als Geistesge-
schichte). Parallellt med den formalistiska stilana-
lysen inom Wienskolan verkade en mer semiotiskt 
inriktad grupp av konsthistoriker. Den så kallade 
Warburgkretsen intresserade sig för monumentets 
symbolinnehåll snarare än dess yttre formdräkt. 
I metodologiskt avseende har Erwin Panofsky 
(1974) varit tongivande, med sin uppdelning av 
analysförfarandet i identifiering, ikonografisk och 
ikonologisk tolkning. Intresset för arkitekturens 
symbolinnehåll är också grunden för semiotiken, 
och med det “teckentydande paradigmet” utveck-
lades en egen begreppsapparat. 

Fenomenologin influerade arkitekturforsk-
ningen, delvis som en kritik av ikonologins och se-
miotikens bristande intresse för formen. Metoden 

är observation ”till tingen själva” och uppmärk-
samheten är riktad på relationen mellan ”tinget i 
sig” och ”tinget för oss”; inte som ett kausalt sam-
band men som erfarenhet. Inom fenomenologin 
finns vitt skilda inriktningar, från kvalitativa un-
dersökningar till den mer positivistiska konst- och 
miljöpsykologin. En stark riktning inom arkitek-
turforskningen bygger på känslighet och associativ 
språklighettar, och tar fasta på hur vi läser in våra 
kroppsliga erfarenheter när vi betraktar arkitektur: 
att stå, att vila och att bära. Begrepp som besitt-
ningstagande, gestalt- och rörelseföreställning och 
rumsuppfattning hör till det fenomenologiska syn-
sättet. Heinrich Wölfflins (1957) konsthistoriska 
grundbegrepp2 återkommer, inte bara i Sven Hes-
selgrens (1954, 1975) fenomenologiska modeller, 
utan i nästan varje arkitekturanalys av svenska 
byggnadsforskare med konstvetenskaplig skolning. 

Standardverket framför andra i svensk bygg-
nadsforskning är Svensk stad, som metodologiskt 
väver samman antropologisk funktionalism och 
typologisering (Paulsson 1950-53). Den äldre ty-
pologiska forskningen hade med få undantag ar-
betat med landsbygdsbebyggelsen och tiden före 
industrialismen, och det var nu tacksamt för en ny 
generation byggnadsforskare att fortsätta med hy-
reshus, arbetarbostäder, villakvarter, skolor, fäng-
elser och vårdinstitutioner (Åman 1999).  Göran 
Lindahls Högkyrkligt, lågkyrkligt, frikyrkligt i svensk 
arkitektur 1800-1950 (1955), Björn Linns Storg-
årdskvarteret (1974) och Anders Åmans Om den 
offentliga vården (1976) är exempel på en ny slags 
arkitekturforskning. I grunden finns den ikono-
logiska arkitekturanalysen och Paulssons breda 
perspektiv och intresse för arkitektur och bebyg-
gelsemönster som ett samspel mellan praktiska, es-
tetiska och symboliska bruk. Arkitekturforskning-
ens position stärktes under slutet av 1900-talet 
och kom allt mer att aktualisera pågående föränd-
ringsprocesser i samhället. Bengt O. H. Johansson 
och Fredrik Platen (1970), Nanne Engelbrektsson 
(1982, 1986) och Jan Rosvall (1986) hade en med-
veten strävan att integrera den byggnadshistoriska 
forskningen i samhällsplaneringen; en perspektiv-
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förskjutning som internationellt benämndes ”in-
tegrated conservation” (Appleyard 1975, Fielden 
1982, Jansson 1974).

Byggnadsarkeologin etablerades vid sidan av 
etnologin, konstvetenskapen och arkitekturämnet. 
Det fanns och finns alltjämt en preferens för de 
gamla monumenten i sten och tegel. Det interna-
tionella forskningsfältet har historiskt sett haft sitt 
epicentrum kring de antika lämningarna, men me-
todiken har en vidare tillämpning, inte minst inom 
forskningen om folkligt byggnadsskick. Metoden 
är arkeologins grävande i lagerföljder och stratifie-
ring. Erik Cinthio (1957) etablerade medeltids-
arkeologin i Sverige med byggnadsarkeologi som 
forskningsfält, och traditionen har förts vidare och 
utvecklats av bland andra Barbro Sundnér (1982, 
2002) och Gunhild Eriksdotter (2005, 2009). 

Byggnadsarkeologin är en empirinära forsk-
ningsriktning och har en direkt funktion  i restaure-
ringsprocessen att klarlägga byggnadens genesis och 
lagerföljder. Här har Ove Hidemark (1972, 1973, 
1981, 1991) en särställning på den svenska arenan 
med en omfattande praktik och en förgrundsgestalt 
för integrering av byggnadsarkeologi, byggnads-
hostrisk forskning och restaureringskonst.

Den postmoderna vändningen handlar om att 
arkitektur inte är statisk utan relativ och föränder-
lig. Michael Foucault är postmodernismens för-
grundsgestalt. Han betraktar rum som ett medel 
att fördela och med regler skilja åt, integrera och 
klassificera individer och grupper (Foucault 1987). 
Henri Lefebvre är en forskare som har haft och allt 
jämt har stort inflytande på den rumsteoretiska 
arkitekturforskningen. Standardverket La produc-
tion de l’espace bygger på grundtesen att varje sam-
hälle producerar sitt rum, och omvänt, varje rum 
producerar sitt samhälle (Lefebvre 2001). I den 
postmoderna arkitekturforskningen är inte bygg-
naderna det primära forskningsobjektet, utan sna-
rare diskurserna och nätverken som omger dem. 
Arkitekturforskning med postmoderna perspektiv, 
ANT och diskursanalyser bedrivs inom traditio-
nella vetenskapsområden som etnologi (Jönssson 
1999), arkitektur (Kärrholm 2004) och kultur-

vård (Landzelius 1999, Holmberg Martins 2006, 
Löfgren 2011). Etnologins tidigare intresse för 
bondesamhället och dess byggnader och föremål 
förändrades under inflytande av postmodernismen 
till att istället uppmärksamma samtida företeelser. 
Forskare som Orvar Lövgren, Jonas Frykman och 
Billy Ehn höll kvar i fältforskningstraditionen men 
utvecklade under inflytande av socialantropologin 
deltagarobservationen och kulturanalysen som ar-
betsmetoder (Ehn & Löfgren 1982). Typologise-
ringens “metodpaket” övergavs helt. 

Byggnadsforskningen med det folkliga bygg-
nadsskicket som studieobjekt, internationellt be-
nämnt som “vernacular architecture”, har bedrivits 
parallellt och utan större hänsyn till de postmo-
derna perspektivförskjutningarna. Finn Werne och 
Peter Sjömar anlade ett marxistiskt perspektiv på 
det folkliga byggnadsskicket, med en kritik riktad 
mot urbanismen och modernismens med referen-
ser till bland andra Johan Asplund (1970, 1987), 
John Berger (1979) och Fujumori Maki (1964). 
Inom etnologi disputerade Karl-Olof Arnstberg 
med Datering av knuttimrade hus i Sverige (1976), 
Gösta Arvastsson med Skånska prästgårdar (1977) 
och Monica Minnhagen på Bondens bostad (1973). 
Socialantropologin utgör den gemensamma grun-
den för forskningen om det folkliga, men med 
olika teoretiska riktningar mot Börje Hansens 
systemteori (1973, 1975), Amos Rappoports ”en-
vironmental behavior studies” (1969, 1982), Tim 
Ingolds (2000, 2011) och Henry Glassies kultur-
analyser (1999, 2000). 

En materiell nyorientering kan avläsas inom 
den kulturhistoriska forskningen, från skriftliga 
källor och textbearbetningar till egna undersök-
ningar av byggnader och föremål, och med ett 
intresse för görandet. Ett par exempel är Johan 
Knutssons (2001) forensiska stilstudier av den 
folkliga möbelkulturen och Anneli Palmskölds 
(2007) textilforskning som förenar teknik- och 
materialstudier med postmodern kulturrelativism. 

”Anything goes” är Paul Feyerabends lika cite-
rade som kritiserade devis (Feyerabend 1975). Fey-
erabend ifrågasätter grundläggande vetenskapliga 
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kriterier som kommensurabilitet, det vill säga den 
logiska samordningen av ontologi, epistemologi 
och metodologi, och konsistenskriteriet som inne-
bär att nya teorier ska vara konsistenta alternativt 
falsifiera de gamla teorierna. Det är härigenom han 
fått namn som vetenskaplig anarkist, men Feyera-
bends vetenskapskritik har enligt min mening po-
änger i relation till kultur- och arkitekturteori och 
byggnadshistorisk undersökning; ”Anything goes” 
- så länge det öppnar världen.

Forskning kring fallet Örnanäs
Forskningen om de olika landsdelarnas byggnader 
och bebyggelse är varken fördelade eller enhetliga i 
perspektiv. Kring städerna finns generellt sett mer 
forskning än de skilda landsbygderna. Inom en 
geografi som Skåne är det olika objekt och teman 
som blir mer belysta än andra; mest framträdande 
är uppmärksamheten på institutionsbyggnaderna 
och storgodsen med slott- och herresäten. I den 
agrara miljön ges skiftena och korsvirkesbyggna-
derna relativt stort utrymme. 

Det verk som nästan alltid lyfts fram i pre-
sentationer av Skånes bebyggelsehistoria är Åke 
Campbells Skånska bygder under förra hälften av 
1700-talet (1929). Campbell undersöker i den 
första av etnologiska avhandlingar hägnadssystem, 
åkersystem och byggnadsskick på den skånska 
slättbygden, i risbygden och skogsbygden. Andra 
geografiska nedslag eller byggnadsteman som har 
relevans i fallet Örnanäs är, som tidigare nämnts, 
Börje Hanssens Österlen (1952), Gösta Arvastssons 
Skånska prästgårdar (1977) och Monica Minnha-
gens Bondens bostad (1973). Till kulturhistorisk 
forskning om Skåne som man heller inte kommer 
förbi hör Martin Weibulls och Alf Åbergs (1958) 
historiska arbeten, som placerar in Göinge, Ör-
kened och Örnanäs i en historisk tematisk kon-
text, samt Carl Gustaf Weibull (1923), och Sven 
Dahls (1989) arbeten om Skånes jordbruk. Till 
den markhistoriska forskningen med överförbara 
resonemang i fallet Örnanäs hör Mårten Sjö-
becks undersökningar av lövskogen, svedjebruket, 

stubbskottbruket och den djuprotade grässvålen 
(Sjöbeck 1925, 1926, 1928, 1930, 1933, 1936, 
1950, 1973). Urban Emanuelssons pedagogiska 
översikt av det skånska kulturlandskapet (Emanu-
elsson 1985) liksom Allan Gunnarssons djupstu-
dier i ängsfruktodlingens historia ger förståelse och 
tolkningsmöjligheter av Örnanäs kulturlandskap 
(Gunnarsson 1992, 1994). 

Inom ett snävt avgränsat område som Göinge 
eller Örkened är det glest med specifika forsk-
ningsreferenser. Svedjemarkerna är genom Gunnel 
Wimarks (1953) forskning kanske det mest upp-
märksammade bebyggelsetemat inom Örkened 
(se även Bringéus 1963).3 Som aspekt av historien 
är snapphanerörelsen den utan motsvarighet mest 
beforskade (Adolfsson 2007, Edvardsson 1974, 
Åberg 1975). Ju närmre det lokala sammanhanget 
desto färre blir forskningsreferenserna, men som 
kompensation framträder bygdelitteraturen. I Gö-
inge hembygdsförenings årsbok och Skånes Hem-
bygdsförbunds tidskrifts långa publikationsserie 
finner man teman om allt från historiska vägar, 
brunnar, marknadsplatser, folksägner till byggan-
de. Här skriver exempelvis Ylva Wikberg (2008) 
under 2000-talet och Harald Olsson (1946) vid 
mitten av förra seklet om den för trakten speci-
ella högloftsstugan. Bland Göingelitteraturen ut-
märker sig John Tomenius (1984, 1994, 2002) 
och Pehr Jonsson (1917, 1920). Jonsson byggde 
upp Broby Hembygdsmuseum dit han lät flytta en 
ängslada från just Örnanäs. Tomenius arbete om 
Göingebygden med omfattande bearbetningar av 
skriftliga källor från 1500-talet och framåt ger en 
viktig ingång till arkiven. 

Till fallet Örnanäs finns mycket att hämta i den 
äldre etnologiska byggnadsforskningen. Skogs-
gränsen mellan det forna Danmark och Sverige 
ansågs som särskilt ålderdomlig; ett reliktområde 
med hög forskningspotential i förhållande till den 
centrala frågan om typernas ursprung och utveck-
lingshistoria. Mårten Sjöbeck beskrev exempelvis 
området som ett reträtt- och upplagringsområde 
för ”äldre götiska kulturformer” (Sjöbeck 1936, s. 
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15). Flera av Nordiska museets expeditioner passe-
rade Göinge härad och Örkeneds socken. I arkiv-
materialet finns inventeringar, excerpter från arkiv, 
uppmätningsritningar, skisser och ett omfattande 
fotografiskt bildmaterial. I ett fall har man använt 
just Örnanäs som empiriskt exempel på långlofts-
stugor, nämligen i Sigurd Erixons Svensk byggnads-
kultur (1947). 

Den enhet som framför andra uppmärksam-
mades i den äldre etnologiska byggnadsforskning-
en var landsbygdens mangårdsbyggnader. Sigurd 
Erixon är forskningstraditionens huvudperson; en 
”fältexpeditionenernas” forskare som registrerade 
hundratals byggnader i det sydsvenska skogsom-
rådet över Halland, Skåne, Småland och Blekinge 
(Erixon 1941, 1949, 1952). Sökarljuset riktades 
mot bostadshusens planformer. Den brännande 
frågan i just den här terrängen var ursprunget till 
högloftsstugan eller det så kallade sydgötiska huset, 
och hur den förmodade urtypen förhöll sig evolu-
tionistiskt till andra hustyper som framkammar-
stuga, långloftsstuga och mellansvalelänga. Många 
forskare, Nils-Månsson Mandelgren (1877), Carl-
Magnus Fürst (1884), Gunnar Olof Hyltén-Ca-
vallius (1868), Gotthard Gustafsson (1927), Åke 
Campbell (1939, 1957), Erik Lundberg (1942, 
1949), Nils-Arvid Bringéus (1971), Jan-Erik Au-
gustsson (1986), Finn Werne (1980, 1993, 1997) 
och Kerstin Barup (1994) för att nämna några, har 
lämnat bidrag till denna till synes ålderdomliga 
byggnadstyp, med olika perspektiv, före och efter 
det att Erixon myntade den vetenskapliga benäm-
ningen ”Sydgötiskt hus” (Almevik 2004). 

Den sydsvenska skogsbygdens äldre träbygg-
nadstekniker har genererat ett visst forskningsin-
tresse. Olika forskare har uppmärksammat delvis 
olika aspekter av stomkonstruktionerna med olika 
benämningar som följd: bule- eller båleteknik, 
skiftesverk, planktimring eller sydsvensk tim-
ring. Några utmärkande egenskaper för trakten är 
blandtekniker av korsvirke, skiftesverk och knut-
timring, användning av barr- och lövskog som 
råvara och hög bearbetningsgrad. Bland de äldre 

byggnadsforskare som studerat Skånes traditionel-
la träbyggnadstekniker finns Mogens Clemmen-
sen (1937), Albert Sandklef (1953) och återigen 
Sigurd Erixon (1953). Karl-Olof Arnstberg (1976) 
och Robert Carlsson (2001, 2008) behandlar sär-
skiljande egenskaper i timringstekniken, medan 
Peter Sjömar (1988, 2006) och Gunnar Henriks-
son (1996, 2000) sätter in hantverket i ett vidare 
kulturhistoriskt sammanhang. En mer specifik och 
geografiskt empiriskt grundad genomgång av den 
nordskånska timmertraditionen med särskild fo-
kus på hantverkstraditionen presenterar timmer-
mannen Karl-Magnus Melin (2009). 

Inom den äldre byggnadshistoriska forskning-
en finns också en samling kategoriundersökningar 
som ger upplysningar och möjligheter till jämfö-
relser med Örnanäs bebyggelse. Relevans i fallet 
har Axel Nilssons undersökningar av gamla eld-
städer (1905), Sigurd Erixons och Sune Ambro-
sianis studier av inredning i allmogehem (Erixon 
1938, Ambrosiani 1916), Ilmar Talves avhandling 
om bastuar (1960), Sven B Eks dito om kvarnar 
(1962), Nils-Arvid Bringéus forskning om bonads-
kulturen (1977, 1982, 1995) och Tomas Jönssons 
forskning om de sydsvenska jordstugorna (1976). 
Även gårdstyperna har varit föremål för typologi-
sering och utvecklingsteori (Erixon 1919, 1945, 
Lindblom, Selling, Gustafsson & Behm 1933). 

De äldre forskarna beskrev byggnadssätt och 
vardaglig praktik som har försvunnit eller föränd-
rats kraftigt. Folklivsskildrare som Nils-Månsson 
Mandelgren (1877) och Reinhold Mejborg (1888) 
kritiserades i sin samtid för bristande vetenskaplig 
kvalitet, men deras dokumentationsgärning har ett 
mer bestående värde än den flyhänta hanteringen 
av ett stort material genomfärgad av en numera 
föråldrad vetenskapsteori. De svarade på de enkla 
med viktiga frågorna hur byggnaderna såg ut och 
hur de användes. Arkivmaterialet bakom den äldre 
forskningen kan prövas vetenskaplig genom nya 
frågor och men nya perspektiv (Holmberg & Jo-
hansson 2001).  
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Metoder i bruk - förebilder
Olle Homman rör sig bakom kulisserna till den 
äldre etnologiska byggnadsforskningens scen. Han 
arbetade bland annat med ”uppordningen” av Si-
gurd Erixons arkiv med uppskattningsvis 300.000 
blad med ritningar, anteckningar och fotografier. 
Karl-Olof Arnstberg karaktäriserar Homman som 
en konnässör (Arnstberg 1976). Med ledning av 
endast ett fotografi kunde han datera och fast-
ställa timringstekniken med stor exakthet: ”huset 
från 1630-talet” och ”som synes på fotot har huset 
rännknut”. 

Homman är relativt anonym i forskningen 
men framträder i Nordiska museets arkiv. Ett ex-
empel är ett protokoll daterat januari 1930 från 
en hantverkslaboration, där han försöker förstå 
hur ett verktygsspår kan ha uppkommit. Spåret 
benämner han krushuggning: ”Undertecknad har 
på egen hand på Skansen gjort försök att efterbilda 
krushuggning av detta slag och funnit att man icke 
utan stor vana kan åstadkomma den. Fordringen 
äro att man övar sig i att låta yxeggen slinta vid 
varje hugg. Hur en otränad än bjuder till kan han 
i början icke undvika att yxeggen i de flesta fall 
stannar i veden, men de gånger den slinter uppstår 
just samma märke på plankytan som är karaktäris-
tisk för den medeltida krushuggningen. Vid försö-
ket användes en vanlig mindre huggyxa, som gav 
ovannämnda resultat. Däremot misslyckades totalt 
samma experiment med en vanlig timmerbila” 
(Arnstberg 1976, sid. 227). Olle Homman arbetar 
handgripligt nära källmaterialet. Flera av de bygg-
nadshistoriker som jag tar intryck av har arbetat 
nära källmaterialet, med observationer, uppmät-
ningar och rekonstruktioner. 

Erik Hansen har arbetat med undervisning och 
byggnadsarkeologiska undersökningar i Norden och 
i Europa, och är internationellt känd för sina arbe-
ten i Delphi och som redaktör för verket Fouilles de 
Delphes (Hansen & Algreen-Ussing 1975). Hansen 
arbetar med analytiska uppmätningar parallellt med 
rekonstruktioner av både arbetsprocesser och arki-
tektoniska utföranden. Uppmätningen är central i 
Hansens metodik, som framhålls som “et diagram 

over iagttagelser” (Hansen 1978, sid. 104).
Den danske arkitekten Einar Dyggve har lik-

som Hansen forskat på en internationell arena, 
men med huvudsakligt fokus på sakral tidig kris-
ten byggnadskultur. Byggnaden som kunskapskäl-
la, bilden som analytiskt och syntetiskt medel och 
rekonstruktionen som hypotesredskap är gemen-
samma nämnare i Dyggves och Hansens bygg-
nadsforskning. Dyggve går inte i närkamp med 
det hantverksmässiga utförandet på samma sätt; 
istället placerar han in sina monografiska under-
sökningar i tidsmässigt utsträckta och komplexa 
historiska sammanhang och utvecklar härigenom 
(av nödvändighet) ett utpräglat tvärvetenskapligt 
angreppssätt. 

I Döderkult, kejsarkult og basilika presenterar 
Dyggve ett decennium av forskning om den tidiga 
kristna församlingsverksamheten och gravkulten 
(Dyggve 1943). Enligt Dyggve var basilika un-
der den äldsta kristna tiden ett begrepp för olika 
slags religiösa rum. Han påvisar exempelvis en in-
skription i golvet in situ i Kroatiska Parenzo vars 
byggnadsform snarare motsvarar en rektangulär 
salskyrka än vår nutida definition av basilikan.4 

Exempel från Einar Dyggves 
byggnadshistoriska forskning

Ritningar:Einar Dyggve
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Fynd och rekonstruktion av cellagolvet i Apollontemplet. 
I en undersökning av Apollontemplet i Delfi söker Erik Han-
sen svar på frågan om det mytomspunna tomrummet i templets 
mitt där Oraklet förmodas ha suttit, omhöljd av ångor från un-
derjorden, och siade om framtiden (Hansen 1996). Undersök-
ningen följer systematiskt olika kunskapsvägar, med olika källor 
som fodrar olika metoder: 
 1. En genomgång av tidigare arkeologiska undersökningar, 
där han konstaterar att man i jakten på det underjordiska rum-
met sannolikt raserade den struktur som skulle kunna vara det 
som man sökte. 
 2. En kritisk genomgång av litteraturen, från den antika 
samtiden till idag, där han prövar utsagorna om rummets ut-
formning mot templets bevarade strukturer och belagda historis-
ka förlopp, varefter han kan ringa in vad som är myt respektive 
möjlighet. 
 3. En grundlig uppmätning och systematisering av bevarade 
strukturer och lösfynd.
 4. Rekonstruktion av sammanfogningstekniken av templets 
byggstenar, med särskild uppmärksamhet på golvet.
 5. En rekonstruktion av tempelrummets utformning, där 
han sorterar vad som är sannolikt, möjligt respektive okänt och 
utan möjlighet att belägga.
Ritningar: Erik Hansen

Slutsatsen är kortfattad liksom en gärningsbeskrivning: ett parti 
i den västra delen av templets cella var inte täckt med stenplat-
tor som övriga rummet. Här fanns istället ett jordgolv, sannolikt 
nedsänkt, med en öppning i taket ovanför. Mot cellans långväggar 
invid jordgolvet finns spår av tvärgående väggar med förmodade 
ingångar från galleriet. Möjligtvis var det från detta sidorum som 
man mötte Oraklet, på det nedsänkta jordgolvet, med sin fråga 
om framtiden. På god vetenskaplig grund konstaterar Hansen: 
”Det er alt vi kan sige paa sikker Grund om Rummet i Apollon-
templet. Resten er overladt til Fantasien” (Hansen 1996, sid. 312).

Exempel från Erik Hansens byggnadshistoriska forskning
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De riter som enligt Dyggve gett upphov till basili-
kans karakteristiska element härrör, dels från döds-
kulten och rummet som formats kring sarkofagen, 
dels kejsarkulten och rummet som formats kring 
tronen.  Båda dessa rum var ursprungligen omslutna 
men sannolikt öppna: basilika discoperta. I Dyggves 
metodologiska verktygslåda, som tar honom fram 
till den här slutsatsen, finner man begreppsanalys, 
bildanalys och tolkning av vittnesbörd och litterära 
belägg. Han studerar exempelvis mosaiker och mynt 
och hur rummet framträder i avbildningar av kejsare 
och påvar. Han registrerar och bearbetar de olika ba-
silikorna i formscheman och tidsaxlar, för tolkningar 
av förändringar i arkitektur i relation till andra ske-
enden. Den stora normalbasilikan placerar Dyggve 
in i tiden kring 300 ekr, när helgongraven etable-
rades som fast moment i den kristna liturgin. Ge-
nom detta mångmetodologiska och källpluralistiska 
arbetssätt påvisar han hur den kristna liturgin och 
arkitekturen assimilerade en lång tradition av det an-
tika samhällets hjältedyrkan och dödskult. 

Ulrich Lange kombinerar byggnadshistoriska 
fältundersökningar med arkivstudier och tolkning-
ar av tidigare forskning. Han överbryggar uppdel-
ningen av byggnadshistoria och bebyggelsehistoria 
genom att systematiskt arbeta med samspelet mellan 
byggnadens egenskaper, hushållet och det omgivan-
de landskapet och samhällssituationen (Lange 1996, 
1997, 2002, 2008b). Langes senaste forskningspu-
blikation handlar om ladugården och ladugårdsbru-
ket (Lange 2011). Hur denna centrala byggnadska-
tegori i landsbygdens bebyggelse har utformats och 
använts studeras i ett processperspektiv i relation till 
lagstiftning, teknologisk utveckling, arkitekturideal 
och jordbrukets ekonomiska förutsättningar. En em-
pirisk grundsten i arbetet utgörs av en serie gårds-
studier där förändringar under 1900-talet har regist-
rerats och tolkats genom byggnadsundersökningar 
och intervjuer med brukare. Langes forskning har 
inslag av metodutveckling, Han har exempelvis un-
dersökt hur bondedagböcker, landskapsavbildningar 
(vedutor) och bebyggelseinventeringar som Svenska 
Gods och Gårdar och Sveriges Bebyggelse kan användas 
i byggnadshistorisk forskning (Lange 2007, 2008a, 

2008b, 2009, Hjort Lasssen, Melin & Lange 2010).
Richard Goldthwaite har liksom Lange ett ut-

präglat källpluralistiskt tillvägagångssätt. I The buil-
ding of Renaissance Florence undersöker Goldthwaite 
produktionsprocesserna bakom arkitekturen genom 
djupanalys och kombinationer av olika slags kame-
rala dokument som kontrakt, räkenskaper och bygg-
handlingar, samt historiska bilder över byggarbets-
platser och hantverk (Goldthwaites 1980). Lynne C. 
Lancaster studerar på ett kreativt sätt betongvalvs-
konstruktioner genom att kombinera källkritiska 
arkivstudier med djupgående byggnadsstudier, som 
innefattar tolkningar av konstruktions- och verktygs-
spår och rekonstruktion (Lancaster 2005). Elizabeth 
Shirley tolkar den enorma logistik som krävdes vid 
byggandet av ett romerskt legionärsfort, genom vir-
tuella rekonstruktioner utifrån bevarade dokument 
och arkeologiska fynd och lämningen av ett legio-
närsfort i skotska Inchtuthil (Shirley 2000).

Manolis Korres metodiska och bildorienterade 
arbetssätt har beröringspunkter med både Hansen 
som Dyggve. I boken From Pentelicon to Parthenon 
tar Korres utgångspunkt i ett halvfärdigt kapitäl och 
rekonstruerar dess väg från marmorbrotten i Pente-
likon till Akropolis Parthenon (Korres 2001). Det 
som utmärker Korres disposition och presentations-
sätt, är att de på ett transparent sätt redovisar både 
metod och material. 

Arbetet är indelat i två delar: en berättelse och 
den bakomliggande vetenskapliga tolkningen. Av-
slutningsvis följer ett par appendix som behandlar de 
främsta källorna, en bibliografi och en ordlista. I den 
första delen ”Narrative and pictoral reconstruction” 
framställer Korres en inom vetandets ram möjlig 
berättelse i text och bild. Texten är lättsamt saklig; 
fem år efter slaget i Marathon ska atenarna bygga 
ett nytt tempel i marmor och dorisk stil. Det gamla 
porfyrtemplet är inklätt av skyddande ställningar. 
Vi får följa en förman i gruvorna i Pentelikon som 
får ansvar för en stenbeställning. Texten illustrerar 
detaljerade, närgångna såväl som översiktliga bilder, 
skickligt tuschade perspektiv över landskapsrelatio-
ner, arbetsplatser, arbetsmoment, konstruktioner 
och byggnadselement. När kapitälet är så när klart 
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utbryter krig mellan Aten och den unge persiske 
kungen Xerxes. Stenen blir liggande på Akropolis 
brant. I den andra delen ”Explanation of the plates” 
ges förklaringar och referenser till de tolkningar som 
ligger bakom historieberättelsen. Här presenteras 
uppmätningsritningarna, färdvägarna mellan brott 
och byggplats, broarna, lyftanordningarna, verk-
tygsspåren från vilka arbetsprocesserna tolkades. I 
appendix ger Korres, dels en fördjupad analys av de 
historiska marmorbrotten, dels samlade vittnesbörd 
till stöd för berättelsen. Hade jag upptäckt Korres 
innan jag slutgiltigt formade avhandlingens struktur 

hade jag kopierat hans disposition. 
Den norske arkitekten och kulturhistorikern Arne 

Berg arbetar konsekvent med bildskapande som un-
dersökningsmetod. I Norska tømmerhus frå mellomal-
dern (1989-1998) presenterar Berg analyser och slut-
satser om de drygt 200 norska medeltida byggnader 
som han ägnat en livsgärning att undersöka, före såväl 
som efter sin anställningstid på Norsk Folkemuseum 
från 1949 till 1984. I sex band presenterar han de 
norska regionernas olika medeltida profana byggna-
der och i ett inledande översiktsverk summeras den 
norska timmerhustraditionen. Berg arbetar syste-
matiskt med arkeologiska lämningar av husgrunder, 
byggnadsrester och historiska verktyg i relation till 
de resonemang som han för. Han studerar medeltida 
dikter och sånger, med språk- och dialektforskningens 
stöd, för att komma åt betydelser och förändringar i 
byggnadstermer. Parallellt bearbetar han yngre och 
alltjämt levande byggnadstraditioner genom fråge-
listor eller intervjuer. Ett intressant metodiskt grepp 

Ulatofta i Skåne, bild 1 av 2. Metodiken i gårdsstudierna i 
Ulrich Langes forskning om ladugårdsbyggnader och ladugårds-
bruket i Sverige (Lange 2011), utvecklades i samarbete mellan 
forskare och praktiserande antikvarier.  Gårdsbebyggelsen mättes 
upp och därefter intervjuades brukarna. Alla benämningar och 
funktioner registrerades. Utifrån brukarnas minnen rekonstru-
erades ett urval tidsskikt. Rekonstruktionsskisserna baserades på 
uppmätningen och skapades i intervjusituationen. Ritningar: 
Gunnar Almevik och Henrik Borg. 
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Ulatofta i Skåne. (Bild 2 av 2) Minnesrekonstruktinerna av 
de byggnadshistoriska förloppeen visualiserades i planskisser 
och perspetivritningar. Gårdsägaarna kontrollerae tilkningen 
och tillförde sina kommentarer, ibland på detta sätt med egna 
bilder.  Ritningar: Gunnar Almevik. 

är att han ofta går tillbaka till tidigare uppmätningar 
eller verbala registreringar av fynd, som han tolkar el-
ler kritiserar och omtolkar i nya bilder. Berg använder 
bilden som de flesta kulturhistoriska forskare hanterar 
texter. Han kan exempelvis underbygga ett resone-
mang om virkesbearbetning, med uppmätningar av 
historiska verktyg i notapparaten.    

Det speciella med Bergs bildmetodik är att han 
inte alltid använder ritbordet som mellanled. ”I sj-
eldne höve er det tydlige at oppmålinga for ein stor 
del har fått si form heime på teiknebordet” (Berg 
1989, sid. 6). Jag har själv haft förmånen att ta del 
av hans sätt att producera bilddokument under en 
studieresa i ryska Karelen. Han ritar ofta skalenligt 
och i perspektiv; uppmätningsskisser som är färdi-
ga för publicering i den stund han tar pennan från 
pappret. Han ägnar sig mindre åt måtten men får i 
gengäld utrymme att se sammanhanget för de regist-
rerade egenskaperna i den stund han registrerar. De 
handdragna och lätt darrade linjerna ger en nästan 

bedräglig flyhänthet.  Hans bilder kan vara ytterst 
komplicerade och innehålla såväl uppmätning som 
tolkning och rekonstruktion i en och densamma 
framställningen, utan att för den skull vara svårläst 
som bild betraktad. 

Den forskare som haft störst inflytande på detta 
arbete är Peter Sjömar. Att han ingår i den nord-
iska byggnadsarkeologiska forskartraditionen som 
fragmentariskt presenterats ovan råder det inget 
tvivel om. Sjömars avhandling Byggnadsteknik och 
timmermanskonst (1988) kan betraktas som en me-
todpluralistisk studie, med utgångspunkt i frågan 
hur man kan förstå och förklara medeltidens tek-
nik- och hantverkskunnande. Ett utmärkande drag 
är att han i undersökningssituationen producerar 
uppmätningar med hög måttnoggrannhet, men i 
presentationerna i huvudsak använder pedagogiska 
axonometriska skisser. Bildskapandet har tydliga re-
ferenser till Arne Berg och dennes sätt att kombinera 
observationer och tolkningar i en och samma bild. 
Sjömar driver bildberättandet längre, som en bild-
språklig framställning av både situationen i byggna-
den, de uppmärksammade spåren och resonemanget 
fram till slutsatsen. Littreringar och korta noteringar 
kombineras med bilder för att ge den nödvändiga av-
läsbarheten som självständig vetenskaplig berättelse. 
Det finns ofta en teoretisk laddning, i all enkelhet. 

Peter Sjömar har under en aktiv period arbetat 
antikvariskt men framförallt pedagogiskt och med 
ett institutionellt vetenskapligt utvecklingsarbete 
som inte resulterat i publiceringar enligt vetenskap-
lig praxis. En huvuddel av hans forskningsproduk-
tion finns lagrade i arkiv och antikvariska rapporter 
och som föreläsningsanteckningar. Jag har själv haft 
förmånen att ta del av hans omfattande opublicerade 
forskningsmaterial genom föreläsningar och diskus-
sioner alltsedan 1997. Det finns två återkommande 
teman som influerat föreliggande avhandling. Det 
ena temat handlar om hantverkarens kunskaper och 
vad som fodras för att hantverkare ska få kompetens-
utrymme att inte bara utföra och verkställa, utan 
också att reflektera och utveckla sin hantverkskun-
skap. Parallellt med denna kunskapsteoretiska fråga 
har Sjömar utvecklat en verktygslåda av metoder för 
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Tillverkning och transport av ett kapitäl till Parthenon. 
Överst: Moment i huggning av doriskt kapitäl, samt byggarbets-
platsen på Akropolis. Till vänster: Transportvägen (lithagogia) från 
Marathon till Akropolis, samt transporthjälpmedel utmed vägen. 
Ovan: Lyft och transporttekniker. Ritningar: Manolis Korres.

Exempel från Manolis Korres 
byggnadshistoriska forskning
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Haugo på Voss. Rekonstruktion omkring 1880 (överst) och  
skiss över byns placerimng i landskapet (ovan). Arne Bergs 
”Norska gardstun” handlar om gamla gårdsmiljöer som idag är 
försvunna eller kraftigt förändrade (Berg 1968). Arbetsmetoden 
bygger på intervjuer och minnesrekonstruktionen i dialog med 
gamla människor som en gång levt och brukat dessa bebyggel-
semiljöer. Han har fört samtal med, samtidigt som han tecknat 
”fantombilder” av miljöerna utifrån deras berättelser. Bilden ri-
tas och revideras i den pågående dialogen och resulterar i en slags 
avbildning av mänskligt minne. Berg berättar hur det kunde gå 
till: “Når ein mann seier at den stova må tre3kkjast litt aust, for 
han hugsa ein gong han stod attom stallnova ovanfor og kasta 
ein snöboll i nakken på han Gamle-Ola som stod og hogg ved i 
skytja nedanfor, - ja, få er dette eit argument som ein må bnöya 
seg for” (Berg 1968, sid. 11). Ritningar: Arne Berg.

Rekonstruktion av rökugn, Gamlebyen i Oslo. Rekonstruk-
tionsskissen redovisar uppmätning, ovservation och tolkning i 
en och samma bild.  Ritning: Arne Berg. 

Exempel från Arne Bergs byggnadshistoriska forskning
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Torpa kyrka, Östergötland (ovan). Undersökningen visar en 
timmerkyrka från 1200-talet byggs in i en stenkyrka. Ritning: 
Peter Sjömar.

Vägkors i Kinozero, Zhinovo, Ryssland (till höger, överst). Tre 
generationer av vägkors utmed vandlingsleden till byn, och ma-
terial till ett fundament. 

Ramsjö kyrka, Hälsingland (till höger, nederst). Studie av 
hantverksprocess och arbetsinsats för tillverkning av den hand-
hyvlade panelen. 

Ett annat tema i Sjömars forskning är den monografiska ”kultur-
minnesundersökningen”. Med referens till Harry Martinsson och 
”Utsikt från en grästuva” benämner Sjömar sina byggnadsstudier 
för ”kulturstycken”. Metoden är inte långtgående generaliseringar 
över stora material, utan snarare djupstudier i det enskildas bety-
delselager som eventuellt och i vissa fall kan ge generell förståelse. 
Det handlar kort sagt om konsten att se det stora i det lilla.
Ritningar: Peter Sjömar.

Exempel från Peter Sjömars byggnadshistoriska forskning
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Ritningar: Peter Sjömar.
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hantverkare att närma sig hantverk som vetenskap. 
Ett centralt begrepp är ”autentisk processuell rekon-
struktion” för att återskapa glömd kunskap i hant-
verkets utövande genom rekonstruktion. Tanken är 
att man genom att återskapa historiska produktions-
villkor i en nutida situation där processens praktiska 
problem och hantverkares erfarenheter används för 
att ifrågasätta, förstå och eventuellt förklara en his-
torisk situation. Sjömar arbete med processbilder 
som representationsform för denna laborativa metod 
(Sjömar 2011, Almevik och Sjömar 1999, 2001). 

Metodforskning med fokus på byggnader
Metoder är alltid verksamma i byggnadshistoriska 
undersökningar oavsett om de artikuleras eller un-
derförstås och brukas. Forskarnas fokus på metoder-
na tenderar att aktualiseras i samband med kritik och 
en förändrad kunskapssyn. Möjligtvis är det en på-
gående nytolkning av hur historiska byggnader kan 
uppfattas, tolkas och dokumenteras som motiverat 
ett flertal avhandlingar och publikationer under bör-
jan av 2000-talet med inriktning mot just metoder-
na. Det finns en gemensam strävan att vidga synen 
på byggnader och integrera kunskapsperspektiv och 
att se på gamla studieobjekt och källmaterial på nya 
sätt (Holmberg & Johansson 2004). 

Gunhild Eriksdotters avhandling Bakom fasader-
na (2005) är en metodstudie med Dalby kloster som 
fallstudieobjekt och laboratorium. Det finns up-
penbara likheter med min egen undersökning. I in-
ledningen citerar hon den antike författaren Plinius 
som lär ha sagt att: ”De flesta hus är tysta. Men det 
finns några hus som talar. Och så finns det några få 
som sjunger.” Eriksdotters retorik är att alla hus bär 
på dessa sångegenskaper och att det är utmaningen 
för oss: att väcka liv i sångerna som ligger dolda i 
byggnadernas material och rum. Hon tar utgångs-
punkt i den ”grävande konsthistorien” och den tra-
ditionella medeltidsarkeologins ”tvådimensionella” 
seende. Eriksdotter vill föra in arkitekturanalysens 
möjligheter i byggnadsarkeologin, och för ett brett 
teoretiskt och metodologiskt resonemang om tiden, 
rummet och bruket. 

Eriksdotters dialektik handlar om Dalby kloster 

och litteraturen och då främst arkeologisk och arki-
tekturteoretisk litteratur. Erikssons egna empiriskt 
grundade bearbetningar uppfattar jag som konven-
tionella byggnadsarkeologisk studier och represen-
tationer, och de tredimensionella rumsvisualisering-
arna av klostret före en ödeläggelse av en brand 1388 
framstår som scenografier i ett dataspel. Erikssons 
styrka är de kopplingar hon upprättar mellan arkitek-
turteoretiska och arkeologiska perspektiv i sina teo-
retiska och metodologiska resonemang och exempel. 

Ebbe Hædersdals forskning rör sig i gränssnittet 
mellan restaurering som praktik och historia som 
vetande. Ivar Tengbom ger i ett citat själva klon i 
Hædersdals avhandling Om att förstå hus (1999): 
”Historikernas uppfattning”, anför Tengbom, ”står 
i motsats till teknikens och det praktiska livets syn-
punkter. Det är bra om dessa olika meningar kan pre-
dikas från skilda katedrar. Arkitekten behåller så sin 
fria överblick vid arbetet med syntesen.” Hædersdals 
argumentation är att förståelse är nyckelordet i allt 
arbete med arkitektur och att restaureringen är ett 
hermeneutiskt problem. Han argumenterar för ett 
integrerat synsätt och en samordnad praktik genom 
de historiska undersökningarna, byggnadsanalyserna 
och den skapande omvandlingen i varje restaurering.  

Hædersdal pendlar mellan ett systemteoretiskt 
modellerande av insatser i den optimala ”dynamiska 
modellen”, tänkt som ett databaserat informations-
system till restaureringsprocessen, och läroboksmäs-
siga instruktioner och exempel på undersökningsme-
toder. Hædersdal för in Paul Ricoeurs hermeneutik, 
Michael Polanyis kognitionsvetenskapliga begrepp 
och Alois Riegls värderelativism och ger samtidigt 
praktiska tips hur en tumstock kan användas som 
lod och råd att vid en noggrann uppmätning medha 
ett måttband på 50 meter. Det är inte som ralje-
rande exempel som jag påpekar dessa teoretiska och 
praktiska ytterligheter, utan som ett konstaterande 
att den byggnadshistoriska undersökningen och res-
taureringen är just så här teoretisk och praktiks på 
samma gång. Det fodras ett känsligt seende, förför-
ståelse, praktisk kunskap i olika undersökande pro-
cedurer och en skicklig hantering av redskapen. 

Bosse Lagerqvist arbetar liksom Hædersdal med 
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informationssystem för kulturvårdens behov. Lager-
qvist presenterar som grund för sin avhandling The 
conservation information system (1996) en problem-
formulering om brist på standard, kompatibilitet 
och integration mellan aktörer och discipliner inom 
det kulturvårdande fältet. Analysen är i många avse-
ende fortfarande giltig. Med systemteoretisk grund 
presenteras definitioner, förslag till kvalitetskriterier 
och en serie modeller för informationshantering. 
Lagerqvist ansluter till en typ av kunskapsproduk-
tion som vanligtvis sker inom fältets institutionella 
överbyggnader med beslutsfattande, organisation, 
lagstiftning, standards och riktlinjer på agendan. Ex-
empel på andra system- och managementorienterade 
”guiding principles” finns i Robin Letelliers Recor-
ding, Documentation and Information Management 
for the Conservation of Heritage Places (2007) och 
English Heritages Understanding Historic Buildings. 
A guide to good recording practice (2006). Se även 
Burns ( 1989), Fielden (1982), ICOMOS (1996) 
och Weaver (1997). 

I genren praktiska handböcker i byggnadshisto-
risk undersökning finns ett mindre stadsbibliotek 
med titlar. Dessa manualer från ”det verkliga livet” 
är vanligtvis normativa och klarlägger byggnadernas 
och elementens funktion, konstruktion, tidsföre-
komst och benämningar utan att vidare artikulera 
bakomliggande teoretiska eller metodologiska frågor. 
Karin Andersson och Agneta Hildebrands Byggnads-
arkeologisk undersökning (1988) är ett framträdande 
arbete i sin art och en rik erfarenhetssamling med 
byggnadsundersökningens traditionskunskaper in-
hämtade från bland andra Iwar Anderson, Erik Cin-
thio och Ove Hidemark. Den är i sitt syfte informa-
tiv som byggnadshistoriskt vetande och instruktiv i 
uppmätning och ritning, men det är ingen resone-
rande text; byggnadsundersökningen består av fyra 
moment: förarbete, fältarbetet, rapportarbetet och 
publiceringen. Ramverksdörrar med fyllning kan 
vara: helfranska, halvfranska eller utanpåliggande. 
Renässansförbanden är antingen: blockförband el-
ler kryssförband. Handböckerna ger förförståelse till 
hus och ord för att identifiera, definiera och jämföra 
egenskaper i det byggda.  

Norra bancohuset i Stockholm. Ove Hidemark redovisar sin 
byggnadsarkeologiska analys, dels som en serie rekonstruktio-
ner över ett byggnadshistoriskt förlopp, dels som en stratigra-
fisk modell över kvarteren. Ritningar: Ove Hidemark. 
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I denna genomgång av tidigare forskning har det 
visat sig uppenbart att distinktionen mellan en bygg-
nads- respektive bebyggelsehistorisk forskning hand-
lar om vilka källor som används. Bebyggelseforsk-
ningen använder i högre grad skriftliga källor och 
historiska representationer som kartor och fotografier 
som sitt primära källmaterial. Metodforskning med 
fokus på bebyggelse eller tillämpning i bebyggelsehis-
torisk forskning är omfattande och här görs ett snävt 
urval av närliggande forskning i tid och rum.

Anders Franzéns avhandling Skiftenas skede hand-
lar om laga skifteshandlingar som källmaterial för 
byggnadshistoriska studier, med tillämpning i sex 
analysområden i Småland (Franzén 2008). Syftet är 
att undersöka skifteshandlingarnas användbarhet i 
byggnadshistorisk forskning, och dess status utifrån 
traditionella källkritiska kriterier. Franzén har ock-
så ett par specifika bebyggelsehistoriska frågor som 
gäller huruvida det är utläsbart genom skifteshand-
lingarna vilka hushåll som i första hand fick flytta 
och vilka aktörer som medverkade i utflyttningen. 
Sannolikt kommer ingen forskare efter Franzén att 
nämnvärt uttömma laga skifteshandlingarnas käll-
värde ytterligare; de flesta frågor man kan tänkas 
ha om handlingarna, aktörerna och procedurerna 
presenteras för läsaren. Särskilt intressant är Fran-
zéns systematiska kritiskt ifrågasättande av ord och 
benämningar med ledning av Sven Dahls begrepp 
allmogetermer, källtermer och vetenskapliga ter-
mer. Franzén analyserar utflyttningsprocesserna ge-
nom Torsten Hägerstrands tidsgeografiska metod, 
och lyckas på ett intressant sätt illustrera aktörerna, 
deras tidsresurser och aktionsfält, samt aktionernas 
årsrytm. Franzéns källkritik rymmer ett abduktivt 
tänkande där resultat nystas från förtiganden, inkon-
sekvenser och motsägelser, ett tillvägagångssätt som 
Janken Myrdal benämner indiciemetoden eller argu-
mentum ex silentio enligt klassisk retorik.  

Analysenheten i Franzéns avhandling är skiftes-
handlingen, även om det finns glidningar mot en 
historia om Småländsk bebyggelse 1828-1927, men 
metoden i metodstudien involverar en rad andra 
källmaterial. Uppgifter i laga skifteshandlingen jäm-
förs med bondedagböcker, fotografier och brand-

försäkringshandlingar. Däremot finns ingen empiri 
tagen i byggnaderna som primära källmaterial. ”Jag 
har övervägt att använda även bevarade byggnader 
som en källkategori vid trianguleringarna, med detta 
har fått utgå på grund av metodiska svårigheter. En 
bevarad byggnad omfattar ett antal tidsskikt. För att 
kunna jämföra en skifteshandling från ett bestämt år 
måste den dåvarande utformningen av den jämförda 
bevarade byggnaden kunna preciseras. Detta har visat 
sig svårt och innebär alltför stor osäkerhet” (Franzén 
2008, sid. 322). Om det är så, att forskningen inte kan 
använda byggnaderna som källmaterial, så den bebyg-
gelseantikvariska praktiken en viktig roll att spela. 

En annan bebyggelsehistoriskt inriktad forskare 
som utgår från arkivalierna är Göran Ulväng. Han 
har i flera artiklar och i sin doktorsavhandling under-
sökt traditionella kamerala källor som brandförsäk-
ringshandlingar, mantalslängder och syneprotokoll 
i sina studier om Uppländsk bebyggelse under 17- 
och 1800-talet (Ulväng 1999, 2001a, 2001b, 2002, 
2004, 2007). Ulväng har varit ett gott stöd i arbetet 
med avhandlingens källpluralistiska perspektiv. Han 
visar exempelvis hur man via fönsterskatten, som ett 
par korta perioder under 17- och början av 1800-ta-
let registrerades i mantalslängderna, kan användas 
för att klarlägga byggnadens glasade yta och uttolka 
antalet fönster och byggnadens troliga planform. 
Ulvängs specialitet är dock syneprotokollen och 
han baserar sin avhandling Hus och gård i förändring 
(2004) på närmare 400 husesyner från Uppländsk 
Lagunda härad. Med kreativa metodiska grepp ”av-
lockar” han syneprotokollen information om föränd-
ringar i byggnadsvolymer, byggnadskategorier och 
vanligt förekommande byggnadsmaterial. Genom 
husesynerna kan han presentera gårdsbebyggelsen i 
hela sin bredd med bostadshus och ekonomibygg-
naderna, vilket står i god kontrast till den tidigare 
byggnadshistoriska forskningen, som fokuserade en 
byggnadskategori i taget och framförallt bostadshu-
set. Denna mer rättvisande bild av bebyggelsen upp-
fattar jag som hans mest betydelsefulla resultat. 

Ulväng kritiserar den byggnadshistoriska forsk-
ningen och framförallt den äldre etnologiska forsk-
ningen för att överbetona byggnadernas källvärde. 
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Golv i Näset, Ljusdals kommun. Exempel på undersökning i 
seminarieserien “Det nordsvenska timmerhusets konstruktion”.  
Uppmätning och procesuell rekonstruktion. 
Ritningar: Kina Linscott.

Exempel från projektet ”Det nordsvenska timmerhusets konstruktion”
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”Endast en bråkdel av det äldre byggnadsbeståndet 
finns kvar, och dessa byggnader har alla av någon 
anledning fått stå kvar; för att de fortsatte att fylla 
en funktion, och för att de var förhållandevis väl-
byggda. Ju längre bort vi rör oss från nuet, desto färre 
byggnader finns kvar, och ju enklare en byggnad var, 
desto större är sannolikheten för att exempel saknas” 
(Ulväng 2004, sid. 240). Ulväng visar att byggna-
dernas medellivslängd under 1700- och 1800-talen i 
Uppland var relativt kort (i snitt 40 år för bondgårdar 
och prästgårdar) och drar slutsatsen att de bevarade 
husen är särfall utan större representativitetsvärde 
(Ulväng 2004, sid. 53). Jag hoppas kunna ge en mer 
nyanserad bild av byggnaden som kunskapskälla. 

Metodforskning med fokus på bygghantverket
Inom det byggnadshistoriska fältet finns en ny typ 
av forskning som involverar hantverkare och som be-
handlar hantverkets procedurer. Hantverksvetenskap 
är sedan 2009 ett formaliserat vetenskapligt fält vid 
Göteborgs universitet, med en ämnesgrupp och dok-
torandtjänster och lektorat tillsatta på hantverkliga 
meriter. Huvuddelen av kunskapsmassan upprätt-
hålls inom restaureringspraxis och kulturhantverk. 
Ytterst lite finns publicerat. Referenshanteringen till 
den kända kunskapsmassan är därför problematisk. 

Hantverk har tidigare använts som vetenskaplig 
metod inom experimentell arkeologi, byggnadsar-
keologi och markhistorisk forskning. Den kunskaps-
teoretiska och metodologiska skillnaden handlar om 
relationen mellan vetenskap och praktisk kunskap, 
och innebörden av att besitta kunskap i hantverket 
för att producera kunskap om hantverk (Almevik 
2003, 2006, 2011a, 2011b). 

Projektbaserade fullskaliga rekonstruktioner 
med utgångspunkt i arkeologiska utgrävningar och 
marinarkeologiska fynd har haft betydelse för hant-
verkares möjligheter att delta i det vetenskapliga 
samtalet. Ett antal nordiska projekt från senare tid 
har frikopplats från arkeologins kunskapsprerogativ 
och placerat hantverkaren som självständig kun-
skapsaktör. Ett viktigt projekt i sammanhanget är 
Middelalderprosjektet som drevs mellan 1991 och 
1998 av norske Riksantikvaren med målet att rusta 

medeltidsbyggnader till en acceptabel förvaltnings-
nivå. Anders Haslestad och Hans Marumsrud med 
flera hantverkare drev projektet med fokus på tra-
ditionella material och strävan efter autenticitet i 
hantverksprocesserna (Haslestad 2004, Marumsrud 
2004). Parallellt med Middelalderprosjektet startade 
Maihaugens Håndverksregister, senare Norsk håndt-
verksutvikling, med stipendiattjänster som gav hant-
verkare möjlighet att förkovra sig och tradera hotade 
hantverkskunskaper. Båda dessa satsningar bidrog till 
att ge hantverkare position i kunskapsfrågor knutna 
till byggnadshistoria och hantverk.

I Sverige har projektet ”Tradition och byggpro-
duktion” som drevs av svenska Riksantikvarieäm-
betet haft liknande funktion som det norska Mid-
delalderprosjektet: att ge hantverkare utrymme i 
kunskapsdebatten. ”Tradition och byggproduktion” 
var en finansieringsform för en mängd projekt som 
syftade till att främja traditionell kunskap för god 
byggnadsvård och bärkraftigt byggande. I detta sam-
manhang skapades nätverket ”Nordsvenskt träbyg-
gande” och seminarieserien ”det nordsvenska timmer-
husets konstruktion” som leddes av Timmerdraget 
vid Jamtli (2008a, 2008b, 2008c). Göran Andersson, 
Kina Linscott och Stig Nilsson med flera utvecklades 
en tvärfacklig metod för byggnadshistorisk under-
sökning som informellt benämndes ”hantverkssemi-
narium”. I samverkan med den regionala kulturmil-
jövården valdes byggnadsobjekt som rannsakades i 
djupgående ”byggnadsarkeologiska” undersökningar. 
I arbetsgruppen fanns erfarna hantverkare, kulturhis-
toriker och uppmätningskunniga arkitekter. Fältarbe-
tet utformades som ett seminarium där byggnadskon-
struktioner och spår registrerades och rannsakades i 
tvärfacklig dialog och på plats. Byggnadsskicket stude-
rades tematiskt med ganska snävt fokus på exempelvis 
grundläggningstekniker och golv, stombyggnadstek-
niker och skarvar i timmer.

Arbetssättet från projektet ”Det nordsvenska tim-
merhusets konstruktion” överfördes och utvecklades 
i Södra Råda-projektet. Södra Råda gamla kyrka var 
en av 12 bevarade medeltida timmerkyrkor i Sverige 
innan den brann ner till grunden år 2001 (Almevik 
2011). Riksantikvarieämbetet beslutade sig för att 
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Boken Byggnadsuppmätning (Sjömar 2001) består av ett antal 
artiklar med teman byggnadsundersökning, dokumentation 
och uppmätning. Titeln ”Byggnaden som kunskapskälla” är 
hämtad från en underrubrik i ett av kapitlen. Avhandlingens 
struktur med utgångspunkt i tre huvudsakliga kunskapsvägar: 
de bevarade byggnaderna, de bevarade arkivalierna och de be-
varade traditionerna som lever i människors minnen och hant-
verksskicklighet, är också den inhämtad från en uppställning i 
boken. Sjömar är bokens vetenskapliga redaktör och ger med 
sitt eget bidrag praktiska instruktioner i uppmätning, men också 
teoretiska perspektiv på byggnadsundersökning och bilden som 
analysredskap och vetenskapligt språk. Sjömar hämtar referenser 
från Johan Asplunds resonemang om platskaraktär och respon-
derande miljöer, samt lite oväntat Erich Fromm och hans tankar 
om de grundläggande kulturskapande faktorerna: människans 
möjligheter att känna, tänka och handla. Argumentationen som 
följer är att det vi möter som byggnadshistoriker är resultatet av 
handlingar i form av byggnader och spår av nyttjande, och om 
vi kan förstå detta som byggnadsarbete och bruk, så kan vi också 
med större säkerhet uttala oss om bakomliggande tankar, idéer 
och traditioner.
 En utmärkande egenskap i Sjömars undersökningar är upp-
märksamheten på detaljer och intresset för det hantverksmässiga 
utförandet. Tillvägagångssättet för att förstå det historiska hant-
verket kan tyckas självklart, nämligen att involvera hantverkare i 
undersökningen, men det är eller var åtminstone under 1900-ta-
let en originell kunskapssyn. Timmermannen Alvar Trogen har 
enligt Sjömars egen uppgift fungerat som läromästare i förståel-
sen av timmerbyggnadskonsten, som varit helt avgörande i hans 
kulturhistoriska forskning om medeltida teknik och hantverk. 

uppföra en rekonstruktion av kyrkan ”som ett peda-
gogiskt exempel för att ge nytt hantverkskunnande 
och kunskap om vår medeltida historia.” Robert 
Carlsson har varit ledande i förundersökningarna 
såväl som i rekonstruktionsarbetet, och bidragit till 
det som jag bedömer som mest intressant i veten-
skapligt metodologiskt avseende, nämligen att kom-
binera processuell rekonstruktion och konventio-
nella skogs- och virkesmätarmetoder för att besvara 
byggnadshistoriska frågeställningar (Carlsson 2002, 
Carlsson & Linscott, Nilsson & Andersson 2003, 
Andersson 2004). I projektet har brandrester från 
Södra Råda och timret i bevarade medeltidskyrkor 
studerats enligt praxis för dagens virkesklassificering 
med avseende på bland annat kvistar, grenställning 
och årsringstäthet. Man har försökt rekonstruera 
de medeltida träarbetarnas virkespreferenser. Med 
utgångspunkt från dessa fakta har man ”inverterat” 
boniteringsmetoder för att få en uppfattning om 
vilket vilken slags skogsbestånd man hämtade bygg-
nadstimret från. 

En parallell verksamhet som delvis interagerat 
med nämnda projekt är Dacapo med dess bygghant-
verksutbildning och tidiga exempel på hantverks-
forskning. Dacapo är sedan 2005 en del av Göteborgs 

Ritningar: Peter Sjömar.
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universitet och Institutionen för kulturvård. På kul-
turvård finns numera sex doktorander med hantverks-
vetenskapligt ämne, varav Roald Renmælmo är en av 
dem. Renmælmos ämne är träbyggnadshantverkets 
traditionskunskaper, en empiriskt grundad metod-
studie om hur man kan utläsa traditionens kunskaps-
mönster genom noggranna undersökningar av verk, 
verktyg, och spår av arbetsprocesser, samt rekonstruk-
tioner och intervjuer och arbete tillsammans med tra-
ditionsbärare (Renmælmos 2005, 2009). Det finns 
flera beröringspunkter mellan Renmælmos påbörjade 
arbete och föreliggande undersökning, med främsta 
skillnaden att Renmælmo har ett hantverksperspektiv 
grundat i hantverkarens empiri. 

Ulrik Hjort Lassens ämne är timmermanskunska-
pen som hör till stolpverksbyggandet, med särskild 
uppmärksamhet på timmermansgeometri, utslagning 
och påmärkningsmetoder (2009, 2010). I en artikel i 
bebyggelsehistorisk tidskrift presenteras en undersök-
ning av en loge i skiftesverk på herrgården Maglö i 
nordöstra Skåne tillsammans med Karl-Magnus Melin 
och Ulrich Lange. Med grund i sina egna hantverkser-
farenheter tolkar Hjort-Lassen och Melin spåren av 
materialanvändning, konstruktion och tillverknings-
procedurerna i den historiska konstruktionen. 

Forskare som vill närma sig den materiella kul-
turens ”görande” refererar ofta till filosofer och kun-
skapsteoretiker som Bo Göranzon (1996), Douglas 
Harper (1987), Bengt Molander (1996), Kjell Johan-
nessen (1999), Bertil Rolf (1991), Mike Rose (2004), 
Richard Sennet (2008) och Dounald Schön (1983), 
som i sin tur refererar till tidigare auktoriteter som 
Ludwig Wittgenstein (1922, 1953) eller Michael Po-
lanyi (1962, 1966). Forskningen arbetar med vida 
begrepp och begreppsdefinitioner som praktisk kun-
skap, tradition, intuition, erfarenhet, färdighet, för-
trogenhet och skicklighet. Den ”praktiska” aspekten 
är exempel men det ges liten vägledning i hur filo-
sofins epistemologiska stöd skall användas. Det finns 
ett stort glapp mellan ontologi och epistemologiska 
betraktelser å ena sidan och metodologi och empiriskt 
grundad ämnesteori å den andra sidan. Det finns dock 
ett antal forskare som förmår integrera en allmän ve-
tenskapsteori och hantverkets ämnesteorier och me-

todfrågor. Eftersom jag tidigare har presenterat Peter 
Sjömars betydelsefulla arbete med att etablera hant-
verk som vetenskapsfält vid Göteborgs universitet, 
skall jag här lyfta fram två andra aktörer: Harald Benz 
Høgseth och Jon Boier Godal. 

Harald Bentz Høgseth behandlar metodfrå-
gorna i gränssnittet mellan kunskapsteori och hant-
verkspraktik. I sin avhandling Håndverkarens red-
skapskasse går han i närkamp med arkeologiska fynd 
och vad man kan säga om den historiska hantver-
karens kognitiva och kroppsliga kunskapsutövande 
genom att tolka verktygsspår (Bentz Høgseth 2007). 
Han fallstudie har ett avgränsat fokus på ändkapade 
timmerstockar. Svårigheten med Bentz Høgseth av-
gränsning är generaliserbarheten. Ändkapning är ett 
specifikt moment i en byggprocess, med ett begränsat 
tolkningsutrymme. Det kan endast ge en fragmen-
tarisk bild av hantverkarens handlingskunskaper. 
Å andra sidan når Bentz Høgseth djupt in i doku-
mentationsprocedurerna av den fysiska lämningen 
och det hantverkliga utövandet. Störst värde ser jag 
i hans tolkningar av hantverkarens rörelsemönster 
och verktygsanvändning genom små särskiljande 
egenskaper i ändkapat trämaterial. Genom sitt teore-
tiska angreppssätt bidrar han också med en översikt 
till kunskapsteoretiska och metodologiska begrepp i 
relation till hantverksutövandet, som ”chaïne opéra-
toire”, ”flow”, rytm och takt med uppslag och refe-
renser inom forskningsfältet i vid mening. 

Jon Boier Godal positionerar sig inom det veten-
skapsteoretiska fältet. Han har publicerat forskning 
om byggnadshistoria och traditionella hantverk och 
material (Godal 1994, 1997, Godal & Modal 1997). 
Han är själv hantverkare med gedigen erfarenhet som 
både båtbyggare och husbyggere. Han har dessutom 
reflekterat över metodfrågorna (Godal 1995). Till-
sammans med Alte Ove Matinussen och Inger Ö. 
Walker har Godal utformat principer och analyserat 
vissa problemställningar i anslutning till dokumenta-
tion av traditionsbärare (Godal, Martinussen & Wal-
ker 1996). Det arbetssätt som de utvecklat och som 
numera tillämpas inom Norsk hantverksutveckling 
involverar tre aktörer: en traditionsbärare, en yrkes-
kunnig lärling och en dokumentalist. Dokumenta-
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tionen går ut på att lärlingen och traditionsbäraren 
utövar hantverket tillsammans, medan dokumentalis-
ten registrerar vad som sker. Objektet för dokumen-
tationen kan vara utövande av en dans, matlagning 
eller vanligtvis tillverkning av ett visst föremål. Den 
yrkeskunnige personen är dokumentationens primära 
och ”levande media”. Lärlingen imiterar rörelser och 
handlingsmönster och tar in samma sinnesintryck 
som traditionsbäraren. I ett andra steg ska dokumen-
tatorn bearbeta den handlingsburna kunnigheten som 
vetande. ”Dokumentatorane vil også kunne gi over-
syn, skrivne framstillingar, redigerte biletseriar og vi-
deoar retta mot det kvalifiserte fagmiljöet. Dokumen-
tatorerne vil såleis ha eit saerleg ansvar for å utvikle ein 
fagteori. Vi kan kalle det sammenfattande litteraere 
oversyn (i vid tyding) over kva dokumenmtasjon og 
vidareföring av faget har gitt, når det gjeld verbaliser-
bart og visualiserbart vitande om det” (Godal, Marti-
nussen & Walker 1996, sid. 7).

I en artikel Om å lesa kunnskap ut av ting tar Go-
dal åran som utgångspunkt för en reflektion över 
kulturminnesundersökningens metodik. Åran är ett 
raffinerat redskap som till sitt yttre inte omedelbart 
avslöjar en bakomliggande intention eller tradition. 
Godal framställer ”läsningen” av en åra som en ge-
nomgång i tre ”kapitel”. Det första kapitlet är att läsa 
naturen i föremålet. Läsningen av en åras första kapi-
tel handlar om trädslag, kvalitet, virkesuttag, trädets 
växtförhållande och så vidare. Det andra kapitlet 
är traditionen, som enligt Godal möter naturen på 
ett särpräglat sätt. Traditionen är i detta avseende 
mönstret i en kollektivt medveten anpassning till na-
turen. Val av träslag, kvalitetskrav utifrån givna växt-
förhållanden och hur årans ämne är taget ut ur trädet 
skiljer sig åt i olika ”traditioner” att tillverka åror på. 
Det tredje och sista kapitlet är den individuella slut-
justeringen eller ”finpussinga”. Här avses de egenska-
per som varierar i förhållande till vem som tillverkar 
åran, i vilken båt den ska användas, var i båten den 
ska placeras och vem som ska ro med just denna åra. 
Slutsatsen i Godals framställning är att tinget är ett 
resultat av tanke, intention och medveten anpassning 
till en mängd givna villkor och en mängd skiftande 
förutsättningar, behov och önskningar. Den frågan 

man bör ställa sig inför ett tillsynes enkelt föremål 
som en åra är: ”Kva har no båtbyggjaren tenkt med 
denne her?” (Godal 1996, sid. 58). 

Den ”läsning” som Godal beskriver sker inte 
förutsättningslöst mellan föremål och en läsare som 
kan vara vem som helst. Tolkningen av föremålets 
natur, tradition och individuella särprägel kräver en 
kunskapsgemenskap med den levande eller utdöda 
utövaren av ett hantverk. ”Når vi kan gå ut frå at 
det ligg intensjonar bak, er det lov til å etterlyse kva 
intensjonen er. Det dreiar seg om å ha innsikt, evne 
til å sjå og evne til å vera forviten, slik at spörsmålet 
kan stillast. Som regel er det vanskligare å koma på 
spörsmålet enn å finne svar. Det vi ikkje veit det veij 
vi ikke. Jemvel om vi då står andsynes ein ukjend 
tradisjon har vi ei slags referanseramme å gå ut frå. 
Vi kjenner i kroppen korleis ein tradisjon fungerer. 
Jamvel om ein annan tradisjon er annleis, vil det vera 
ein del grunnleggjande forhold felles som set oss i 
stand til å spöre” (Godal 1996, sid. 55).

Kring begreppet tyst kunskap finns skilda ve-
tenskapliga riktningar, för att använda Bo Görazons 
uppdelning i ”plonyanister” och ”wittgensteinianer”. 
Jon Boier Godal arbetar med begreppet ”handlings-
buren kunskap”, med referenser till Johannessen, Kjell 
(1999) och Ludvig Wittgenstein (1922, 1953), som 
avser den traderade, kroppsligt registrerade och in-
lärda kunskapen mellan traditionsbärare och lärling 
som ”föds” (boren) i handlingarna. Tyst kunskap är 
kunskap är enligt Wittgenstein kunskap outtalbar och 
icke kommunicerbar via representationer. Peter Sjö-
mar och kretsen kring hantverksutbildningarna i Ma-
riestad arbetar med ”hantverksvetenskap” utifrån Po-
lanyis kunskapsrelativism, där vetenskaplig metodik 
kan bidra till förståelse och förklaringar även för hant-
verkliga kunskapsformer (Almevik & Sjömar 2001, 
Sjömar 2011). I praktiken är dessa betraktelsesätt inte 
för varandra motstridiga alternativ, utan snarare kom-
plement för ett möjligt gemensamt mål: om kvalitet i 
hantverk, kunskapstradering, och individens möjlig-
heter att utöva och utveckling sin egen kunskap. 
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KAPITEL 4. 
FORENSISKT PERSPEKTIV

Yttre timmervägg på bostadshuset i Örnanäs. Huset är 
idag panelklätt men har tidigare varit målat med rödtjära. 
Genom spåren i virket går det att avläsa information om 
arbetsprocessen och egenskaper i verktyget. 
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Forensiskt perspektiv
Dokument kommer från latinets documentum 
som avser något vi kan hämta lärdom om; från ver-
bet docere, att lära. I ordet finns också bibetydel-
sen bevis och urkund. Ervin Panofsky ställer upp 
dokument och monument som ett tudelat men 
alltjämt relativt begreppspar (Panofsky 1970). Or-
det monument kommer från latinets monere för 
erinran och verkar som synonym till svenskans 
minnesmärke. Dokument och monument förenas 
i bibetydelsen som bevis och urkund, och det är 
denna dubbelhet, som primär och sekundär källa, 
som Panofsky skriver in i begreppen. Ett doku-
ment behöver i denna mening inte nödvändigtvis 
vara ett skriftligt källmaterial, och omvänt behöver 
inte monumentet vara ett föremål. Altartavlan som 
exempel är ur konstvetenskaplig synvinkel ett mo-
nument. I arkiven återfinns dokumenten i form 
av kontrakt och köpebrev som kan ge upplysning 
om tillkomstår, upphovsman, kostnader och be-
ställningens art. För en rättshistoriker eller en pa-
leograf kan samma kontrakt och köpebrev fungera 
som primärkällor, och eventuellt kan altartavlan 
fungera som en sekundärkälla till skrifternas inne-
håll. Monumentet som källkritiskt begrepp avser 
studieobjektet och primärkällan medan dokumen-
tet är den sekundära källan. 

Strävan i denna avhandling är ett mångmetodo-
logiskt och källpluralistiskt arbetssätt. Brytpunk-
ten inom den byggnadshistoriska undersökningen 
står mellan fältstudier respektive arkivstudier, mel-
lan undersökningarna av de ”stumma” byggnader-
na respektive studierna av skriftliga källor, kartor 
och ritningar. I det här kapitlet behandlas fältarbe-
tet där byggnaden är monument och primär kun-
skapskälla. Fältarbetets metodik behandlas i fem 
underkapitel: dokumentation, datering, teknik- 
och materialanalys, spårtolkning och form- och 
funktionsanalys.  

Utgångspunkten för både fallstudien och metod-
prövningen tas i tillsynes enkla frågorna: Vad? När? 
Hur? Varför? Vad är det här för byggnadsobjekt? 

Vad är karaktäristiskt? När byggdes och förändrades 
det? Hur byggdes, brukades och förändrades det? 
Varför gjorde de på just detta sätt? Dokumentation, 
datering, tekniska analyser, spårtolkning och den 
avslutande arkitekturanalysen kan jämföras med 
uppgifterna i den rättsliga processen: att beskriva 
brottsplatsen, att fastställa en tidslinje, att säkra be-
vis och framställa en gärningsbeskrivning “bortom 
allt rimligt tvivel”, och avslutningsvis, att försöka 
förstå motiven bakom gärningen.

Dokumentationen

”I. Fältarbetet. 
1. Inventeraren parkerar så att bilen inte kommer att stå i 
vägen under arbetet. 
2. Inventeringsblankettens huvud fylls i. 
3. Om det finns folk hemma får de en blankett med beskriv-
ning av inventerarens uppgift för genomläsning
(härigenom undviks tidsödande förklaringar, av texten skall 
framgå att inventeraren har bråttom). 
Därefter frågar inventeraren om husens ålder, funktion, 
byggnadsmaterial och annat som inte framgår av en okulär 
besiktning.” 
(Byggnadsinventering. Förslag till riktlinjer. RAÄ 1971)

”Den traditionella dokumentationen i form av uppmätningar, 
fotografier och beskrivningar ger en objektiv bild av själva 
byggnaden…”
(Axel Unnerbäck 2002)

”Hus står där de står” (Sjömar 2000). Byggna-
derna kan inte flyttas till seminarierummet eller 
paketeras i den vetenskapliga rapporten. Endast 
representationer av Örnanäs kan presenteras mel-
lan pärmarna i denna avhandling. Dokumentation 
är ett nödvändigt moment i en byggnadshistorisk 
undersökning för att kunna kommunicera och 
kritisera resultat. Byggnadsdokumentation defi-
nieras inom praxis som ”en sammanställning av 
information om en byggnads eller byggd miljös 
historiska och tekniska identitet genom beskriv-
ning, fotografering och uppmätning” (Robertsson 
2005, sid 148). Det finns många olika slags sätt 
att dokumentera på, exempelvis fotografering, film 
och modellbygge, men i metodstudien har jag valt 
att avgränsa mig till textbeskrivningen och upp-
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Örnanäs tillhör idag Örkeneds socken och Östra Göinge kon-
trakt inom Lunds stift. Den kyrkliga stiftsorganisationen går 
tillbaka till 1060, vilket är betydligt äldre än den nuvarande 
civila indelningen i kommun, län och även nation. Örkened 
var länge en glesbefolkad skogsallmänning, benämnd ’konings 
Öthken’, det vill säga kungens ödemark. Därav namnet Ör-
kened. 1570 delades Örkened från Glimåkra församling, och 
blev Skånes till ytan största socken, med gräns till Småland i 
norr och Blekinge i väster. 
 1634 bildade Örkened med flera socknar eget härad - 
Östra Göinge - med tingsplats i Broby. Det är inte omöjligt att 
det var en kodifiering av en tingsrätt som fanns sedan tidigare. 
Domsagan innefattade förutom Östra Göinge också Villands 
härad och fögderiet omfattade både Östra och Västra Göinge 
och Villand. Den juridiska geografin fortlevde ända fram till 
1952 då tingsrätten flyttade till Kristianstad. 
 Örnanäs hamnade inom Sveriges gränser efter uppgörel-

sen i Roskilde 1658, och överfördes från dåvarande danska 
Helsingborgs län till Skånska Generalguvernementet. Lands-
staten förvaltades under guvernementet fram till 1717 då 
Kristianstads län bildades. Residensstaden Kristianstad var då 
närmsta stad med stadsprivilegier, även om köpingarna Broby 
och Osby hade vissa handelsrättigheter. Örkeneds kyrksocken 
fungerade fram till 1863 som kommunal organisation, med 
ansvar för exempelvis skola och fattighus, men därefter skilj-
des landskommunen från kyrkostämman. Kommunalnämn-
den var lokaliserad till Lönsboda men flyttade till Osby efter 
kommunreformen 1972, när de nya gränserna drogs upp för 
Osby kommun.  
 Alla dessa uppgifter är betydelsefulla, inte för att hitta ob-
jektet fysiskt, men för att kunna finna uppgifter om detsamma 
i arkiv och databaser. De olika geografiska och administrativa 
tillhörigheterna är sökvägar in i arkiven, för att komma åt de 
skriftliga dokumenten, ritningarna och kartorna. 

Lokalisering av Örnanäs. (Överst från 
vänster) Härader i Skåne, tidigare länsin-
delning i Skåne och kommuner i Skåne. 
(Till vänster) Socknar i Östra Göinge hä-
rad. Byar i Örkeneds socken. 
 Ett förhållandevis oproblematiskt 
moment i en byggnadshistorisk undersök-
ning är att lokalisera objektet, vilket enligt 
praxis görs utifrån län, kommun, ort eller 
stadsdel, fastighet och adress. Att lokalisera 
platsen i en historisk kontext kan vara ett 
mödosamt detektivarbete. I ett historiskt 
perspektiv har Örnanäs geografiska och 
administrativa tillhörighet förändrats, det 
vill säga hur jorden har beskrivits och hur 
gränserna har lagts ut. 
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mätningen. Inom antikvarisk praxis finns instruk-
tioner till de olika dokumentationsuppgifterna för 
byggnadsminnen (RAÄ 1991, 2010), byggnads-
vårdsärenden (1996, 1998, 2001), miljömålsar-
bete (2004), bebyggelseinventering (RAÄ 1998) 
och kulturreservatsbildning (RAÄ 2005). En do-
kumentationsprocess kan innefatta flera olika slags 
dokumenterande aktiviteter. Till dokumentatio-
nens begreppsfamilj hör observation, identifiering, 
registrering, inventering, kartering, klassificering 
och karaktärisering (Almevik 1993, Rosander 
1980, 1981). Här ges en kort begreppsdefinition 
som ett stöd till kommande resonemang kring do-
kumentationsprocessen: 

Observationen är dokumentationens grundför-
utsättning. Observationen innebär perceptionen 
av ett objekt och konsten att se. 

Identifieringen är en namngivningsprocedur. 
Genom namnet får objektet sin identitet. Nam-
net är språkligt konstruerat i förhållande till andra 
identiteter. 

Registrering är insamlandet av data om ett ob-
jekt. Registreringen innebär någon form av medi-
ering. 

Inventeringen en strukturerad registrering, där 
man i förväg fastställer de typer av data som ska 
samlas in. 

Karteringen är en inventering vars data lokalise-
ras på en karta. 

Klassificering är ett system för att gruppera ob-
jekt utifrån egenskaper.  

Karaktärisering är en fenomenologiskt grundad 
beskrivning av ett objekt som helhet. Det är ett 
utpekande av de dominerande egenskaperna, eller 
snarare beröringspunkterna, mellan objektets ut-
tryck och betraktarens intryck. 

En vetenskaplig undersökning strävar efter att 
utföra dokumentationen på ett objektivt sätt, men 
verkligheten kan aldrig fullt ut återges. Dokumen-
tationen är en mediering med informationsförlus-
ter, men också en medveten dialys och avskiljande 
av det oönskade (Almevik 1993, Lagerqvist 1996, 
Nordbladh & Rosvall 1978). Detsamma gäller fo-
tografering och film, inte minst i redigeringen och 

urvalet av vilka bilder eller filmrutor som ska visas 
upp, i vilken ordning och med vilka kommentarer 
(Buchanan 1983, Doane 2002, Slávik 2010). Do-
kumentationens syfte är avgörande för de val som 
görs (Andrews 1995, Swallow 2004, Unnerbäck 
2002).  Dokumentationen är en styrd process med 
en mängd valsituationer, som läggs tillrätta efter 
ett artikulerat syfte, men som också gestaltas av 
undersökarens förförståelse och tankediskurs (Al-
mevik 1993). Nedan presenteras några reflektioner 
kring dokumentationsarbetet i undersökningen av 
Örnanäs. 

Klassificering 
Vad är det här för objekt? Denna tillsynes enkla 
fråga är kanske den svåraste att besvara. Det finns 
en praxis kring klassificeringen av bebyggelse (RAÄ 
1998), men det är inget enhetligt system. Klas-
sificeringsprinciperna skiljer sig åt, eftersom den 
antikvariska verksamheten har samlat på sig och 
lagrat olika klassificeringssystem, framtagna under 
olika tider och inom olika discipliner och forsk-
ningstraditioner (Almevik 2004, Lagerqvist 1996). 
Vanligtvis klassificeras byggnader med avseende på 
form eller funktion, men parallellt används andra 
principer, exempelvis objektets relation i tid och 
rum och kamerala eller sociala status. Ett bostads-
hus (funktion), en parstuga (form), en karolinsk 
herrgård (tid), ett sydgötiskt hus (geografi), ett sä-
teri (beskattning) och en prästgård (klass) är alla 
kategorier, men konstruerade med olika klassifice-
ringsregler. 

En och samma byggnad kan klassificeras olika, 
beroende på vilken aspekt som tas som utgångs-
punkt, exempelvis boendeform, planform, vå-
ningsindelning och byggnadsstomme. Örnanäs 
är ett enfamiljshus och en mangård, en framkam-
marstuga, en långloftstuga och ett timmerhus på 
en och samma gång. Tränger man djupare in i 
byggnadskategorierna kan bostadshuset i Örnanäs 
också klassificeras som en mellansvalelänga och en 
halvhögstuga (Erixon 1947, Bringéus u.a.). 

Att klassificera Örnanäs som geografiskt objekt 
är särskilt problematiskt. Platsen är i flera avseen-
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den ett gränsland. Det är en naturgeografisk gräns-
zon, mellan barrskog och lövskog, mellan olika 
klimatzoner, mellan nordöstra Skånes skogsland-
skap och sydöstra Smålands sjörika slättområden. 
I äldre kulturhistorisk forskning framhålls Göinge 
och Örkened också som ett gränsland mellan oli-
ka kulturyttringar, exempelvis mellan teknikerna 
korsvirke och liggtimmer, mellan hustyperna hög-
loftsstugor respektive skånska längor, mellan gö-
tiska och västsvenska gårdar respektive sydsvenska 
kringbyggda gårdar (Campbell 1928). Det finns en 
hel arsenal med egenskaper som tillskrivits denna 
trakt och som också formar kulturmiljöobjekten 
som kategorier. 

Det är knappast möjligt att göra en konsistent 
”systema kulturae” för ett kulturmiljöobjekt. I den 
rådande situationen är det viktigt att den som an-
vänder sig av kulturmiljövårdens kategorier gör sig 

Flygfotografi och kartering av bebyggelsestrukturer och 
lämningar. Lilla kartan överst till höger redovisar aktuella 
fastighetsgränser. Idag består Örnanäs av fem fastigheter, mot-
svarande tillsammans 307 hektar varav 268 hektar utgör skogs-
mark. Det är en utpräglad skogsfastighet, utan aktivt åkerbruk. 
Den till ytan största fastigheten tillika stamfastighet är Örna-
näs 1:13 om 260 hektar mark. Här finns också 16 av Örnanäs 
21 fornlämningar lokaliserade. Fastigheten ägs av Lunds stift, 
och brukas i ett modernt rationellt skogsbruk för avkastning 
som prästlönetillgång. Stiftet förvaltar inga byggnader, med 
undantag av en jaktstuga. Trollatorpet med 3,2 hektar mark 
avsöndrades från fastigheten 1952, och används nu som fri-
tidsbostad. Flygfotografi från 2000, källa: Lantmäteriet. Karte-
ringskarta av Gunnar Almevik, delvis efter Jönsson 2001.
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varse att det inte är någon taxonomi och självklar 
klassning av objekten. Det krävs ett stort mått kri-
tiskt förhållningssätt. 

Beskrivningens aggregationsnivåer 
De flesta beskrivningsmodeller för byggnader och 
miljöer går från helheter till detaljer, från exteriörer 
till interiörer, och från det platsbundna till inred-
ning och lösa föremål. Beskrivningen är inte en 
gradvis ”microskopering”, utan löper stegvis från 
det stora till det lilla i aggregerade helheter. I en 
bild kan man fånga en komplex fysisk helhet, men 
i den verbala beskrivningen är det inte på samma 
sätt möjligt att presentera allt på en gång. I miljö-
målsarbetet arbetar Riksantikvarieämbetet med en 
generell modell i fyra aggregationsnivåer: landskap 
och bebyggelse, bebyggelsekoncentrationer, tomter 
och byggnader (RAÄ 2002, 2004). Vilket sätt man 
än väljer att avgränsa aggregationsnivåerna är svå-
righeten i vilka skalmässiga helheter man ska göra 
halt? Hur ska beskrivningen disponeras för att inte 
missa betydelsefulla egenskaper som går på tvären? 

I beskrivningen av Örnanäs har jag tagit ut-
gångspunkt i fem aggregationsnivåer: Örkeneds 
socknen, stamfastigheten Örnanäs, vången, den 
östra gården och slutligen bostadshuset. Eftersom 
beskrivningen fungerar som ett sekundärt källma-
terial, ett empiriskt material för undersökningen, 
är indelningen direkt begränsande för efterföljande 
tolkningar. För att göra bra val i dokumentations-
skedet skulle man behöva känna resultaten av un-
dersökningen på förhand. Är socknen Örkened det 
omland som har haft störst betydelse för dem som 
bott i Örnanäs?  Eller interagerade Örnanäsborna 
i högre grad med bönderna i Glimåkra? Kanske 
innebar ett stadsbesök att man reste till Broby eller 
Kristianstad, snarare än till Lönsboda eller Osby? 
På motsvarande sätt kan avgränsningen till stam-
fastigheten ifrågasättas, eftersom utmarken histo-
riskt sett varit en samfällighet med kringliggande 
gårdar och byar. Örnanäs har så att säga varit både 
större och mindre. 

Vången eller den samlade inhägnaden kring 
gårdarna, som är nästa aggregationsnivå i under-

sökningen, är en liten del av en fragmenterad hel-
het av både små och stora hägnade marker. Inägo-
mark är inte ett konstant markslag som består över 
tid, utan ett i högsta grad föränderligt territorium. 
Den östra gården är däremot enkel att avgränsa, 
åtminstone i en första anblick. Bostadshuset lig-
ger i fonden på en rektangulär tomt i nordsydlig 
riktning, i vinkel flankerad av två stora stenladu-
gårdar. Byvägen löper utanför tomten parallellt 
med bostadshuset, men en stickväg viker in på 
gårdsplanen och delar mangård från fägård på ett 
närmast idealtypiskt sätt. Det är så enhetligt det 
kan bli och med en tydlig yttre gräns, men stu-
derar man den närmsta omgivningen finner man 
åtminstone fem husgrunder. Hör dessa till en äldre 
gårdsformation? Vilket omland till den nuvarande 
helheten ska tas in i beskrivningen? På utmarken 
och i förlängningen av fägatan från gården ligger 
ytterligare en husgrund. Hör också denna till en 
äldre gårdsformation? 

Ju mindre enheter desto enklare är avgränsning-
en. Bostadshusets grundstenar, väggar och tak ut-
gör den självklara enheten. Men även här finns de-
taljer som överskrider gränserna mellan gårdstomt 
och byggnad. En gräsbevuxen förhöjning i mar-
ken invid bostadshusets norra långfasad visar sig 
vara rester av en rasad skorsten. En annan knappt 
märkbar förhöjning av marken framför stugan är 
sannolikt spåren av en hägnad blomsterträdgård 
med rester av en gräsbänk mot stugväggen. En flat 
sten placerad någon meter från västra ingångsdör-
ren på sydfasaden markerar utbredningen av en nu 
riven farstukvist. 

Aggregationsnivåerna är konstruerade i förhål-
lande till kulturmiljön, och det är viktigt att vara 
medveten om att helhetens delar inte alltid går att 
samla i en behändig skala. Ett sätt att hantera ag-
gregationsnivåernas problematik kan vara att ta in 
och beskriva olika kulturmiljösystem, nätverk eller 
aspekter som går på tvären (Blomkvist 2000, Gus-
tafsson 1993, RAÄ 2004). Vägar, vattensystem, 
odlingsmarker och hägnader kan exempelvis över-
lagra varandra i en och samma aggregationsnivå, 
och dessa slags objekt kräver andra och var för sig 
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Landsvägen mellan Lönsboda och Sibbhult skär genom mörk 
granskog med ett fåtal utblickar i ett stenigt beteslandskap. 
Från det gamla sockencentrat i Lönsboda passerar man byarna 
Gisslaboda, Traneboda, Kruseboda och mellan Grimsboda och 
Björkhult ligger den oansenliga avtagsvägen till Örnanäs. Vägen 
slingrar sig genom täta granplanteringar på Grimsbodas ägor, 
över Ekeshultsån och förbi en vägbom och två byggnadsruiner. 
I samma vy som landskapet öppnar sig kring de numera betade 
åkermarkerna framträder Örnanäsgården. Gården ligger högt i 

förhållande till vägen, vilket förstärks av blickfånget på en bod 
med reslig stensockel och mansardtak.  Bostadshuset ligger i öst- 
västlig riktning parallellt med byvägen och för att komma in på 
gårdsplanen får besökaren göra en skarp sväng i en trång passage 
mellan bodens och bostadshusets gavlar. Gårdsplanen inramas 
av två stora ladugårdsbyggnader i sten och avslutas mot norr av 
fyra vårdträd och ett staket. Från ladugårdsplanen är bostadshu-
sets södra huvudfasad överblickbar. 

SÖ



KAPITEL 4 - FORENSISKT PERSPEKTIV

69

 Benämningen långloftstuga associerar väl till den långsträck-
ta och låga byggnadskroppen, som mäter 24 meter på längden, 
3,5 meter upp till takfot, 7,0 meter på bredden och 5,9 meter 
från syll till taknock. Skillnader i marknivån tas upp i en stensatt 
grund. Byggnaden har två ingångar från gårdsplanen mot söder 
varav den östra markeras som huvudentré genom en öppen ve-
randa med lövsågad dekor. Invid verandan stod en stor hästkas-
tanj, som togs ned i samband med restaureringen. Bostadshuset 
står på en kalkfogad naturstengrund som tydligt avtecknar sig 
på gavelfasaderna men som närapå osynliggjorts av gårdsplanens 
kulturlager och den förhöjda odlingsbädden till den förfallna 
trädgårdshagen. Taket är belagt med svart korrugerad plåt och 
fasaderna är klädda med en omålad locklistpanel med under-
brädor av olika bredd. Virket är brunbränt av solen mot söder 
och öster, kontrasterad av lysande gul kåda i märg och kvistar. 
Panelen mot norr och väster är grånad av vind och regn och de 
stora hornkvistarna ligger som en armering i de vittrade under-
brädorna. Där panelen fallit bort på grund av ett långt gånget 

förfall är timmerstommen synlig. Väggen är helt plan med en 
textur från ett grovt sågblad och med spår av rödfärg. Bakom 
knutlådornas skeva brädor ser man utknutarna och väggtimrets 
dimension som inte är tjockare än 10 cm. 

SÖ

NV
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Örnanäs i kartlandskapet. Sammanställning av 
natur- och kulturgeografiska karteringar. Källor an-
givna vid respektive kartbild. 
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olika avgränsningar. Bebyggelsen förändras över tid, 
varpå en aggregationsnivå kan vara relevant i ett tids-
skikt men mindre relevant i ett annat tidsskikt. Att 
ordna beskrivningen i aggregationsnivåer är en prak-
tisk nödvändighet men det är viktigt att försöka ta 
i och kompensera för blinda fläckar i aggregations-
nivåerna. Resultaten av undersökningen kanske bör 
sammanställas och presenteras på helt andra sätt än 
dokumentationen. 

Karaktärisering
Beskrivning och karaktärisering används närmast 
som synonymer i bebyggelseantikvarisk verksamhet. 
Karaktärisering är i etymologisk mening en kreativ 
handling som genererar karaktärsdrag. Ordet här-
stammar från kharássein med betydelse att inrista 
och inprägla figurer, bokstäver och dylikt. I dagligt 
språkbruk avser karaktärisering en saklig beskrivning 
av utmärkande kännetecken i någonting befintligt. 
Karaktäriseringen som dokumentationsredskap är en 
koncentrerad beskrivning av de dominerande egen-
skaper som formar objektets identitet och helhet. I 
den arkitekturhistoriska forskningen är karaktärise-
ringen en del av arkitekturanalysen, och den litterära 
översättningen av sinnliga upplevelser och intryck är 
en skapande handling. Karaktäriseringen fungerar 
som ett utpekande, som kan gripa tag om våra ögon 
och rikta dem mot ett visst föremål (Hultman 1998, 
Hökerberg 2005, Cornell 1928, Schönbeck 1981).

En källkritisk fråga är vad karaktäriseringen ut-
går ifrån? Tas utgångspunkten i den egna upplevel-
sen genom närvaro och självsyn, eller är det en be-
arbetning av andras beskrivningar? I ett källkritiskt 
perspektiv är det betydelsefullt att veta vad som är 
förstahandskälla respektive andrahandskälla? Vad är 
fältdokument och vad är skrivbordsprodukter? 

Objektets skala har betydelse för vad som är möj-
ligt att karaktärisera utifrån en egen upplevelse. Ör-
nanäs landskap är kanske särskilt svårt att ta till sig 
som helhet, då närmare 90 % av stamfastigheten är 
beskogad och de krokiga färdvägarna går i en kanjon 
av tät barrskog. Här erbjuds få eller inga landmär-
ken. Det är så att säga svårt att se skogen för alla träd. 
Endast utmed strandkanter och de betade inägomar-

kerna ges vandraren siktlinjer och viss överblick. 
Men, å andra sidan, så kan man säga att svårigheten 
att visuellt överblicka Örnanäs och att relatera dess 
landskapselement till varandra är en helhetsupplevel-
se, nog så relevant som andra landskapsupplevelser? 
  
Förförståelse
Upplevelsen är inte fri från förförståelsen eller de 
kunskapsunderlag som hämtas in till en beskrivning. 
Det man inte vet någonting om är svårt att se. Två 
personer som undersöker ett och samma kulturmil-
jöobjekt uppfattar inte samma saker. Två beskriv-
ningar av en och samma kulturmiljö, gjorda av två 
personer med mycket olika yrkes- och livskunskaper, 
kan framstå som om de behandlade två olika miljöer. 
Vad som observeras och följaktligen vilka egenskaper 

Fotografi av bostadshuset i Örnanäs från 1930-talet. Mitt för-
sta besök på Örnanäs var 1998 och den enda vetskap jag hade 
av just den här platsen, förutom var den var lokaliserad, hade 
jag läst mig till genom Sigurd Erixons “Svensk byggnadskul-
tur”. Under kapitelrubriken “Långloftsstugor’ finns en bild på 
bostadshuset till Örnanäs östra bondgård och bildtexten: ”Lång-
loftstuga, Örnanäs, Örkeneds sn., Ö. Göinge hd. Skåne. Delar 
av byggnaden från 1730-talet” (Eriksson 1947, s. 559). Läser 
man kapitlet i sin helhet och de referenser som ges, får man veta 
att benämningen långloftstuga är Erixons egna (Erixon 1917)
och vidare att långloftsstugor är en kategori i en klassifikation 
av svenska bondstugor som tar utgångspunkt i en komplicerad 
utvecklingshistoria. 
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som identifieras och registreras och tas in i analys och 
tolkning är beroende av undersökarens professionel-
la kompetens, personliga erfarenhet och förförståelse 
för det speciella objektet.

En kollega och markhistoriker som medverkade 
i ett fältarbete i Örnanäs identifierade olika växtsätt 
hos gamla träd kring gårdsbebyggelsen i Örnanäs, 
och kunde därigenom säga någonting om lövtäkter 
och huruvida landskapet hade varit öppet eller slu-
tet och ungefär vid vilken tid. En annan kollega och 
byggnadstekniker uppfattade helt andra egenskaper, 
exempelvis spår från två tidigare generationer av tak 
under ladugårdarnas eternitskivor. Ytterligare en de-

Långloftstugans utvecklingshistoria. Det finns enligt Erixon 
två olika slags långloftstugor som båda ingår i “mellansvale-
längornas” stora familj (Erixon 1940, 1947). Ursprungstypen 
var ett nordtyskt handelshus, där handelsfamiljens bostad var 
sammanbyggd med ett packhus med flera loftvåningar och för-
varingsfunktion. Den här hustypen uppträdde under medelti-
den utmed svenska västkusten och bildade modell för bonde-
befolkningens byggnader. Erixon benämner denna bondstuga 
med nordtyskt påbrå för sydgötiskt hus, med avseende på ut-
bredningsområdet, och högloftstuga, efter sättet att bygga sam-
man en låg stuga med en eller ett par högre lofthus. Halland är 
hustypens centralbygd. Kyrkhultsstugan på Skansen gav nam-
net till den mest arkaiska gruppen av sydgötiska hus i Erixons 
klassifikation. Inom “Kyrkhultsstugegruppen” samlar Erixon 
ursprungsformerna till det sydgötiska huset. Stugan i Stensebro 
i Halland framhålls som representant, med dess genomgående 
förstugor, härbrenas renodlade förvaringsfunktion och kökets 
ursprungliga placering inne i stugan. 
 Erixon skisserar två utvecklingslinjer. I slättbygderna ge-
nomgick det sydgötiska huset en krympningsprocess, där loften 
reducerades på grund av virkesbrist och ovilja till höghusbyg-
gen. I de norra slättbygderna kring Västergötland utvecklades 
de ryggåsade “framkammarstugorna” eller “gavelkammarhusen” 
och i söder utvecklades “de sydskånska längorna” eller långlofts-
stugorna.  Den andra utvecklingslinjen gäller skogsbygden. 
Under sen medeltid och på 1500-talet spreds enligt Erixon 
loftboden med svalgång från norr till de södra skogsbygderna. 
Eftersom det fanns gott om timmer byggde man på höjden och 
länkade höga loftbodar till stugorna. Under 17- och 1800-talen 
byggdes många högloftsstugor om, så att hela bostadslängan fick 
två våningar under ett gemensamt tak. Antingen sänktes hög-
loften eller så timrades den lägre stugan upp i liv med loften. 
Traditionen rotade sig och bildade även här framkammarstugor 
eller långloftsstugor. 

talj som identifierades var att asbestcementskivorna 
var fästa med en speciell aluminiumskruv med fyr-
kantsskalle och tätningsbricka av impregnerad as-
bestfiber. Den här skruven är enligt kollegan en av 
flera numera sällsynta byggprodukter som med till-
hörande produktspecifika verktyg salufördes under 
varumärket Eternit (Anderson och Almevik 2005). 
Platsen är densamma men objekten för beskrivning-
en kan variera. 

Det finns en poäng att arbeta tvärfackligt och 
tvärvetenskapligt i en byggnadshistorisk undersök-
ning; att ta in kompetens och erfarenheter från andra 
aktörer i såväl beskrivning som tolkningssituationen. 
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Kompletteringen av den egna beskrivningen med 
andra aktörers eller vetenskapliga traditioners sätt att 
beskriva kan påvisa skillnader och uppmärksamma 
blinda fläckar. Tvärvetenskap och tvärfackligt arbete 
kan ge en mer nyanserad beskrivning. 
  
Identifiering
En beskrivning förutsätter att vi har ord för det vi vill 
förmedla. En uttömmande beskrivning av Örnanäs 
panel förutsätter ord som hornkvist, märg, centru-
mutbyte och ramsåg. Det vi saknar ord för är svårt 
att se och i princip omöjligt att identifiera, eftersom 
orden ger tingen dess identitet. Till den antikvaris-
ka professionen hör ett fackspråk som bland annat 
innefattar termer för byggnadernas form, funktion, 
teknik och material. Det är exempelvis inte profes-
sionellt att beskriva ett kapitäl som en krusidull på 
väggen eller en hanbjälke som en pinne i taket. 

En källkritisk aspekt i identifieringsmomentet 
handlar om att särskilja vetenskapliga begrepp och 
facktermer, från lokala, dialektala eller traditions-
bundna termer (Dahl 1989, Franzén 2008). Bön-
derna i Örnanäs benämnde inte sin gård som en 
götisk gård och knappast heller bostadshuset som en 
långloftstuga. Frågan är om kammaren närmast stu-
gan benämndes framkammare och om rummet med 
kakelugn var salen? 

En annan källkritisk aspekt är att inte samman-
blanda vetenskapliga termer och traditionstermer 
med ord som förekommer i historiska dokument. 
Med källtermer avses ord som hör till en tids- och 
aktivitetsbunden byråkrati. I äldre husesynsprotokoll 
förekommer exempelvis ordet ”korsvirke”, som inte 
självklart avser ett fackverk av stolpar som fylls med 
tegel eller ris och lerklining. Källtermen korsvirke är 
i vissa fall synonymt med den nutida benämningen 
”stolpverk”. Den här typen av källkritisk granskning 
av orden kan vara central för byggnadsundersök-
ningens resultat.

Inom kulturmiljövårdens fackterminologi före-
kommer ord som har en teoretisk färg; ord som är 
formade som begrepp eller kategorier i en vetenskap-
lig kontext. När en biolog identifierar en växt som 
en kryptogam är det ett sätt att knyta ett allmänt 

vetande om kryptogamer till den speciella växten. På 
samma sätt knyter man känd kunskap till en speci-
ell byggnad när den benämns som en långloftstuga. 
Det som är speciellt i den byggnadsantikvariska 
praktiken, och då främst i arbetet med landsbygdens 
bebyggelse, är att man använder benämningar som 
tillkommit i ett numera hårt kritiserat vetenskapligt 
sammanhang utan att reflektera över vilka diffussio-
nistiska och evolutionistiska utsagor som kan läsas in 
i beskrivningen (Almevik 2004).

Värdering
När Pehr Johnsson 1906 inventerade fornminnen i 
Örkeneds socken, medels cykel och på uppdrag av 
Vitterhetsakademien, registrerade han ett stenkum-
mel i Örnanäs och daterade den som en järnålders-
grav, belägen drygt 200 meter söder om Trollatorpet.1 
När Sune Jönsson inför kulturreservatsbildningen 
av Örnanäs drygt 100 år senare återigen inventerar 
terrängen finner han hela 21 fornminnen, varav sju 
tjärframställningsplatser och lika många kolnings-
platser (Jönsson 2001). Varför registrerade inte Per 
Jonsson dessa fornminnen? Troligtvis därför att han 
inte värderade framställningsplatser för tjära och kol 
som fornminnen. Det är inte osannolikt att någon 
av dessa typer av anläggningar var i bruk i början av 
1900-talet, när Pehr Johnsson kom där på sin cy-
kel. I Örnanäs grannby Björkhult släcktes den sista 
kommersiella tjärdalen så sent som på 1930-talet, 
och under andra världskriget eldades resmilor på 
uppdrag av den statliga bränslekommissionen. Inte 
heller vid fornminnesinventeringen 1974, i samband 
med produktionen av den nya ekonomiska kartan, 
registrerades Örnanäs tjärdalar, kolbottnar och kol-
gropar. Även om lämningarna vid denna tid var per-
manent övergivna, hade de inte en självklar fornmin-
nesstatus. 

Det kan vara svårt att upptäcka hur en tillsy-
nes saklig beskrivning färgas av värderingar, särskilt 
inom traditioner, professioner eller samtider med 
delad värdegemenskap. En byggnadsundersökning 
bör präglas av ett reflexivt förhållningssätt, där man 
redogör för definitioner av kategorier, avgränsningar, 
tillvägagångssätt etcetera. Andra ska kunna granska 
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undersökningen och följa tolkningar och resoneman 
bakom slutsatserna. Beskrivningen har då en viktig 
funktion, som kontrollinstrument till tolkningar och 
värderingar (Johannesson 2007). 

Sakligt och sinnligt
På Örnanäs gårdsplan stod 2002 en gammal trak-
tor, en rostig orange cementblandare, en husvagn där 
byggarna drack kaffe, ett arbetstält av hakiställning 
och täckplast, staplar med nytt virke till restaurering-
en, ännu fler staplar med gammalt virke, en stor hög 
med flisor och spån från sågning och skrädning. Mitt 
på gården stod en grupp utomhusmöbler av grön 
plats. När Örnanäs invigdes som kulturreservat vå-

Bostadshuset i Örnanäs, lockläktpanel. Det kan vara gott 
nog att nöja sig med den beskrivningen, men det finns betyd-
ligt fler egenskaper att registrera. En mer detaljerad beskrivning 
kan framställas på följande sätt: Virket är brunbränt av solen 
mot söder och öster, kontrasterad av lysande gul kåda i märg 
och kvistar. Panelen mot norr och väster är grånad av vind och 
regn. De stora hornkvistarna ligger som en armering i de vittrade 
underbrädorna. Märgen är synlig i flertalet panelbrädor och års-
ringarna står genomgående vinkelrätt mot slitytan. Brädorna har 
följaktligen tagits i trädstammens centrumutbyte. Där panelen 
fallit bort på grund av ett långt gånget förfall är timmerstommen 
synlig. Väggen är helt plan med en textur från ett grovt sågblad, 
sannolikt från en kransåg, och med spår av rödfärg. Panelen lö-
per från takfot till stenfot och är fäst i tre rader av handsmidd 
spik direkt mot timmerväggen. Panelen är varken hyvlad eller 
bemålad. Flatsidorna är sågade med täta raka sågskär, förmodli-
gen i en mekanisk ramsåg med fint stål och jämn krafttillförsel, 
men kanterna är huggna med yxa. Brädorna varierar i bredder 
mellan 20 och 35 cm, och följer trädets koniska form. Lock-
läkten är 10 cm bred och sågad i cirkelsåg. Tjockleken på såväl 
brädor som läkt är 30 mm. Registreringen av Örnanäs panel en-
bart som en lockläktpanel ger inte en enda tolkningsmöjlighet.
 Enligt svenska normer för kvalitetsklassning utfärdade av Rå-
det för virkesmätning (VMR 2007) krävs för högsta kvalitet på 
sågtimmer av tall minst 3,3 årsringar per centimeter, inom ett in-
tervall två till åtta cm från märgen, räknat från stockens rotända. 
Allt över 20 årsringar i intervallet räknas som ”knivfura”, det vill 
säga bästa tänkbara kvalitet. Men om virkeskvaliteten i Örnanäs 
istället jämförs med de krav som dokumenterat är gängse normer 
bland norska timmermän och traditionsbärare, krävs istället 10 
årsringar per cm i ungdomsveden, det vill säga tre gånger så höga 
krav (Bentz Høgseth 2007). Örnanäs kan med den värderings-
grunden sägas vara byggt av virke med överlag dålig kvalitet. 

ren 2006 var gårdsplanen städad. Traktorn, cement-
blandaren, husvagnen och de gröna plastmöblerna 
var borta. Arbetsplatserna var välordnade. Skyltar 
hade satts upp, skräphögarna och en mängd gam-
malt virke hade eldats upp, bland annat alla gamla 
panelbrädor. Kulturmiljövården städar sina miljöer, 
precis som den byggnadshistoriska forskningen av-
gränsar det efemära i sina forskningsobjekt (Bradley 
1998, Saltzman 2000). 

Första gången jag kom till Örnanäs hösten 1998 
hade jag ingen kamera och förde heller inga anteck-
ningar. Platsen var inte påtänkt som vare sig kultur-
reservat eller forskningsobjekt. Byggnaden stod i det 
skick den lämnades av förre ägaren då han flyttade 
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in på ålderdomshem i Lönsboda. I skafferiet fanns 
saftflaskor och syltburkar daterade före andra världs-
kriget, och på vindsloften fanns linkärvar och biku-
por av halm. Rummen var möblerade och på borden 
låg dukar. I förvaringsmöbler fanns frökataloger från 
Weibull, odalkalendrar, telefonräkningar och reklam 
för jordbruksmaskiner. Vi fann ett par gummistöv-
lar med en förtorkad ål inuti och en tunna med en 
skinka i saltlag, som enligt Thure Nilsson var tänkt 
att ätas upp julen 1905. Det kan framstå som anek-
dotiska registreringar, vilket de också blir när de inte 
ingår i en systematisk beskrivning. 

1998 och 1999 gjordes två byggnadsbeskriv-
ningar, där den första tog fasta på byggnadsteknik 
och den andra på skador, som underlag till åtgärder. 
Ingen beskrivning gjordes av de rum som då fortfa-
rande var bevarade. Ingen tecknade ner sina sinnliga 
upplevelser och sakliga registreringar av det som inte 
var byggnadstekniskt relaterat. 2000 startade restau-
reringen och under ett par veckor tömdes huset på 
lösa föremål, möbler och även fast inredning. Gardi-
ner togs från fönstren, isolering skottades från bjälk-
lagen, papptak och tapeter revs och dörrar, fönster 
och listverk demonterades. Det fanns då ingen tydlig 
ordning för att bedöma vad som var skräp och vad 
som var källmaterial.  Idag är förlusterna inte bara 
oåterkalleliga, de är inte ens kända. 

På samma sätt som kulturmiljöer städas enligt 
nutida ordningsideal, så städas ofta antikvariska be-
skrivningar från allt annat än det sakliga. Jag tror att 
antikvariska beskrivningar skulle bli mer intressanta 
och även betydelsefulla som historiska dokument om 
antikvariekåren också betraktade beskrivningen som 
en samtidsskildring och ett reportage. För att belysa 
vad jag menar presenterar jag två citat. Det första är 
Harald Olssons beskrivning av mangårdsbyggnaden 
i Örnanäs, som gjordes i samband med Skånes Hem-
bygdsförbunds gårdsinventering i Örkened 1952. 

”Namn: Örnanäs … Ägare 1952: lantbrukare 
Robert Nilsson … Gårdstyp: Bondgård, 4-längad 
anläggning med mangårdsbyggnad i 1 ½ plan i norr, 
orienterad i ö-v, mangårdsbyggnaden har ”ryggås-
stua” med 3 längsgående åsar, därav den mellersta 
högre upp än sidoåsarna, friliggande öppen hörnspis 

i ”stuan”, en förstu och en öppen veranda ansluten 
till s. fasaden, Materialtyp: Mangårdsbyggnaden: 
knuttimring, läktad, omålad brädklädsel under 
papptak. Öppen vind med ryggåskonstruktion (3 
åsar i två plan)… Ålder: Mangårdsbyggnaden upp-
förd 1830… Skick: Gott… Anm: Planlösning. Del-
vis efter beskrivning av ägaren: bottenvåningen från 
v. till ö.: salen, ansluten förstuga – kammare – kam-
mare – stua, ansluten veranda – förstuga – spiskam-
mare – kök –ansluten förstuga. I spiskammaren finns 
trappuppgång till vindsvåningen, trappa till vinden 
finns också i norra kammaren. Övervåningen (vin-
den) helt öppen.”2

Det andra citatet är från tysken Samuel Kiechels, 
som skildrar de bondestugor han bodde i under en 
resa genom södra Sveriges skogsbygd 1586.

”Kök, kammare, sovrum, samt allt vad till hus-
hållet hörer, allt inrymmes om vintern i detta rum, 
och istället för  spis bruka de bakugnen; i densamma 
uppgöres eld en tre timmar före dagen, så att detta 
rum hela dagen är så varmt, att hustrun, barnen, 
tjänstefolket, som icke har utgöra, hela vintern gå i 
bara linnet, äfven om det utomhus är så kallt, att 
ungboskapen kunde förfrysa i stallen. Hvad säng-
ställen beträffar, har var och en sin särskilda plats, 
bredvid matbordet är vanligen en sängplats, fylld 
något med sängkläder men till största delen halm. 
Densamma är avsedd för bonden och hans hustru. 
Omkring bakugnen, där det är varmt och gott, ligga 
barnen; de som ännu är så unga, att de hållas i vagga, 
ligga i en liten rund kista i ett stycke urholkat af ett 
träd; denna kista är bunden vid ett rep, som är fäst 
upptill vid en bjälke, och sväfvar ungefär en aln över 
marken, den gungar fram och tillbaka. På bänkarna, 
som äro täckta med halm, sofva drängar och pigor, 
främmande gäster ligga på golfvet; men vill värd-
folket visa dem särskild ära, så låter man dem sofva 
på bordet. Jämte hundar, kattor, höns och dufvor, 
som ingenting betyder, hålla de äfven i rummet kalf-
var, lamm, getter och så grisar, som vanligen hafva 
sin plats i midten af stugan, och slicka en i ansiktet 
nattetid, då man sofver. Då således människor och 
kreatur vistas i samma rum, kan man föreställa sig 
hwilken angenäm doft där måste vara, då lukten ing-
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enstädes går ut, om man ej öppnar dörren, och en 
främling blir af den dåliga lukten mättare än af den 
bästa måltid” (Kiechel 1897/1586).

Örnanäs har besökts av antikvarier vid åtmins-
tone fyra tillfällen under 1900-talet, då gården fort-
farande var i bruk och bostaden bebodd. Samtliga 
beskrivningar är knapphändiga och behandlar en-
dast den fysiska miljön och de materiella egenskaper 
som man på förhand definierat som kulturhistoriskt 

Systemuppmätning, skissuppmätning och 
registrering: (Överst) Ladugårdarna, fasader. 
Ortoganalt mätsystem utifrån våg- och lodlinjer. 
(Mitten)  Skissuppmätning av gammalt ham-
marband. (Nederst) Mätskisser och registrering 
av spår i timmerväggen. 

intressanta. Jag hade önskat att dessa antikvarier inte 
hade varit så låsta vid idén om en viss typ av professi-
onell blick, utan i högre grad liksom Samuel Kiechel 
tagit in det sinnliga, det tillfälliga och det levande. 

”Uppmätningen som ett diagram över iakttagelser”
Uppmätning är en visuell skalenlig beskrivning av 
byggnadens fysiska relationer och rumsförhållanden. 
Uppmätning syftar till att så förutsättningslöst och 
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objektivt som möjligt registrera fysiska egenskaper, 
relationer och rumslighet, och avbildas så som de ser 
ut i en viss given tidpunkt (Sjömar 2000, Haedersdal
1999). Inom kulturmiljövården är uppmätnings-
ritningen antingen en dokumentation för eftervärl-
den eller ett underlag för en vårdåtgärd (Unnerbäck 
2002). I byggnadshistorisk forskning är uppmätning 
ett sätt att undersöka, men också en nödvändig re-
presentation eller dokumentation för dialog om de 
tolkningar och påståenden som läggs fram. 

Rubriken är ett citat från Erik Hansen. Han 
menar liksom Ove Hidemark (1991) och Peter Sjö-
mar (2001) att uppmätningen inte bara ska betrak-
tas som en framställning av representationer utan i 
första hand som ett sätt att studera byggnader på. 
Han hävdar att även om det existerar ritningar så bör 
man ändå göra en uppmätning ”fordi det er selve 
iaktagelsesprocessen i forbindelse med opmålingen 

Inmätning utifrån en grundkarta: (Överst) Uppmätning av 
samma område. (Nederst) Fastighetskarta över Örnanäs. 
Källa: Lantmäteriet. 
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många uppmätningar är det som om det praktiska 
uppmätningsarbetet rutiniseras och successivt un-
derförstås, vilket ger en vila i de repetitiva handgrep-
pen och registreringarna, samtidigt som blicken och 
uppmärksamheten skärps på variationer och nyanser 
i byggnadens egenskaper. Detsamma gäller bildpro-
duktionen. Jag vill associera Michel Polanyis begrepp 
tyst kunskap till sammanhanget (Polanyi 1962, 
1966). Polanyi använder begreppet tyst kunskap när 
kunskapen fungerar som redskap. Den tysta kunska-
pens eftersökta effektivitet i uppgiften att mäta upp 
ett hus är någonting som kräver kontinuerlig prak-
tik. När jag efter ett långt uppehåll ställs inför upp-
giften så hamnar återigen måtten och de valhänta 
handgreppen där, mellan mig och mätprojektet. 

der har vardi” (Hansen 1978, s. 104). För att kunna 
upprätta en skalenlig ritning krävs en systematisk 
genomgång av byggnaden från helhet till detalj. Ge-
nom mätningen har den utforskande personen vis-
tats i och berört varje rum, dörr, listverk och skarv. 
Genom uppritningen rekonstrueras huset på pappret 
och i tanken och helheten blir känd som en genom-
gång av dess enskildheter. 

Min erfarenhet genom arbetet med Örnanäs 
både bekräftar och motsäger synen på uppmätning-
en som en iakttagelseprocess. Den oerfarne reducerar 
byggnaden till mätobjekt och själva mätningsproce-
durerna och måtten ställas mellan uppmätaren och 
byggnaden. Fokus hamnar inte på byggnaden utan 
på tekniken. Under perioder då jag har genomfört 

Situationsplan över Örnanäs centrala inäga. Uppmätt med 
syftkompass, laseravståndsmätare och måttband. Ortogonal 
mätning, inbindning och fluktmätning med utgångspunkt i 
fastighetskarta och flygfotografi. Skala i original 1:200. 

BränneriVagnport

Linbastu

Smedja

Jordkällare

Uthus

Gamla gården
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Uppmätningsteknologi 

”De ritutensilier, man behöver ha med sig, äro ett enkelt cirkel-
bestick, måttband, tumstock ock ett block med rutpapper. Även 
en icke fackskolad kan med en rätt enkel plan av en gård, ett hus 
eller ett rum, där han lagt in platsen för det lösa ock fasta inven-
tariet, på ett överskådligare vis ge en föreställning om vad han 
iakttagit än genom många ord.” (Sune Amrosiani 1916)

De uppmätningar och ritningar som presenteras i 
den här studien är i huvudsak skapade med manuella 
tekniker. Enklare laserteknik har använts i distans-
mått och i utsättning av våg och lod för manuell sys-
temmätning. Lod, vattenpass, måttband, tumstock, 
syftkompass och klinometer (höjdmätare) är annars 
de uppmätningsredskapen som använts. Ritutrust-

ningen har varit T-linjal, vinkel, skalstock, penna 
och radergummi. Inmätningar, karteringar och situ-
ationsplaner bygger på en polygon där objekten tri-
anguleras eller mäts i syftlinjer. I vissa uppmätningar 
har även diopterlinjal och en personligt skalad steg-
linjal använts. I byggnadsplaner, fasader och kon-
struktioner i skala 1:100 – 1:20 har mätningar gjorts 
utifrån ett fast system i våg och lod som markerats 
med uppspända snören. I detaljritningar har tillsynes 
raka linjer kontrollerats i våg och lod och använts 
som system, och i fall där exempelvis sammanfog-
ningsprinciper eftersökts så har kroklinjer rätats ut. 

Anledningen till den manuella inriktningen är 
inte en motvilja till ny teknik utan har sin förkla-
ring i det faktum att studien har genomförts i ett 
förändringsskede med avseende på rittekniken. När 
de första undersökningarna gjordes av Örnanäs 1998 
så fanns alltjämt ritsalar och modellverkstäder på ar-
kitekturskolorna, vilka numera ersatts med datasa-
lar och medialaboratorier. Valet att hålla fast vid de 
manuella uppmätnings- och ritteknikerna handlade 
viljan att lära hantverket från grunden. 

Mätteknik är ett fält i förändring. Fördelar och 
nackdelar med olika tekniker är relativa, situations-
beroende och inte minst kompetensberoende. Mo-
dern mätteknik är idag fördelaktigt i större uppmät-
ningsprojekt med stora ytor som landskap och större 
byggnader med hög måttexakthet (English heritage 
2003, Jones 2007). Mätdata kan föras mellan pro-
gramvaror för produktion av ritningar och olika slags 
modelleringar och statistisk bearbetning. Genom 
multispektral teknik kan man registrera material 
och egenskaper i ytan som beläggningar och förore-
ningar. Mindre byggnader med rimliga toleranser för 
måttavvikelser och detaljer i byggnadskonstruktioner 
in situ är inte alltid lämpliga objekt för högteknolo-
giska uppmätningsmetoder. Här kan måttband, lod 
och tumstock vara tillräckligt effektiva instrument. 
Modern mätteknik är inriktad mot ytor, och mindre 
lämpad för dokumentation av dolda konstruktioner 
(Jones 2007). Microtopografin i 3D modellerna från 
laserscanning kan missa viktiga detaljer i verktygs-
spår som däremot framträder i ett enkelt fotografi 
med släpljus. 

Situationsplan över Örnanäs gård. Uppmätt med syftkompass 
och måttband. Ortogonal mätning, inbindning och fluktmät-
ning. Skala i original 1:200. 
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Fotogrammetri/laserscanning och multispektral 
teknik är än så länge kostsamma och kunskapskrä-
vande metoder och samtidigt i snabb utveckling, vil-
ket naturligt har lett till en specialisering. Det är inte 
möjligt att investera i och uppdatera teknologi inom 
den antikvariska verksamheten. Här krävs speciali-
serade institutioner och specialister. Specialiseringen 
i sig utlämnar den antikvariska professionen och 
byggnadshistoriska forskare till köp av relativt kost-
samma tjänster, vilket är möjligt i stora projekt eller 
inom kraftfulla institutioner. Konsekvensen är att 
antikvarier och byggnadsforskare sällan mäter upp 

sina studieobjekt över huvudtaget. De fotograferar. 
När det gäller ritningstekniken är situationen an-

norlunda. Programvarorna för ritning och bildska-
pande har utvecklats och gjorts användartillvända. 
Här finns möjligheter att hämta upp och integrera 
bildskapandet i den antikvariska verksamheten. 
Den datorbaserade rittekniken har många fördelar 
över den manuella ritningen. Den främsta förde-
len är möjligheten att arbeta med lager på en och 
samma grundritning, och med samma data göra re-
konstruktioner, animeringar och bryta ut och lägga 
samman objekt. Varje pennstreck skall dras ånyo när 
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en manuell uppmätningsritning ska presenteras i en 
ny skala eller omtolkas som rekonstruktion. Skalan 
i digitalt media är rörlig. Den skickligt handritade 
bilden kan ha estetiska kvaliteter att jämföra med en 
hantverklig produkt. Handritade bilder kommuni-
cerar subjektivitet till skillnad från digitala bilder där 
linjer, figurer och raster är likriktade och standardise-
rade på ett ibland förment objektivt sätt. Att rita för 
hand och komma från dataskärmens bleka ljus kan 
vara befriande och rogivande på ett personligt plan. 

Precision och redundans
Precisionen är relevansen av den information som 
sorteras ut och som reproduceras i en bild i förhål-
lande till ett syfte (Lagerqvist 1996, Nordbladh & 
Rosval 1978). Det är ofta svårt att bedöma precisio-
nen i en bild, dels eftersom bristande precision av-
ser information som inte finns med i bilden (vilket 
därmed inte kan är bedömas), dels eftersom syftet 
med en uppmätning sällan anges. Eventuell kritik av 
precisionen i en uppmätningsritning handlar därför 
främst om redundans, det vill säga den information 
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som anses vara överflödig i förhållande till bildens 
dokumentära syfte. Diskussionen kan exempelvis 
handla om relevansen att rita ut en skräphög eller 
en uppställd husvagn i en situationsplan eller ett 
putsnedfall eller en rötskadad stock i en fasadrit-
ning. Denna redundans påverkar inte nödvändigtvis 
precisionen, så länge det inte ger ett störande brus i 
tolkningen av bildens väsentliga budskap. Frågan är 
om redundans endast är negativt? Är inte redundans 
i en förutsättningslös dokumentation positiv? Exis-
terar en optimal precision som någonting annat än 
en subjektiv bedömning av vad som är väsentligt och 
bestående? 

Noggrannhet
Noggrannheten är en bedömning av huruvida mått, 
vinklar och skevheter och så vidare har återgetts på 
ett korrekt sätt (Sjömar 2000). Frågan är om den 
information som medvetet valts ut (inte den som 
sorterats bort) är noggrant återgiven i bilden. Nog-
grannheten kan anges på olika sätt: som en beräknad 
måttavvikelse (exempelvis plus minus 50 mm), en 
ritningsklassifikation (uppmätningsskiss, systema-
tisk uppmätning), genom att markera mätsystemet 
i punkter, våg- och lodlinjer eller genom att beskriva 
redskap och uppmätningsmetod. Jag ser ingen an-
ledning till att inte ange samtliga dessa uppgifter på 
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uppmätningsoriginal eller uppmätningsprotokoll. 
Beroende på bildens syfte kan noggrannheten 

sägas vara mer eller mindre betydelsefull. Det finns 
idag uppmätningsteknologi med extremt hög nog-
grannhet, och digital teknik där mätning och ritning 
integreras. I den digitala tekniken är inte skalan fixe-
rad i ett original, utan de digitalt lagrade mätvärdena 
kan tas ut i olika format. Den analoga uppmätnings-
ritningen är statisk och noggrannheten i uppmät-
ningen måste därför ställas i relation till vilken skala 
som ska gälla i ritningen. Ju mindre skala (förminsk-
ning av verkligheten) desto mindre blir också bety-
delsen av noggrannheten i en ritning. 

När jag mätte upp inägomarken i Örnanäs med 
stegmått och syftkompass fick jag samma måttfel, lo-
kaliserade i samma partier som den lantmätare som 
upprättade laga skifteskartan år 1830. Kartorna och 
situationsplanerna i Örnanäs har som sagt produce-
rats genom polygonmätning, det vill säga en serie 

linjer med känd längd och kända vinklar i förhållan-
de tillvarandra som tillsammans bildar en månghör-
ning. Denna eller liknande teknik med längdmått 
och vinklar använde sannolikt lantmätaren Hageus 
på 1830-talet. Här är det inte längdmåtten som ger 
problem utan vinklarna. Felaktiga mått i grader i en 
karta eller en situationsplan resulterar i skevheter 
som i sin tur ger relativt stora fel i längdmått. Av-
vikelsen på 1 grad på en sträcka mellan två punkter 
på 100 meter ger en avvikelse på 2 meter mellan de 
båda slutpunkterna. Felaktiga mått i gamla geome-
triska kartor och skifteskartor i jordskala (1:4000 
eller lägre) beror enligt min erfarenhet snarare på fel-
aktiga vinklar än felaktiga längdmått. Plana terräng-
er och tydliga strukturer som en gårdsbebyggelse har 
ofta högre noggrannhet än kuperade terränger och 
diffusa strukturer. Noggrannheten varierar inom en 
och samma karta, vilket kan vara betydelsefullt för 
bedömningen av historiska kartor. Området mellan 

Observationsprotokoll med skissuppmätning. 
(Till höger) Innertak i stugan. (Till vänster) 
Golv i stugan. Av Anders Haslestad. 
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de båda gårdarna på Örnanäs inägomark var exem-
pelvis svår att mäta in, vilket kanske besvarade frågan 
varför spåren av kålgården inte låg på den plats där 
den enligt skifteskartan skulle ligga. Även måttfel 
kan ha någon slags kulturhistorisk betydelse.

Detaljering
Detaljeringen är en bedömning av urvalet informa-
tion i förhållande till objektet i ett slags kvantitativ 
bemärkelse. Detaljeringen bör inte förväxlas med 
manér, där återgivningen av verkliga egenskaper sker 
enligt schabloner istället för en medveten strävan att 
återge verkligheten så som man registrerar den. En 
hög detaljering med låg noggrannhet kan resultera i 
ren förfalskning, men bilden kan också ha funktion 
av karaktärisering. Ritaren kan exempelvis återge ka-
raktären av en kallmurad stengrund även om denne 
inte har mätt in varje enskild sten. Att avbilda en 
stor vidkronig ek utan att man för den skull återger 
trädets exakta höjd och förgrening med någon större 
noggrannhet, kan ha ett värde att förmedla trädets 
historiska växtförhållande; huruvida det varit under-
tryckt i tät vegetation eller fått växa i öppet landskap. 
Ögats mått kan ses som ett komplement till meka-
nisk och ”atomistisk” mätning, där man fångar en 
karaktär snarare än punkternas exakta inbördes för-
hållanden. Att kombinera uppmätning och karaktä-
risering kräver dock en bildspråklig akribi. 

Konsistens
Det kan vara problematiskt att ha olika detaljering 
i en och samma ritning. I det här avseendet skulle 
man kunna tala om konsistens som ett kritiskt be-
grepp. Med konsistens i en ritad bild menar jag hu-
ruvida en och samma bild innehåller flera olika nivå-
er av noggrannhet och detaljering. I förhållande till 
bildens syfte kan man acceptera en viss inkonsistens. 
En situationsplan har ofta en hög detaljering och 
noggrannhet med avseende på byggnadernas mått 
och inbördes relation, medan växtligheten kan åter-
ges mer flyhänt eller inte alls. En fasaduppmätning 
kan exempelvis ha en hög noggrannhet och en hög 
detaljering i utpräglade element som fönster, fönster-
omfattningar och fasadlister, medan ”kollektiva ele-

ment” som panelbrädor, grundstenar och takpannor 
behandlas mer flyhänt. Inkonsistens blir problema-
tiskt när läsaren inte kan särskilja de olika nivåerna 
av detaljering och noggrannhet, vilket kan undvikas 
med hjälp av kompletterande text eller med olika 
symboler och olika valörer av den ritade linjen. 

Benämningen ”klinisk ritning” eller ”steril rit-
ning” är ett begrepp som Einar Dyggve formulerat 
som alternativ och motpol till den detaljerade som 
han benämner ”malerisk ritning” (Hansen 1978, 
2001). Den kliniska ritningen är i en byggnadshis-
torisk undersökning en bild som syftar till att lyfta 
fram och kommunicera en speciell aspekt av byggna-
dens egenskaper. Det finns ett syfte i förmedlingen 
att visa på någonting särskilt för läsaren, på samma 
sätt som en text gör i valet av ord och formuleringen 
av meningar och logiska argument. Den kliniska 
ritningen eftersträvar hög exakthet och vetenskaplig 
skärpa. Det ska i bilden inte finnas tvetydigheter vad 
den påstår och inte påstår.  

Tecken och symboler
Alternativen målerisk eller klinisk uppmätningsrit-
ning är inte entydiga. Inte sällan ersätts detaljer i 
verkligheten med mer eller mindre abstrakta symbo-
ler. En fönsterspröjs har i en projektion rakt frami-
från vanligtvis fyra för ögat synliga linjer: två ytter-
kanter och två kittfalsar. I en fasadritning i skala 1:50 
återges en fönsterspröjs vanligtvis med en enda linje. 
Denna linje symboliserar ”spröjs”, men den som kan 
någonting om husbyggnad vet att en spröjs inte är 
ett sträck utan läser sträcket ’så som’ spröjs. Det görs 
en åtskillnad mellan uttrycksnivå och innehållsnivå i 
bilden, men med en relativt öppen och konkret kod. 

Ett annat sätt är att använda ett abstrakt tecken 
för det konkreta. En stengrund kan exempelvis ri-
tas som ett rutnätsmönster och ett tak kan lämnas 
som en tom yta inom en konturlinje. Bilden kan då 
inte läsas fristående, utan kräver en kompletterande 
och förklarande text; exempelvis att rutnätsmönstret 
betyder kallmurad natursten och att taket är belagt 
med stavspån av ek. Ett alternativ till symboler och 
tecken är att låta en del med hög detaljering antyda 
en underförstådd helhet. En del av en stengrund kan 
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exempelvis mätas in och ritas ut med hög noggrann-
het och detaljering vilket vägleder läsaren till tolk-
ningen att hela grunden har detta utseende.

Informationen i en ritad bild kan ges olika valör 
med hjälp av olika linjeegenskaper (Sjömar 2000, Ha-
edersdal 1999, Andersson & Hildebrand 1988). Lin-
jen blir då en symbol. En frihandslinje eller en oav-
slutad linje respektive en linjalritad eller avslutad linje 
anger vanligtvis en skillnad i noggrannhet. En punkt-
linje anger enligt uppmätningspraxis en gissning eller 
en rekonstruktion, till skillnad från normallinjen som 
är heldragen och som bygger på en faktisk registrering. 
En streckad linje anger att objektet ligger framför el-
ler bakom projektionsplanet och en linje av punkter 
växelvis streck är enligt praxis en ’teoretisk’ linje, som 
exempelvis markerar ett snitt eller ett måttsystem. Ett 
snitt är en projektion som fiktivt skär igenom någon-
ting, som i verkligheten är sammanhängande och helt. 
Snittytan skrafferas med parallella linjer med 45 gra-
ders vinkel, såtillvida man inte gör antaganden med 
punktlinjer eller utför ett kirurgiskt ingrepp för att 
kunna göra ’sanna’ påståenden med normallinjer.

Bilden av verkligheten
Uppmätning syftar till en objektiv registrering men 
ritningen är inte neutral i förhållande till den verk-
lighet som har registrerats. Det är en ”dialytisk” pro-
cess i den meningen att uppmätaren sorterar och av-
skiljer oönskad information. Uppmätningsritningen 
åtskiljs från principskissen genom flyhänt manér och 
hålls samman i en standardiserad serie av projektio-
ner med standardiserade skalor: en situationsplan, 
fasader, byggnadsplaner och, i en mer omfattande 
dokumentation, längd- och tvärsektioner och detalj-
ritningar av fönster, dörr och eventuellt något extraor-
dinärt dekorativt element. Uppmätningar kan fung-
era som dokumentation för eftervärlden, men i en 
byggnadshistorisk undersökning är de ritade bilderna 
också analytiska redskap. Uppmätningen som sådan 
är analytisk, men inte sällan bearbetas och abstraheras 
uppmätningsritningen ytterligare. Snitt läggs genom 
visuella enheter på ett sätt som inte existerar i verkligt 
seende. Plan och elevationer binds samman i perspek-
tiviska bilder, som kan dekonstrueras i sprängskis-
ser eller friläggs lager för lager. Alltjämt kan det vara 

Rökstugan i Påarp, Skåne. Minnesanteckning, rekon-
struktion och representation. (Ovan till vänster) Nils 
Månsson Mandelgrens detaljerade (i original kolorerade) 
ritningar av rökstugan i Påarp i Västerstads socken publi-
cerades 1877 i Atlas över svensk   odlingshistoria. Källa: 
Mandelgren 1877. (Mitten) Ritningsoriginalen finns be-
varade i Folklivsarkivet i Lund och är daterade till 1856. I 
samma arkiv finns också källmaterialet till ritningen. Bild-
serien av rökstugan i Påarp är en rekonstruktion baserad 
på uppgifter från inspektor M. Rosenqvists minnen av dy-
lika stugor i Västerstad, Högseröd och Löberöds socknar 
20 år tidigare, det vill säga på mitten av 1830-talet. Källa: 
LUF. Mandelgrenska samlingen. (Till höger) Sigurd Er-
ixon presenterar en schematisk avritning av Mandelgrens 
rekonstruktion i Svensk byggnadskultur 1947 till ett ka-
pitel om kökets utvecklingshistoria. Källa: Erixon 1947. 
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fråga om skalenliga avbildningar. Var går gränsen för 
uppmätningsritningens dokumentära funktion? Hur 
analytisk och inriktad mot att lyfta fram och kom-
municera ett speciellt perspektiv på fysiska egenska-
per, relationer och rumslighet kan en ritning vara och 
samtidigt läsas som en uppmätning? 

Det faktum att hela bilden läggs framför läsaren 
gör den till ett kategoriskt språk. Pennan är satt på 
pappret i en bestämd punkt och linjen är dragen i 
en bestämd riktning. Om någon del i exempelvis en 
byggnadskonstruktion inte är känd, så avslöjas detta 
i bilden på ett uppenbart sätt, såtillvida personen 
inte hittar på eller gissar. I en beskrivande text kan 
läsaren handledas förbi det okända, utan att författa-
ren egentligen behöver blotta sin okunskap eller ens 
vara medveten om den. 

Bildens egenskaper är både problematiska och 
fördelaktiga. Bilden är en dialys (avskiljande av det 
oönskade) av någonting faktiskt och komplext, som 
ger ett kategoriskt utfall. Ordet kategorisk kommer 
från grekiskans kathegoria, som betyder att åtala 
och anklaga. Den ritade bilden är kategorisk i den 
bemärkelsen att den ”anklagar” verkligheten för att 
vara på ett visst sätt. Det problematiska ligger i att 
bilden (bildskaparen) gör anspråk på en verklighets-
beskrivning genom att reducera någonting komplext 
och faktiskt till något fiktivt. Textförfattandet ger 
större möjlighet att förankra, nyansera och perspek-
tivera påståenden av olika slag. 

Datering

”Byggnadsarkeologisk undersökning utförs i regel i samband 
med en restaurering, och syftar till att klargöra byggnadens his-
toria med hjälp av arkeologisk metodik. Spår av olika byggnads-
skeden och tidsskikt analyseras, tolkas och sätts in i ett krono-
logiskt förhållande till varandra (stratigrafi). I analysen betraktas 
byggnaden som en integrerad del av det omgivande landskapet 
och det historiska sammanhanget” (Robertsson 2005) 

Datering är avgörande om man vill undersöka sam-
band mellan det materiella och människorna och 
samhället. Vet man inte när en byggnad uppfördes 
och hur den ursprungligen var utformad, och vilka 
förändringar som skett genom renoveringar, om-

byggnader och rivningar och när, kan man inte heller 
analysera relationer i en samtida kontext (Arnstberg 
1978, Eriksdotter 2005). 

Inom arkeologin skiljer man på absoluta och 
relativa dateringsmetoder (Collins 2003, Eckstein 
1984). De absoluta bygger på naturvillkor, som ex-
empelvis halveringstiden för radioaktiva isotoper och 
tillväxtmönster i träd. Relativa metoder bygger på 
någon form av korrelation med andra daterade ob-
jekt. De relativa dateringsmetoderna kan vara stra-
tigrafiska, det vill säga att man utifrån kunskap om 
lagerföljder kan påvisa samhörighet av fynd inom 
ett och samma lager (Harris 1979, Harris, Brown & 
Brown 1993). Ofta handlar stratigrafi om att rela-
tera ett objekt i förhållande till ett annat i termer 
av ”äldre än”, ”yngre än” eller ”samma ålder”, men 
i vissa fall kan ett lager tidsbestämmas med exakta 
dateringsmetoder och därigenom också de fynd som 
finns inom det aktuella lagret. Edward Harris urskil-
jer tre möjliga stratigrafiska relationer: Samtidighet 
mellan två lager utan fysisk direktkontakt, relation 
genom överlagring och olika lager som del av samma 
kontext (Harris 1979).  

Den stratigrafiska metodens princip gäller även 
för de härledningar som konst- och arkitekturhisto-
riker och även arkeologer använder sig av. Ett slags 
härledning handlar om korrelation genom konst-
närliga uttryck. Det kan dels handla om att påvisa 
samband mellan olika verk med ledning av signifika-
tiva uttryckssätt hos en gemensam upphovsman, vars 
värvs- och levnadstid är känd, och dels att visa på 
samband mellan ett verk och allmänna karaktärsdrag 
och uttryckssätt inom en tidsbunden stil (Larsson 
2010). Härledning kan också bygga på kunskap om 
ett kulturhistoriskt utvecklingsförlopp, exempelvis 
att identifiera en teknik eller en produkt som använ-
des eller tillverkades under en viss tid. 

Det finns flera tekniska dateringsmetoder som 
används i byggnadshistoriska undersökningar. Här 
behandlas dendrokronologisk datering och härled-
ningar av stilar, byggnadstekniker och material, samt 
tolkning av inskriptioner. En ”dateringsmetod” som 
behandlas senare är samtalet med människor som 
minns eller traderar berättelser. 
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Dendrokronologi
Dendrokronologi är en metod för att datera träma-
terial genom mätningar och jämförelser av årsringar. 
Kort sammanfattat bygger dateringsmetoden på na-
turförutsättningen att de flesta trädslag inom ett och 
samma klimatområde har ett gemensamt tillväxt-
mönster, som kan avläsas i trädets årsringar. Tillväxt-
mönstret i ett enskilt träd kan därför passas in i en 
referenskurva över klimatområdets generella tillväxt-
mönster, som konstruerats från träd och virke med 
känd ålder. Till dendrokronologisk datering finns 
kriterier för hur referenskurvorna byggs och hur 
trädproverna analyseras för att säkerställa metodens 
giltighet, men här behandlas provtagningen och hur 
resultaten värderas i förhållande till andra evidens i 
tolkningen av ett byggnadshistoriskt förlopp. Den-
drokronologi kan ge exakta dateringar i den labo-
rativa delen, men huruvida dateringen är giltig i en 
byggnadshistorisk undersökning beror i grunden på 
vilken fråga man tror att dateringen svarar på (Barto-
lin 1983, Eckstein 1984, Stortsletten & Thun 1993). 

Genom dendrokronologi kan man få uppgift om 
året och ibland även årstiden när trädet fälldes, vilket 
inte nödvändigtvis är detsamma som byggnadsåret. 
Torktider, lagerhållet virke eller återvunnet byggma-
terial är aspekter som måste beaktas. Eftersom det är 
praktiskt, antikvariskt och ekonomiskt oförsvarbart 
att ta prover i varje enskilt byggnadsvirke måsta man 
inför provtagningen göra en bedömning av vilka 
konstruktionsdelar som antas vara sammanhörande 
och samtida. I praktiken krävs en hypotes eller en 
frågeställning som avgränsar olika tänkbara bygg-
nadsförlopp. 

I Örnanäs har både magasinsbyggnaden och bo-
stadshuset daterats genom dendrokronologi. Maga-
sinet är en enhetlig träkonstruktion med fyra knu-
tade väggar av liggtimmer. Hypotesen var att huset 
byggdes vid ett och samma tillfälle, och frågan var 
helt enkelt när. Dateringen av proverna angav en-
tydigt avverkningsåret 1839. Bostadshuset var däre-
mot svårare att datera. Huset eller huslängan består 
av tre konstruktivt självständiga timrade husenheter 
samt ett väggparti i skiftesverk. Varje del i husläng-
an skulle kunna vara från olika byggskeden, det vill 

1810-15

1850-51

Hypotes om ett byggnadshistoriskt förlopp. Dateringen 
ger anledning att anta att bostadshuset i Örnanäs ursprung-
ligen var en så kallad högloftstuga, byggd i etapper mellan 
1811-15. Efter 1851 byggs högloftstugan om till en s.k. 
långloftstuga.
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väggtimmer och alla bjälklag i magasinet såväl som 
i bostadslängan är furuvirke, med undantag av syll-
stockar, gåtar och stolpar som är av ekvirke. Vissa 
trädslag lämpar sig nämligen bättre för datering än 
andra. Gran som är ett vanligt byggnadsvirke i Sve-
rige är svårare att datera än tall och ek. En anledning 
är att granens tillväxt i hög grad beror på vattentill-
gången på växtplatsen. Ekens ytved rötar mycket lätt 
bort, vilket gör att den ofta har försvunnit. Ytveden i 
ek är cirka 20 årsringar och det räcker att man hittar 
en årsring för att skall få en datering på avverknings-
tidpunkten.  

Markering av tagna dendroprover. 
Totalt 33 borrprov togs, varav 18 gick att datera. 
Av dessa bedömdes endast åtta som dateringar 
mot barkkant. Sex dateringar anger byggperio-
den 1810-15, som indikeras av ytterligare åtta 
dateringar utan vankanter. Till skiftesverksdelen 
finns två dateringar till fällningsåret 1850/51. 

säga att det är teoretiskt möjligt att anta fyra olika 
byggskeden. Eftersom bearbetningen av väggtimret 
också skiljer sig åt mellan bottenvåning och vind 
är det också möjligt att husenheterna är påbyggda. 
Längan i sin nuvarande form skulle kunna vara resul-
tat av åtta olika byggskeden. För statistisk säkerhet 
i analysskedet efterfrågades vid denna tid 10 prover 
för varje samtida konstruktionsdel, det vill säga att 
dateringen av bostadslängan skulle kräva 80 prover. 
Träbyggnadsskicket i Örnanäs kan sägas vara, å ena 
sidan passande för dendrokronologi, å andra sidan 
försvårande. Den positiva omständigheten är att allt 
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Den försvårande omständigheten med träbygg-
nadsskicket i Örnanäs är att ytterst lite virke har be-
varade barkkanter. Bark- eller vankanten anger det 
sista växtåret, men saknas denna i provet, så kan den-
drologen endast fastställa att virket är avverkat någon 
gång efter ett visst årtal. Byggnadsvirket i Örnanäs 
bostadshus är bearbetat på alla fyra sidor; väggplan-
ken har skarpa kanter vilket ger släta väggytor och 
bjälklagen är likaså rektangulära eller kvadratiska 
om än med grövre bearbetning. Endast i vissa par-
tier, vanligtvis i virkets toppända, där materialet inte 
räckt fullt ut för en skarpkantad form har timmer-
männen låtit barkkanten vara kvar. 

Den dendrokronologiska analysen en plausibel 
hypotes om ett byggnadshistoriskt förlopp, som kan 
prövas mot andra evidens. Hypotesen är att den ur-
sprungliga byggnaden var en så kallad högloftstuga, 
som senare byggdes om till en långloftstuga. Den 
dendrokronologiska analysen ger följande uppgif-
ter: att timret till det östra loftet avverkades vintern 
1810/11, till stugan vintern 1811/12, och till det 
västra loftet vintern 1814/15. Dateringarna avser 
lofthusen i sin helhet. Frågan om stugvinden är se-
nare påbyggd gav dateringen inte svar på. 

Skiftesverksdelen har två dateringar: eksyllen ut-
med den södra långfasaden är daterad till vintern 
1826/27 och innerväggen mellan förstuga och fram-
kammare till vintern 1850/51. Resultatet indikerar 
att dateringen 1850/51 sannolikt gäller för hela kon-
struktionsdelen. Vi har då en hypotes om ett förlopp 
där en länga med en stuga och två lofthus har byggts 
under 1800-talets andra decennium. 1850/51 av-
verkas timmer för en större ombyggnad. Huslängan 
kapas mellan det västra loftet och stugan, dras isär 
och byggs därefter igen med väggar av skiftesverk. 
Vid ombyggnaden återanvändes en 25 år gammal 
syllstock utmed den södra långfasaden. 

Inskriptioner 
Genom inskriptioner är byggnaden på samma gång 
ett monument och ett dokument; lämningen med-
delar sig liksom ett skriftligt källmaterial. Ingela 
Andersson och Alexandru Baboş har föreslagit en 
klassifikation av inskriptioner eller märkningar i 

byggnader (Andersson & Baboş 2006): 
Identitetsmärken informerar om en relation mel-

lan monumentet och en namngiven människa. Van-
liga identitetsmärken är till en byggherre, finansiär, 
byggmästare eller hantverkare. 

Administrativa märken ger uppgifter om bygg-
nadens lokalisering, administrativa tillhörighet och 
byggnads- eller ombyggnadsår. 

Monteringsmärken kan vara ledtrådar för att tolka 
en konstruktionsprincip eller en byggprocess. 

I Örnanäs finns två identitetsmärken och tre da-
teringar. Två av dessa är välbevarade och fullt synliga. 
Ytterligare två inskriptioner upptäcktes först i sam-
band med byggnadsrestaureringen. Även avsaknaden 
av inskriptioner kan vara en ledtråd till byggnadens 
historia. Det finns exempelvis inget märksystem på 
timmer eller bjälkar, vilket vanligtvis finns om ett 
hus är prefabricerat eller om ett äldre hus flyttats och 
återanvänts på ny plats. 

Till vänster om pardörren till det gamla kostallet 
i den västra stenladugården finns en dekorativ hugg-
ning i en flat väggsten. Inskriptionen anger initialer-
na CSS och BND, platsen Örnanäs och årtalet 1865 
med romerska bokstäver: MDCCCLXV. Initialerna 
hör enligt Thure Nilsson till bondeparet Carl Svens-
son och Bengta Nilsdotter, något som går att veri-
fiera i mantals- och husförhörslängder. Inskriptionen 
har målats i med vit färg och budskapet är fullt avläs-
bart. På ett väggparti i mitten av långfasaden på den 
östra ladugården finns antydan till samma initialer 
och årtal, dock ej med romerska siffror. Inskriptio-
nen är vittrad och omålad. De båda inskriptionerna 
ger upplysning om när ladugårdarna byggdes och av 
vem. Det är åtminstone en uppgift som kan kontrol-
leras gentemot andra källor. 

I en platta på kakelugnen i bostadshusets sal åter-
finns samma initialer. Två dekorplattor placerade 
nedanför kakelugnens krönlist har inskriptionen 
CSS och BND och årtalet 1866. Initialer och da-
tum är placerade i en krans av vad som ser ut att 
vara ekblad med tre ekollon. Det är samma initialer 
men inskriptionerna i ladugårdarna är ett år äldre än 
kakelugnens. 

Härmed kan man gå vidare med några frågor: 
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Varför byggde man dessa stora ladugårdar? Varför 
byggdes de vid denna tid? Vilka var Carl Svensson 
och Bengta Nilsdotter? Installerades kakelugnen i 
samband med den större ombyggnaden när byggna-
den förlängs? Detta skulle innebära att timret lag-
rades i ca: 15 år innan det användes. Eller, är det 
fråga om en ny modernisering på 1860-talet? Anger 
dateringarna en turordning i ombyggnaden, där man 
började med ladugården och avslutade med mangår-
den? 

Den tredje inskriptionen återfinns på det östra lof-
tets gavelröste och anger årtalet 1813 med romerska 
siffror: MDCCCXIII. Inskriptionen har gjorts med 
stämjärn och direkt i väggtimret. Innan panelen av-
lägsnades under restaureringen var denna inskription 
okänd. Enligt den dendrokronologiska dateringen är 
timret till det östra loftet fällt vintern 1810/11, det 
vill säga två till tre år före det årtal inskriptionen ang-
er. Anmärkningsvärt är också att timret till det västra 
loftet är daterat till vintern 1814/15, det vill säga ett 
till två år senare. Vad anger årtalet 1813? Är det när 
loftet var färdigtimrat? Det är i hantverkspraktiskt 
avseende osannolikt att timret torkade så länge som 
två år, såtillvida stockarna och husmodulerna inte 

var prefabricerade.3 Inte heller det är troligt eftersom 
det saknas monteringsmärken. Höggs inskriptionen 
när brukarna flyttade in? Om brukarna flyttade in 
1813 så var inte huslängan helt färdigbyggd. Man 
kan konstatera att byggprocessen var utdragen, men 
vilka var orsakerna? Var det en normal byggprocess? 

Utöver dessa identitetsmärken och dateringar 
finns också exempel på mer undanskymda medde-
landen eller klotter. Ovanför ingångsdörren till ma-
gasinet finns namnet Hanna skrivet med blyertspen-
na i flyhänt skrivstil på väggbandet. Vem var Hanna? 
På magasinsvinden liksom på väggar och stolpar vid 
loggolven i den västra ladugården har en mängd räk-
nestreck och uträkningar gjorts med blyertspenna. 
Jag antar att dessa hör samman med tröskning och 
spannmålsförvaring; man räknade kanske nekar eller 
lass hö till skullen i ladugården och uppburna säckar 
spannmål i magasinet. 
  
Industriprodukter
Från slutet av 1800-talet och framåt utvecklades 
många nya byggmaterial från innovationer, som pro-
ducerades och såldes som varumärke och med skydd 
av patent. Detsamma gällde fasta installationer, som 

Magasinsbyggnaden, “Stora hus”. På Lommafabriken tillver-
kades, från starten 1907 fram till 1960-talet, bland annat röda 
fasettplattor 400x400 mm av det slag som ligger på magasinet i 
Örnanäs. Den korrugerade asbestcementskiva som finns på la-
dugårdstaken liknar Eternits produkt P8, naturgrå med dimen-
sionen 1020x1250 mm, som tillverkades från 1925 och ända 
fram tills det att fabriken stängdes 1977. Dateringarna av dessa 
båda asbestprodukter är grova uppskattningar inom en tidsram 
på 50 års, men inte äldre än 1907 resp. 1925.

Inskriptioner. (Ovan till vänster) Inskriptipon i platta i kakel-
ugnen placerad i salen. CSS står för Carl Svensson och BND 
står för Bengta Nilsdotter. (Ovan till höger) Inskription vid la-
dugårdsdörren. 
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exempelvis spisar och ugnar, husets el-, vatten- och 
avloppssystem eller produktionssystem i byggnaden. 
Det kan vara möjligt att ange exakt när en produkt 
blev tillgängliga på marknaden och i vilken omfatt-
ning den såldes, under vilket produktnamn, till vil-
ket pris och när den inte längre gick att få tag på. 
Det kan till och med gå att komma över tillverk-
nings- och monteringsbeskrivningar, exempelvis hur 
man fasade ”Masonite” med speciella hyvlar och hur 
de skulle blötas innan montering (Eriksson 2011). 
Det kan gå att fastställa med säkerhet att en viss pro-
dukt inte förekom innan en viss tid, exempelvis att 
asbestcementprodukter började användas i byggpro-
duktion i Sverige först efter 1907, när Skandinaviska 
Eternit AB startade tillverkning i Lomma i Skåne 
(Martinsson & Scylter 2005). 

I Örnanäs finns flera industritillverkade byggpro-
dukter som går att datera i termer av ”någon gång 
efter”. I bostadshuset är det främst i köket som det 
finns industritillverkade produkter, utöver de tapeter 
som finns i samtliga rum på bottenvåningen, även i 
skafferiet. 

Köket är inte modernt idag, med endast rinnan-
de kallvatten, vedeldad spis och låga arbetsbänkar, 
men frågan är när det var modernt? Väggar och tak 
är klädda med masoniteskivor, målade med träimita-
tion och schabloner. Skivorna är 8 mm tjocka och 
från standardmått kapade i två kvadrater 122x122 
cm och med fashyvlade kanter. Träfiberskivan “Ma-
sonite” har varit tillgänglig i Sverige sedan 1929, när 
Nordmalings ångsåg i Rundvik startade en licens-
tillverkning efter ett nytt amerikanskt patent. Det 
är svårare att datera när produkten användes i den 
aktuella byggnaden. Masonite har tillverkats i Sve-
rige fram till år 2011 när den sista masonitefabriken 
lades ner. Invändiga masonitebeklädnader av det här 
slaget var vanliga under 1930- och 40-talen och en 
bit in på 1950-talet.

Övriga produkter bekräftar ett renoveringstill-
fälle under 1930- eller 40-talen. Elinstallationens 
vippströmbrytare av Backelit eller Isolit och Kuhlo-
kablarna med blykapsel var vanliga produkter under 
1930- och 40-talen. Framför den öppna kökshärden 
står en gjutjärnsspis, tillverkad på Husqvarna vapen-

fabrik med produktnamn 425. Just denna spis till-
verkades mellan 1934-38 i 500 exemplar per år och 
lagerfördes ända fram till 1958 (Husqvarna fabriks-
museum). Spisen är för övrigt samtida med järnug-
nen som kopplades till bakugnen i stugan. “Sättug-
nen” kommer från Klafrestöms bruk och saluförs i 
en katalog från 1934 som den patentskyddade Vasa-
kaminen nummer 2 som kostade 102 kronor med 
toppstycke (Klafreström 1901-1940). I köksbänken 
finns en liten vattenho i stålplåt infälld i bänkskivan, 
som skulle kunna vara från Olofsströmsverken, där 
för övrigt torparen Hilding Wihlborg på Trollatorpet 
arbetade. 1927 startade Olofströms Rostfria tillverk-
ning av bänkar och kärl.

I samband med restaureringen och de nödvändi-
ga lagningarna av kökets timmerväggar, avlägsnades 
masoniteskivorna. Takskivorna är monterade på rå-
spont och spikade i takbjälkarnas underkant medan 
väggskivorna är spikade direkt på väggtimret. Bakom 
råsponten finns en profilerad list på vardera sidan av 
våningsbjälkarna, som antyder att innertaket tidigare 
varit högre och bjälkarna delvis synliga. Under vägg-
skivorna finns flera tapetlager, men timmerväggen 
har ursprungligen varit synlig. Ytan är släthyvlad. 
Cirka 20 cm från taket går en sotrand, som anty-
dan till att taket en gång varit lägre. Först har taket 
varit lägre, sedan har det höjts, sedan har det klätts 
in med råspont och masonite, och blivit lite lägre 
igen men helt slätt. Direkt under masoniten har man 
klistrat ark av tidningspapper, sannolikt för att släta 
ut ojämnheter. Ett bevarat tidningsblad anger publi-
ceringsåret 1940.  

Tapeter
En särskilt användbar industriprodukt för datering 
från 1800-talet och framåt är tapeterna. Alltsedan 
industrialiseringen och lanthandelns intåg på lands-
bygden under 1860-talet är det möjligt att finna ta-
peter även i enklare hem (Hidemark, Maxén & Brån-
vall u.å., Broström, Stavenow-Hidemark & Lööv 
2004). I Örnanäs har 35 olika tapeter dokumente-
rats, varav en, förmodligen den äldsta, är handmå-
lad. Sammanställningen av daterade tapeter, lager för 
lager och rum för rum, fungerar som analysredskap 
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för olika frågeställningar. Hur ofta och när de olika 
rummen tapetserades ger indikationer på rummets 
bruk och representativitet. Stugan är det rum som 
har tapetserats om flest gånger med totalt 9 tapet-
lager. Förstugukammaren och framkammaren har 
tapetserats om 7 respektive 8 gånger, medan köket 
och den östra förstugan endast tapetserats 3 respek-
tive 4 gånger. Salen har endast tapetserats tre gånger, 
men det har då gjorts med exklusiva tapeter. Den 
äldsta tapeten kan vara äldre än byggnaden och det 
kan ha varit en monterbar bonad i papp. Frekvensen 
av nytapetseringar är största under senare delen av 
1800-talet fram till 1920-talet. De sista tapetlagren 
är från 1930-talet och återfinns i förstugukammaren, 
framkammaren och anmärkningsvärt också i nuva-
rande skafferiet. 

Tekniker och arbetsutförande 
Teknik och arbetsutförande kan fungera som date-
ringsredskap, men en hantverksmässig produktion 
kan vara svår att fixera i tid. Liggtimring är exempel-
vis en mycket gammal teknik som flera byggföretag 
och hustillverkare fortfarande brukar. En teknik som 
kransågning finns dokumenterad i St. Köpinge kyrka 
i Skåne från 1400-talet men förekom så sent som på 
1930-talet i Sverige enligt uppgifter från Nordiska 
museets frågelistor. Vid denna tid fanns också maski-
nella cirkelsågar, ramsågar och bandsågar. 

I Örnanäs ladugårdar finns ett par exempel på 
äldre tekniker som valts trots förekomst av mer ra-
tionella alternativ. I ladugårdstaken finns spår av trä-
plugg i läkten. Det är fråga om stora tak, många trä-
pluggar och förborrade hål från tiden omkring 1865 
när det fanns tillgång på spik som handelsvara. En 
annan detalj är de brädfodrade plankdörrarna till la-
dugården. Beklädnaden består av genomsågade bre-
da brädor som profilerats på ett sätt så att de ser ut 
att vara prefabricerad jämnsmal panel. Vad innebär 
dessa val av tekniker? Varför har man inte lagt hyv-
lade stickspån, papp eller tegeltak? Varför har man 
inte köpt spik eller kantade och spåntade brädor till 
ladugårdsbygget?   

Även om en ny rationell och allmänt tillgänglig 
teknik existerar så kan äldre tekniker förekomma pa-

rallellt med de yngre. Vad som är rationellt kan vara 
relativt; i afrikanska och asiatiska utvecklingsländer 
används exempelvis fortfarande kransåg i reguljär 
byggproduktion, i brist på maskinell utrustning. Ra-
tionalitet kan också vara situationsberoende; det kan 
exempelvis vara rationellt eller till och med nödvän-
digt att handhyvla ett listverk om en önskad profil 
inte finns tillgänglig i byggvaruhandeln. Hantverkets 
relativa modernitet och grad av mekanisering kan, i 
ett och samma byggnadsobjekt, ge indikationer på 
att en byggnadsdel är äldre än en annan. Men det är 
snarast fråga om en inre korrelation. 

Bearbetningsteknikerna av väggtimret i Örnanäs 
ger en relativ datering som bekräftar den dendrokro-
nologiska dateringen och hypotesen att bostadshuset 
ursprungligen var en högloftstuga, som byggdes om 
genom att det västra loftet kapades från stugan, drogs 
isär och att mellanrummet byggdes igen med väggar 
av skiftesverk, samt att den tidigare låga stugväggen 
timrades upp till ett gemensamt hammarband och 
hela längan lades under ett tak. De äldre husdelarna 
har skrätts med yxa och klyvts till plank med kran-
såg. Planken i den inskiftade husdelen mellan stugan 
och det västra loftet är sågade i en flerbladig ram-
såg. Båda sidor har spår av raka och täta sågsömmar, 
vilket antyder att det handlar om en ramsåg av god 
stålkvalitet, sannolikt med flera blad i en och samma 
ram, jämn krafttillförsel och kontinuerlig matning.

Bostadshusets huvudingång markeras av en öp-
pen veranda med lövsågad dekor och en bred pardörr 
i ramverk, med träspeglar och småspröjsade glas i det 
övre partiet. Dörrprofilerna är antingen frästa eller 
maskinhyvlade och beslagen är industritillverkade. 
Arbetsutförandet är mekaniserad men inte fullt ut in-
dustrialiserad snickeriteknik. Man har exempelvis inte 
kontrafräst profiler i pardörren, utan ”förkroppat” och 
sågat eller skurit negativformer. De övriga dörrarna i 
bostadshuset är antingen hantverksmässigt tillverkade 
ramverksdörrar, med speglar och klassiserande plas-
tiska profiler i helfransk eller halvfransk fason från 
1800-talets nybyggnad respektive ombyggnad, eller 
industritillverkade ramverksdörrar med masonitefyll-
ning, kvartsstavsprofiler och infästning i amerikansk 
fason från moderniseringen på 1940-talet. 
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Den lövsågsdekorerade verandan, med sirlig es-
tetik med borr och bandsåg, passar inte in i vare sig 
1800-talets eller 1940-talens byggprogram och val 
av teknik och material. Den maskinella bandsågen 
har förvisso funnits sedan början på 1800-talet efter 
ett amerikanskt patent, men tekniken var inte spridd 
på de svenska landsortssnickerierna förrän 1800-ta-
lets andra hälft. Samma teknik och bandsågsestetisk 
finns också i bevarade delar av en sekundärt monte-
rad takfot, med bandsågade taktassar i dubbel åspro-
fil. Det finns spår som antyder att den är sekundärt 
monterad och infäst i hammarbandet med trådspik. 
Brädorna i utsprånget är sågade med en finbladig 
ramsåg, kantsågade till jämn dimension och spån-
tade med maskinellt hyvlad not och fjäder. Takut-
språnget har förlängts från uppskattningsvis mellan 
10 och 20 cm till 55 cm. Frågan är när? 

Finbladig ramsåg, kantverk, kutterhyvel, bandsåg, 
snickarglädje, trådspik, skuren eller sågad förkropp-
ning, småspröjsad glasdörr. Verandan, pardörren och 
takutsprånget indikerar en ombyggnadsperiod på 
1920-talet. 

Perspektiv på dateringen av bostadshuset
Dateringarna av bostadshuset indikerar att bostads-
huset är uppfört i början av 1800-talet och därefter 
har sannolikt fyra större ombyggnadsprojekt genom-
förts fram till 1940-talet Det finns teknik och arbets-
utföranden som indikerar ytterligare en byggperiod 
på 1920-talet. Dateringarna ger följande tidslinje för 
bostadshuset (e avser efter och o omkring) :

e. 1810-15: Nybyggnation av en högloftstuga, 
med ledning av dendrokronologi och inskription.

e. 1850-51: Ombyggnad alternativt avverkning 

Äldsta tapeten i salen. Förmodligen den äldsta tapeten i bygg-
naden från salen. Rester funna under den senare inklädda trap-
pen till loftvåningen. (A) Tapeten är av lumppapp och kantför-
stärkt med bommulsväv. (B) Spikhålen indikerar att tapeten kan 
ha hanterats liksom en bonad. 
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för senare bruk, med ledning av dendrokronologi.
o. 1866: Ombyggnad och/eller modernisering av 

interiör, genom härledning av teknik och material 
samt inskription.

o. 1920: Modernisering av interiör och exteriör, 
genom härledning av teknik och material.

o. 1940: Modernisering av interiör, genom här-
ledning av teknik och material. 

Genom inskriptioner och dateringar kan maga-
sinsbyggnaden och ladugårdarna dateras:

e. 1839: Byggs magasinet, med ledning av den-
drokronologi.

o. 1865: Byggs ladugårdarna, med ledning av in-
skriptioner. 

Dateringen väcker ett antal allmänna frågor om 
byggnadsskick. Är det allmänt att bygga så kallade 
sydgötiska hus i början av 1800-talet? Om hypotse-
sen om det byggnadshistoriska förloppet stämmer så 
byggs huset om till en långloftstuga efter mindre än 
40 år. Varför gör man denna ombyggnad? Det tek-
niska tillvägagångssättet förefaller komplicerat. Var 
det ett brukligt sätt att bygga om dessa slags hus på?

De äldsta dendrokronologiskt daterade syd-
götiska hus som jag känner till är från 1670-talet. 
Dammen i Kinnarums socken i Västergötland är 
daterad till 1677. Tingsgården i Stidsvig i Skåne, 
som högst sannolikt haft högloftstugans form innan 
längan lades under ett tak, är genom skriftliga käl-

Schema över bostadshusets byggnadsskeden.
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lor daterad till år 1617. Årstad bålestuga i Halland 
och Lillarydsstugan på friluftsmuseet på Fredriksdal 
anses vara från mitten av 1600-talet. Näsgården på 
Frilandsmuseet i Lyngby är daterad till år 1688. Flera 
av dessa äldre byggnader har både ek och bok som 
stombyggnadsmaterial. Stuga och lofthus är inte all-
tid från samma byggnadsskede. Sjörydsstugan från 
Markaryds socken i Småland, senare flyttad till Jön-
köpings stadspark, har en stuga från 1600-talet, ett 
loft från 1700-talet och det andra från 1800-talets 
början.

De yngsta kända högloftsstugorna är Gunghults-
stugan i Hinneryds socken i Småland från år 1823 
och Smårydsstugan i Västra Karup i Skåne lär som 
vara uppförd 1842. Nils-Arvid Bringéus har noterat 
att Palmagården förvärvades av en lantbrukare år 
1857 och flyttades från Sönnertorp till Båarp i Väs-
tra Karup (Bringéus u.å.). Efter återuppförandet fick 
den ha kvar sitt ursprungliga utseende. Vid denna 
tid byggdes i regel nya loftstugor, så kallade lång-
loftsstugor eller framkammarstugor, under ett och 
samma tak. 

I det här sammanhanget bekräftas faktiskt Si-
gurd Erixons utvecklingsteori om högloftsstugor och 
långloftsstugor (Erixon 1941, 1947). Erixon identi-
fierar två ombyggnadssätt; antingen att loftbyggna-
derna sänks eller att stugan timras upp så att längan 
kan läggas under ett tak. I fallet Örnanäs timras stu-
gan upp, men här finns ytterligare en aspekt av om-
byggnaden. En källare och en murstock tillkommer 
och åtminstone två nya bostadsrum. Vad innebär 
förändringarna i byggnadsskicket för bostadsskicket? 
Ombyggnaden ger nya möjligheter till andra sociala 
relationer.  

Teknik- och materialanalys
Teknik och material registreras och bedöms i en ska-
debesiktning inför åtgärdsförslag, men faller ibland 
utanför ramen för den kulturhistoriska analysen. 
Grunden för den byggnadsarkeologiska analysen 
är att teknik och material är bärare av kulturhisto-
risk information. Traditionellt har den byggnadsar-
keologiska insatsen ofta reducerats till att fastställa 
tidslinjen i ett byggnadshistoriskt förlopp. Gunhild 

Eriksdotter (2005), Ove Hidemark (1991) och Peter 
Sjömar (2000) med flera forskare argumenterar för 
och visar hur ingående studier av byggnadens teknik 
och material kan ge kulturhistoriska upplysningar av 
allmänt slag; Varför byggde man på just det här sättet 
och med dessa tekniker och material?

Den kulturhistoriska analysen av teknik och ma-
terial kan ges olika inriktningar: För en byggherre är 
det fråga om medel för att uppnå ett mål med bygg-
naden. Material och tekniker väljs och komponeras 
utifrån intentionerna med byggnadens praktiska, es-
tetiska eller sociala bruk. Beroende på kulturell kon-
text kan valen också vara underförstådda och inför-
livade i en byggnadstradition (Werne 1993, 1998). 
För en byggmästare eller hantverkare är teknik och 
material medel i en byggprocess. Teknik- och mate-
rialanalysen kan ge upplysningar om det historiska 
byggnadsarbetet och vilka tankar och kunskaper som 
hantverkarna hade. Byggandets kulturhistoria är en 
annan berättelse än byggnadernas och brukandets 
kulturhistoria. 

I ”Teknik och materialanalys” och ”Spårtolkning” 
studeras byggnaden som ett resultat av ett byggnads-
arbete. Analyserna kan ge kompletterande uppgifter 
till dateringen, men syftar i huvudsak till att besvara 
frågorna: Hur såg det ut vid de olika tidpunkterna 
och hur byggdes det? I efterföljande avsnitt ”Form- 
och funktionsanalys” behandlas frågorna: Hur an-
vändes byggnaderna och varför byggde man på det 
här sättet? 

Teknik- och materialanalysen liksom spårtolk-
ningen följer en i grunden konventionell klassifice-
ring av å ena sidan byggnadsstommen med grund, 
bärande väggkonstruktion, bjälklag och taklag, och 
å andra sidan stomkompletteringar med panel, dör-
rar och fönster. Kritiska frågor som behandlas är: 
Vilka råvaror har man valt och hur har man bear-
betat dessa till byggnadsmaterial? Vilka tekniker 
har man valt och varför? Hur fungerar byggnaden 
som system? Vilka tankar ligger bakom husets ma-
teriella skepnad, vad har varit svårt och vad har man 
eventuellt misslyckats med? Kan man rekonstruera 
byggprocessen och hur de olika momenten förhåller 
sig till varandra? Kontinuerligt i texten görs jämfö-
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Snitt genom stugan. (A) Korrugerat plåttak (B) Hammar-
band (C) Dragband (D) Loftgolv (E) Ås till stugans inner-
tak (F) Isolering av mossa (G) Tung isolering av torv (H) 
Väggband/gammalt hammarband (I) Kilade innertakbrädor 
(J) Kronstång/dragband (K) Väggband (L) Syll. Ovansidan 
med svag lutning/vattenfall (M) Dymlat brädgolv (N) Lös 
riktbräda (O) stampad jord. 

Infästning av bjälklag. A. Västra loftet. 
B. Skiftesverket. C.  Gammalt bjälklag i 
östra loftet med skuren dekor. D. Nytt 
förhöjt bjälklag infäst med järnhängslen. 

Skarvar och knut. E. Infästning av stolpe vid dörr i 
västra loftet. F. Skarv mellan skiftesverk och stuga vid 
takfot. G. Skarv mellan skiftesverk och stuga vid syll. 
H. Dubbelhaksknut. 

A. B. C. D.

A.

B.

C.-D.

E.

F.

G. H.

E.

F-G.

H.
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relser mellan det speciella som framträder i Örnanäs 
och det generella enligt tidigare forskning och känd 
kunskap. Reflektionen tar sig uttryck som förslag till 
rekonstruktioner: Kan det ha sett ut så här? 

Karaktärisering av byggnadstekniken
Inför restaureringen frilades byggnaden skikt för 
skikt för att slutligen stå utan ytskikt och stomkom-
pletteringar i bara timret. Materialen och dess be-
arbetning, sammanfogning och konstruktiva relatio-
ner blev synliga för ögat.4 

Ett genomgående tema som kan utläsas av bygg-
nadssättet i Örnanäs är kombinationer. I förhållande 
till en konventionell klassificering av byggnadstek-
niker kan man säga att långloftstugan i Örnanäs är 
eklektisk. Bostadshuset är för det första en länga av 
fyra konstruktiva delar, varav tre kan fungera som 
fristående husenheter: östra loftet, stugan och västra 
loftet. Kombinationen av enheterna är ett generellt 
drag i traktens äldre byggnadsskick, med en centralt 

placerad vardagsstuga och framkammare som bostad 
och ekonomifunktioner lokaliserade till de intillig-
gande lofthusen.

Grunden och golvbjälklaget kombinerar också 
olika konstruktionsprinciper. Timmerstommen står 
på en kallmurad stengrund. Det västra loftet är ven-
tilerat som en så kallad ”torpargrund”, medan övriga 
golvbjälklag ligger tätt mot marken. Inga golvbjälk-
lag är isolerade. Golvet i stugan ligger på dynstockar 
direkt på marken. Det är ett flytande golv. Dyn-
stockarna är inte fästa i syllen eller golvet utan fung-
erar som ”riktbrädor” så att golvet ska ligga plant. 
Marken är beredd med ett (kapillärbrytande) grövre 
stenlager och ett (isolerande) lager av lera, sand och 
småsten (se registrering av Haslestad i föregående av-
snitt). 

De tvärgående väggarna är sammanfogade med 
knutar medan skarvarna i långväggarna är infällda 
och skarvade i stolpar. Byggnadssättet kan därför 
sägas kombinera både skiftesverkets och knuttim-

Panel och timmerstomme. (Från vänster) Lockläktpanel med 
vattenbräda. Inklädd knut. Virkesuttag i eksyll och furuplank. Av 
furustockarna fick man två väggplank och av de grova ekstammar-
na fick man fyra syllstockar. Avslutningsvis: Den släta plankväg-
gen, med virket orienterat med stående årsringar mot väderytan. 
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Byggprinciper och terminologi i sydsvensk timring. 
Ritning: Peter Sjömar.

Byggprinciper och terminologi i nordsvensk timring. 
Ritning: Peter Sjömar.
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som ett virkesbesparande husbygge med låga krav på 
isolering och dålig värmehushållning (Dunér & Hall 
1999, Aronsson 2002). 

Timringsteknik
Timringsuppgiften i Örnanäs var att bygga en hus-
länga av stora och konstruktivt självständiga rums-
enheter med smala plankor som byggnadsmaterial. 
Kvalitetskraven förefaller ha varit täta, vågräta och 
dessutom släta väggar (Andersson, Cramby, Lejon, se 
även Carlsson & Mårtensson 2001, Carlsson 2008, 
Holmberg 2005, Melin 2009). När den nu knappt 
200 år gamla timmerstommen detaljstuderades och 

ringens principer. Byggnaden är timrad genom att 
väggarna är dragna och isolerade, men sammanfog-
ningen görs både på knut och på stolpe (se Holmberg 
2006 och resonemang i föregående not). Ytterligare 
en blandteknik finner vi i innertaken och vånings-
bjälklagens utformning. Skiftesverket och det östra 
och västra loftet har våningsbjälklag och loftvåning, 
medan stugan har ett invändigt åstak på halvt upp-
timrade rösten. Vindsutrymmet mellan stugans in-
nertak och yttertak är således inget beboligt rum 
med plant golv. Stugan kan beskrivas som en ”halv-
högstuga” med brutet invändigt ”fjärdingstak”, det 
vill säga fyra invändiga takpartier av brädor mellan 
tre takåsar.5 Våningsbjälklaget i östra respektive väs-
tra loftet ”inte sluter stumt” (Bringéus u.å., s.26) i 
timmerstommen utan skjuter utanför vägglivet ett 
par centimeter, vilket gör att konstruktionen och 
rumsbildningen är avläsbar i fasaden.

Taklaget avslutningsvis kombinerar åstak och 
takstolar, och stugtaket är dessutom en kombination 
av båda dessa slags takkonstruktioner. I den 24 meter 
långa huslängan finns hela sju timrade rösten. Det är 
speciellt, inte minst då röste står mot röste. Dylika 
byggnadssätt har ofta tolkats som äldre friliggande 
byggnader som senare ställts samman i en huslänga6, 
men i fallet Örnanäs är det att döma av byggnads-
kronologin snarare fråga om ett byggsystem. 

Örnanäs är ett stort timmerhus, 24 meter långt 
och 165 kvadratmeter byggyta. Stommen består av 
liggande plank eller ”halvtimmer” av furu med vägg-
tjockleken fyra tum. Det är ett klent virke och en 
tunn vägg i jämförelse med Mellan- och Nordsven-
ska timmerbyggnader, där timmerväggen vanligtvis 
håller sex till åtta tum i tjocklek (Sjömar 1989, An-
dersson 2008b). Varför har man byggt med så klent 
timmer, här i en skogsbygd med tillgång på både 
kvantiteter och olika kvalitéer? En vägg av fyrtums 
plank har samma värmemotstånd som tre cm mine-
ralull, det vill säga en låg isolerförmåga. En massiv 
timmervägg med dimensionerna sex eller åtta tum 
har följaktligen 50 till 100 % högre isolerförmåga 
än planktimmerväggen i Örnanäs.7 Eftersom bo-
stadshuset saknar isolerande ytskikt, förutom panel 
och tapeter, ligger det nära till hands att tolka det 

Traditionella taktyper. Fjärdingstak och terdingstak anger in-
delningen av av ett brutet innertak, som beror av antalet takå-
sar. Sist ett ryggåstak med full rumshöjd till nockåsen. 

Planformer i timrade stugor i Sverige och Norge. Röd ram 
anger Örnanäs planform. Stugrummets area 46 kvadratmeter 
med invändiga mått 6,80 x 6,70 meter är ett relativt stort rum. 
Stocklängderna uppgår till 7,40 meter. Diagram av Peter Sjömar.   
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lejden som tar upp snedlaster är en halvklova med 
kärnsidan vänd inåt (Schjelderup, Helge & Stors-
letten, Ola (1999). Eftersom virkesanvändningen är 
så konsekvent föreställer jag mig att de som byggde 
huset kände till åtminstone fördelarna och kanske 
också gjorde en övervägning i förhållande till nack-
delarna. 

I varje väggplankas underkant finns ett vinkel-
format huggspår med plats för husmossa som tät-
ning.8 Timringens grundprincip är att ojämnheter 
i den undre väggplankans våglinje överförs på den 
övre väggplankan och att passningen görs i den yttre 
respektive inre anläggningsytan, mellan huggspårets 
mossfyllda förhöjning. Anläggningsytan mellan två 
plankor är omkring 5 mm på vardera sidan, som 
komprimeras av husets tyngd och ger en tät fog, trä 
mot trä. Syllstockarnas ovansidor är planhyvlade 
med ett fall på 5 mm utmed bredden 15 cm; san-
nolikt för att avleda vatten från konstruktionen (An-
dersson, Cramby, Lejon, se även Holmberg 2006). 
Några väggplank har också planhyvlats på ovansidan 
men utan lutning. Anledningen kan tänkas vara att 
få till en jämn våglinje och anläggningsyta för näst-
följande planka (Andersson, Cramby, Lejon).

Väggarna i Örnanäs bostadshus är helt släta. 
Väggplanken är rektangulära och möter varandra i 
skarp kant, till skillnad från det allmänna timrings-
sättet i Mellan- och Nordsverige, där utgångsmate-
rialet är stockar som skrätts på två sidor (Arnstberg 
1976, Boëthius 1927, Sjömar 1989).

När väggarna är helt släta ligger  anläggningsy-
tan i vägglivet och justeringsmånen i sidled är ytterst 
liten. Plankorna har formats för hand med yxa och 
handsåg och man har självklart inte lyckats hålla ex-
akta mått. Väggplanken understiger inte 10 cm men 
de kan vara upp till 2 cm tjockare. När skillnaden 
mellan två intilliggande plankor blivit stor har över-
hänget huggits bort med yxa. Detta har gjorts i efter-
hand (Andersson, Cramby, Lejon, se även Holmberg 
2006 och Melin 2009).

Väggplankorna är förbundna, dels vertikalt ge-
nom dymlingar, dels horisontellt i knutar eller stol-
par. Dymlingarna är placerade på inbördes avstånd 
omkring 120 cm, det vill säga 2 aln eller 4 fot, och 

Modell till Örnanäs bostadshus. Byggt i skala 1:10 av Gunnar 
Almevik och Patrik Jarefjäll. Rekonstruerat taklag. 

delar av timmerväggen plockades isär framkom spår 
av både problem och problemlösningar i bygget.

Örnanäs är timrad av plank tagna i par ur en 
rund trädstam, vilket gör att trädets märg och kärna 
inte är centrerad i virket utan ligger i plankans ena 
kant. Kärnsidan har konsekvent vänts utåt i tim-
merstommen. Splintsidan är följaktligen vänd inåt. 
Vad motiverar detta virkesuttag med två plank ur en 
trädstam och virkesanvändning med kärnsidan vänd 
utåt i byggnaden? Att lokalisera virkets kärnsida till 
fasaderna är fördelaktigt med avseende på virkets 
beständighet mot solljus, vind och nederbörd. Års-
ringarna står vinkelrät mot väggytan och tvärsnittet 
genom stockens mitt rymmer maximalt med kärn-
ved i förhållande till splintveden (Bojer Godal 1994, 
1997). Den mörka kådrika sommarveden är hård 
och formstabil och exponeras här mer än den vekare 
vårveden.  Nackdelarna att vända virket på detta sätt 
kan, dels vara att den huggna ytan har skurna fibrer 
som utestänger vatten bättre än den rivna sågytan, 
dels att den relativt större krympningen i splintveden 
i trädets längdriktning gör att väggen tenderar att 
böja sig utåt. Med hänsyn till snedlasterna från taket 
skulle det vara lämpligare att vända kärnsidan inåt, 
vilket är tradition i de norska så kallade grindhus där 
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placerade i förband i väggen. Totalt finns 1430 löp-
meter väggtimmer, och uppskattningsvis omkring 
1190 dymlingar, som någon huggit fram och täljt 
till. Dymlingarna är tillverkade i ek, omkring 22 cm 
långa, kvadratiska med sidan 2,5 cm i den nedre de-
len och med fasade kanter i den övre. På väggarnas 
insida finns spår av vertikala ritsar till varje dym-
lingshål. På väggplankornas överkant har de vertikala 
ritsarna överförts i horisontella ritsar som markering 
för håltagningen.  Dymlingshålen är inte genomgå-
ende utan borrade till hälften i det förbundna paret 
väggplankor. Hålen är tillverkade med en ”skednava-
re” som ger rundad hålbotten, men de flesta hål har 
därefter justerats i både sidled och lutning med stäm-
järn. Några dymlingar har också kapats i längdrikt-
ning eller snedkapats och kilats i det undre eller övre 
borrhålet. Att justera dymlingshålet eller dymlingen 
är vedertagen teknik för att rikta upp väggen i för-
hållande till en lodlinje. I Örnanäs har timmermän-
nen justerat i princip varje väggplanka på något av de 
nämnda sätten (Andersson, Cramby & Lejon). Med 
tanke på den släta väggens konstruktion, med långa 
plankor och en liten anläggsyta utan justeringsmån i 
sidled, så kan det tänkas vara problematiskt att hålla 
lodlinjen. 

Skarvarna i husets längdriktning utgörs huvud-
sakligen av stolpar med spårfals eller stumma möten, 
knutkedja mot knutkedja eller stolpe mot stolpe. 
Det förekommer inga skarvar inom respektive hu-
senhet.9 Längdskarvarna i syllvarvet liksom hammar-
bandet är antingen stumma eller infällda, men utan 
att de tar upp dragkrafter. Det finns således ingen 
låsning mellan de fyra husenheterna i timmerstom-
mens längdriktning. När tak och panel avlägsnas kan 
husenheterna flyttas eller rivas utan att de påverkar 
varandra i konstruktiv mening. Är det fråga om en 
medvetet inbyggd mobilitet?

Sammanfogningen mellan långväggar och tvär-
väggar är huggna med så kallade dubbelhaksknutar 
(Erixon 1953, Arnstberg 1976). Knuttypen har en 
inskjuten och centrerad bindtröskel eller så kallad 
”betta” (Sjömar 1989), som ger ett hak på vardera 
sidan, det vill säga ett dubbelhak. Samtliga mått i 
knuten varierar vilket antyder att timmermännen 

Timrets orientering i väggen och timringens princip.  
Örnanäs väggar är timrade av furuplank, tagna i par ur 
en timmerstock. Syllstocken i ek är ett par tum grövre, 
men kluven och orienterad på samma sätt som väggtimret. 
Väggtimret möts i skarp kant. Timringens princip bygger 
på tekniken att meddra, som innebär att en ojämn kant-
linje på ett ämne kopieras och överförs på ett mötande 
ämne. Meddraget i den sydsvensk timringstraditionen är 
ofta utformat med en undre följare som löper på underlig-
gande väggtimmer och en rits som överför måttet på det 
ovanpåliggande. Ett drag eller mossdrag huggs upp som en 
V-formad skåra i mitten. Anläggningsytan i vardera kant 
kallas för såt. 

Principiella skillnader mellan nordsvensk och syd-
svensk timring. För att få samma stighöjd på ett väggtim-
mer av plank uttaget i par ur stocken så krävs ett betydligt 
grövre timmer än ett väggtimmer med centrerad kärna. 
Bilden till höger (av Peter Sjömar) visar skillnaderna mel-
lan en sydsvensk “såtlös” timmervägg och en traditionell 
nord- och mellansvensk timring med bibehållen vankant. 



BYGGNADEN SOM KUNSKAPSKÄLLA

104

inte använde sig av en måttsatt mall, utan att arbe-
tat med ungefärliga mått i underhaket som de sedan 
överförde med rits eller dylikt till överhaket. Knuten 
är huggen med yxa och justerad med stämjärn, men 
inga spår av sågskär syns. 

Dubbelhaksknuten förutsätter utskjutande 
knutskallar för att sammanfogningen ska kunna ta 
upp dragkrafter. På några ställen har denna kraftpå-
känning varit så stor att en del av knutskallen har 
spräckts loss. Timmermännen har fått laga utknutar 
med dymling redan innan huset var färdigtimrat. 

Som 14:e stockvarv ligger hammarbandet, även 
benämnt långband eller dialektalt ”vabord”. Det är 
delvis nytt virke från 1980-talet då bostadshuset fick 
sitt nuvarande tak. Bevarade delar finns huvudsak-
ligen längs den södra långfasaden. Det gamla ham-
marbandet är intimrat i röstena och skarvade i mö-
tet mellan huslängans konstruktiva delar med en så 
kallad gaffelskarv. De gamla hammarbanden är inte 
dragna mot väggtimret, det vill säga att de är oisole-
rade, och infästningen i underliggande väggplanka 
förefaller sekundär. 

Virket i hammarbandet är skrätt på fyra sidor 
med ett tvärsnitt omkring 17,5 x 20 cm. Det skjuter 
långt utanför vägglivet, huvudsakligen på insidan. 
Det förefaller som om virket tagits ned i tjocklek och 
att utsidan är senare nedhuggen, men det är svårt 
att avgöra med säkerhet. En tolkning är att hammar-
bandet ursprungligen var 20 x 20 cm motsvarande 8 
x 8 tum och att det sköt ut en tum på utsidan och tre 
tum på insidan. Det gamla hammarbandets dimen-
sion, infästning och frihet i förhållande till timmer-
väggen är intressant. Jag tolkar det som ett uttänkt 
byggnadssätt för att inte låta den tunna plankväggen 
ta upp sidokrafter från taket. Hammarbandet skjuter 
ut hela 7,5 cm från vägglivet på insidan vilket tillåter 
en ganska stor böjning från takets sidokrafter; ham-
marbandet kan fortfarande vila på timmerväggen, ta 
vertikalkrafterna och bära upp takets tyngd. Ham-
marbandets del i Örnanäs timmerstomme fungerar 
därmed på liknande sätt som långbandet i ett skif-
tesverk.10

På vinden i det västra loftet är väggarna stabili-
serade i sidled genom vindsträvor i form av diago-

nala ekträn från gavlar till långväggar, infällda med 
laxstjärt och dymling i hammarbanden.11 Man kan 
fråga sig varför det västra loftet har stabiliserats och 
inte det östra? Handlar det om olikheter i utsatthet 
för väder och vind, eller handlar det om loftens olika 
funktioner?  

Väggtimret har stabiliserats horisontellt med 
kindstolpar vid dörröppningar och med gåtar vid 
fönsteröppningar. Virket i dessa konstruktionsdelar 
är vanligtvis ek (Henriksson 1996, 2000). Gåtarna 
är infällda i ett notspår i väggtimret och väggtimret 
är infällt i ett notspår i kindstolparna. Anfangets ver-
tikalytor är svagt inåtlutade, vilket ger skarpa yttre 
mötespunkter och en tät fog. I sammanfogningen 
mot överliggande väggband finns en väl tilltagen 
krympmån, som lämnar glipor på omkring 2 cm per 
meter i den nu torra timmerväggen. Inget stående 
virke, vare sig gåtar, kindstolpar eller stolparna där 
väggtimret skiftats in, är fixerat i flera liggande vägg-
plankor. Det finns inga spår av missbedömningar av 
sjunkning i samband med virkets krympning, men 
faktum att man tagit hänsyn till krympningen an-
tyder att virket inte var helt torrt vid timringstillfäl-
let. För att återkoppla till den dendrokronologiska 
dateringen och inskriptionerna så kan torktiderna ha 
varit upp till två år.  

Sammanfattningsvis kan man säga att timrings-
tekniken är snickarmässig, och att klubba, stämjärn 
och hyvel har använts nästan lika mycket som yxan. 
Står man framför huslängans gavel och tittar upp 
mot gavelspetsen sex meter upp, med förståelse för 
den precision som krävs för att väggen ska vara tät, 
helt plan och i våg, så kan man sluta sig till att det 
var kunniga timmermän som ansvarade för det här 
husbygget. Det är storskaligt, det är tätt och det är 
rakt och med räta vinklar och ingenting verkar vara 
lämnat åt slumpen. Det är resultatet av ett intellek-
tuellt handarbete. 
 
Virkesdimensioner 
Bostadshuset i Örnanäs är ett stort timmerhus. Rum-
men är stora även i förhållande till yngre timmerhus 
med dubbel bredd och korsplaner (Andersson 2001, 
Werne 1997). Det handlar inte om en herrgård el-
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ler en prästgård, utan en i trakten ordinär bondgård 
(Ohlén, Sydow, & Björkman 1937, 1943). I allmän-
het överstiger inte de största rummen i timrade bo-
stadshus 6 meter i vare sig bredd eller djup (Anders-
son 2001). I Örnanäs har stugan, som är det största 
rummet, invändiga mått 6,70 x 6,80 meter, det vill 
säga ett drygt 45 kvadratmeter stort rum. Salen och 
den östra och västra loftvåningen mäter alla 6,70 x 
5,40 meter. En förutsättning för denna rumsbild-
ning är långa timmerlängder. I Örnanäs överstiger 
merparten av virket 7 meter. 

Ett grundläggande problem att timra med långa 
stocklängder handlar om trädets naturliga avsmal-
ning från rot till topp. En inte oväsentlig del av 
timringskunskapen består i att välja rätt stock el-
ler planka på rätt plats i timmervarvet och i väggen 
som helhet, men om skillnaderna mellan topp och 
rot är för stora så blir uppgiften omöjlig (Andersson, 
Carmby, Lejon, se även Sjömar 1989). Varje stock 
bygger växelvis på höjden. ”Att timra slätt” eller 
”slätnacke” är ett uttryck för misstaget att två mö-
tande stockar hamnar på samma nivå i en knutkedja. 
Då finns det inget material kvar att hugga knuten i. 
I ”normalfallet” beräknas avsmalningen till 1 cm per 
löpmeter, vilket i Örnanäs ger skillnader på upp till 7 
cm mellan två knutkedjor (Andersson 2001, 2004).

Mätningarna visar att väggtimret i Örnanäs över-
lag håller jämna dimensioner. Avsmalningen är be-
tydligt mindre än normalfallet: i medeltal 0,65 cm 
per meter. Jämnast dimension håller stugväggarna 
där avsmalningen är 0,52 cm per meter och syllarna 
som skiljer försumbara 0,18 cm mellan topp och rot. 
Väggplanken i stugan och syllstockarna är så pass 
jämna att de sannolikt är dimensionshuggna, det vill 
säga uttagna ur trädstammen med både bredd och 
höjd som fasta mått (Andersson, Cramby, Lejon). 
Med undantag av skiftesverksdelen, som förmodas 
höra till en senare ombyggnad, och röstena, där av-
smalningen inte är något problem eftersom de inte 
ingår i knutkedjan, är det ett fåtal plank med stora 
avvikelser mellan topp och rot som utmärker sig. 
Dessa väggplank med en kraftig avsmalning från 1,2 
upp till 2,1 cm per meter kan vara avsiktligt dimen-
sionerade; inte för att hålla jämn höjd, utan anpas-

sade till situationen och för att komma i våg vid dör-
rar, fönster och bjälklagsinfästningar.12 De är således 
endast undantagsvis som väggtimret följer trädets 
naturliga koniska form. 

I Örnanäs har man stora rum och långa stock-
längder. Därför har man varit tvungen att dimen-
sionshugga eller åtminstone justera förhållandet 
mellan topp och rott. För att få jämna höjder på 
väggtimret utgår man från toppdimensionen, det vill 
säga den minsta diametern och den lägsta stighöj-
den på väggtimret (Carlsson 2008). Antingen blir 
väggtimret så klent att det går åt många stockvarv 
för att vinna byggnadshöjd, eller så krävs det ett tim-
mer med en grov dimension som råmaterial. I Ör-
nanäs har man haft naturförutsättningarna att välja 
ett relativt grovt timmer. Väggarna bygger genom-
gående cirka 3,6 meter upp till takfot på endast 14 
stockvarv (jämför Werne 1997). Mer exakt uträknat 
så bygger varje väggtimmer 25,9 cm och eksyllarna 

Dokumentation av stighöjder och grenställning (Östra ga-
veln). Stighöjder mätta i ändträet i topp och rot, årsringar angiv-
na i intervallet 2-8 cm i rotändan, avsmalning här uträknad för 
stock 1-14 i cm per meter(differensen mellan topp och rot delat 
med 7,10 m), grenvarvsavstånd markerade med x och ”intercep-
tet”, som här endast varit möjligt att beräkna på stock 3,4 och 7. 
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 ÖSTRA LOFTET

 Byggnadsdel  Specifikation  Ø (cm)  Längd (m)  Antal  Sa: längd  Virke m3  Timmer m3  Ø (cm)  Sa: längd

 Syll  Ek, 2 plank/stock  27,7x15  6,00  2  19,2  0,8  1,67  40  13,3

   7,20  1   

 Väggtimmer  2 plank/stock  25,4x10  6,00  24  273,6  6,95  13,56  35,5  137

 7,20  18

 Mellanvägg  2 plank/stock  25,4x10  6,00  9  83,0  2,11  3,86  35,5  39

 2,90  10

 Röste  2 st/stock  22,8x10  7,20-0,80  16  73,2  1,44  2,85  31,5  36,6

 Hammarband  18x20  6,00  2  12,0  0,43  0,69  27  12

 Golvbjälklag  12,5x12,5  6,90  11  75,9  1,19  1,93  18  75,9

 Nytt våningsbjälklag  1850  16x20  6,70  5  33,5  1,07  2,06  28  33,5

 G:a våningsbjälklag  1810-15  13x13  7,00  5  35,0  0,59  1,1  20  35

 Nytt golv b.v.  1940  12,5x2,8  5,90  54  318,6  1,11

 G:a golv b.v.  39 kvm, 6 st/stock  25x3  5,90  28  165,2  1,19  3,22  31,5  41,3

 Golv vind  37 kvm, 6 st/stock  25x3  5,50  26  143,0  1,11  2,57  31,5  33

 Takbrädor  52 kvm, 6 st/stock  29-34x3  3,40  48  163,2  1,56  3,18  31,5  40,8

 Takåsar   17,5x15  6,00  3  18,0  0,47  0,88  25  18

 Nockås  20x20  6,00  1  6,0  0,24  0,37  28  6

 Spant  Gran  12,5x12,5  4,2  18  75,6  0,93  0,93  12,5  75,6

 Stavspån  45st/kvm, 12 st/kubb  8-11x1,5-2  0,45  2340  1,24  6,2  30  87,8

 Stickspån  76 st/kvm  8-11x0,5  0,45  3952  0,84

 Nya fönster  4 st, 5,12 kvm (1940) 4,58 kvm (1850)

 G:a fönster  2 st, 0,98 kvm (1810-15)

 Nya dörrar  5 st, 8,51 kvm

 G:a dörrar  4 st, 6,3 kvm 

 STUGAN

 Byggnadsdel  Specifikation  Ø (cm)  Längd (m)  Antal  Sa: längd  Virke m3  Timmer m3  Ø (cm)  Sa: längd

 Syll  Ek  27,7x15  7,4  2  29,2  1,21  1,83  40  14,6

 7,2  2

 Nytt väggtimmer  1850  27,2x10  7,4  6  44,4  1,21  2,2  35,5  22,2

 G:a väggtimmer  1810-15  27,2x10  7,4  16  248  6,75  12,08  35,5  124

 7,2  18

 Sa:  väggtimmer  27,2x10  7,4  24  307,2  8,36

 7,2  18

 Röste  22,8x10  6,70-1,80  7  33,6  0,77  1,32  31,5  17

 Nya hammarband  18x20  7,4  2  14,8  0,53  0,85  27  14,8

 G:a hammarband  18x20  7,4  2  14,8  0,53  0,85  27  14,8

 Golvbjälklag

 Kronstänger  10x15  7  2  14,4  0,14  0,55  22  14,4
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 Nya dragband  18x18  6,7  2  13,4  0,43  0,71  26  13,4

 Golv  46 kvm, 4 st/stock  25x4  6,9  26  179,4  1,84  3,76  31,5  48,3

 Innertak  50 kvm, 4 st/stock  34x3  1,8  80  144  1,5  3,56  35,5  36

 Ga: takstolar  15x15  4  14  80,5  1,81  3,19  22  84

  3,5  7

 Nya takstolar  1850  15x15  4  12  69  1,55  2,74  22  72

 3,5  6

 Takbrädor  64 kvm, 6 st/stock  29-34  3,4  60  204  1,92  3,97  31,5  51

 Takåsar  28x28  7,4  3  22,2  1,74  2,20  35,5  22,2

 Takkrokar   8

 Mulåsar  10x10  7,4  2  14,8  0,15  0,26  15  14,8

 Näver  1,4 kvm/björk, 183 st  4 lager  256 kvm

 Torv  64 kvm  2 lager  128 kvm  

 Stavspån  45 st/kvm, 12 st/kubb  8-11x1,5-2  0,45  2880  1,53  7,63  30  108

 Stickspån  76 st/kvm  8-11x0,5  0,45  4864  1,04

 Nya fönster  4 st, 2,7 kvm (1850)

 G:a fönster  3 st, 1,39 kvm (1810-15)

 Nya dörrar  4 st, 6,93 kvm (1850)

 G:a dörrar  3 st, 4,73 kvm (1810-15)

 SKIFTESVERKET

 Byggnadsdel  Specifikation  Ø (cm)  Längd (m)  Antal Sa: längd Virke m3 Timmer m3  Ø (cm)  Sa: längd 

 Syll  27,7x15  3,4  2  6,8  0,28  0,45  41  3,4

 Väggtimmer  31,5x10  3,3  10  66  2,08  8,1  38  71,4

 3  11   

 Mellanvägg  31,5x10  5  9  45  1,42  5,1  38  45

 Golvbjälklag
 25-18x20-
 15  3,4  5  17  0,54  1,01  24-32  17

 Våningsbjälklag  15x17  6,8  3  20,4  0,52  0,92  24  20,4

 Golv b.v. 
 15+17,5 kvm, 6-4 st/  
 stock  25x3  5  26  130  0,98  2,14  31,5  27,5

 Golv vind  24,1 kvm, 6-4/stock  25x3  5  20  100  0,72  1,56  31,5  20

 Takbrädor  28 kvm, 6-4/stock  29-34x3  3,4  26  88,4  0,84  1,48  31,5  19

 Ga: takstolar  15x15  4  6  34,5  0,78  1,37  22  36

 3,5  3

 Stavspån  45 st/kvm, 12 st/kubb 8-11x1,5-2  0,45  1624

 Fönster  3 st, 2,4 kvm (1850)
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27,7 cm i medeltal.13 Den smalare toppänden håller i 
väggtimret 23,8 cm och rotänden 27,3 med klenaste 
uppmätta toppände på 18 cm och grövsta rotända 
40 cm. Väggplanken har inte sorterats med grövre 
dimensioner i de lägre väggpartierna, vilket ofta kan 
registreras i äldre timmerbyggnader, men till röstena 
har man däremot genomgående använt klenare virke 
där varje planka bygger 22,8 cm i medeltal (Anders-
son 2004, Sjömar 1989). Det grövsta virket återfinns 
i skiftesverket mellan stugan och det västra loftet där 
stighöjden på varje väggplanka är 31,5 cm. 

Väggtimrets stighöjd för varje timmervarv är be-
tydligt större i Örnanäs än i svenska timmerhus i 
allmänhet; nya såväl som gamla (Andersson 2011). 
Upp till 18 istället för 14 stockar på höjden 3,6 me-

 VÄSTRA LOFTET

 Byggnadsdel  Specifikation  Ø (cm)  Längd (m)  Antal  Sa: längd  Virke m3  Timmer m3  Ø (cm)  Sa: längd

 Syll  27,7x15  7,40  2  29,2  1,21  1,83  40  14,6

 7,2  2

 Väggtimmer  25,7x10  7,40  24  400,8  10,3  20,19  35,5  204

 7,2  31  

 Röste  22,8x10  7,1-0,5  30  119,6  2,73  4,66  31,5  60

 Hammarband  18x20  7,40  2  14,8  0,53  0,85  27  14,8

 Nytt bjälklag
 12-30x12- 
 20  7,00  6  42  0,69  3,82  18-45  49

 G:a bjälklag  15x17  7,00  8  56  1,43  2,22  24  49

 Våningsbjälklag  15x17  7,00  7  49  1,25  2,22  24  49

 Golv b.v.  37 kvm (46 1810-15)  25x3  5,50  27  183,6  1,38  3,82  31,5  49

 1,3  27   

 Golv vind  37 kvm (46 1810-15)  25x3  5,50  27  183,6  1,38  3,82  31,5  49 

  1,3  27

 Takbrädor  64 kvm  29-34x3  3,40  60  204  1,92  3,97  31,5  51

 Spant  12,5x12,5  4,20  22  92,4  1,13  1,13  12,5  92,4

 Tak-nockåsar  17,5x17,5  7,40  4  29,6  0,91  1,45  25  29,6

 Stavspån  58st/kvm, 12 st/kubb  8-11x1,5-2  0,45  2880  1,53  7,63  30  108

 Stickspån  76 st/kvm  8-11x0,5  0,45  4864  1,04

 Nya fönster  4 st, 4,0 m2 (1850)

 G:a fönster  5 st, 1,43 m2 (1810-15)

 Nya dörrar  4 st, 6,04 m2 (1850)

 G.a dörr  3 st, 2,9 m2 (1810-15)

ter är att betrakta som normala dimensioner på tim-
mer. Tar man vidare hänsyn till att väggtimret liksom 
syllarna i Örnanäs är tagna i par ur en och samma 
trädstam och bildar en rektangel med skarpa kan-
ter, så blir slutsatsen att de som byggde bostadshu-
set i Örnanäs använde ett mycket grovt timmer. Det 
handlar om stockar som i medeltal håller omkring 
35 cm i diameter, det vill säga ett i dagens mått mätt 
”övergrovt” timmer (Andersson 2004). 

Timmerstommen inräknat syll, väggtimmer, 
hammarband, stolpar, dragband, bjälklag, takåsar 
och takstolar omfattar totalt cirka 53 kubikmeter 
virke.14 För stomkompletteringar tillkommer 8,5 ku-
bikmeter till golv, 1,5 kubikmeter till innertak, 6,2 
kubikmeter till yttertak och 9,2 kubikmeter virke till 
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 REKONSTRUKTION AV BYGGNADSVIRKE 1810-15 

 Virkesslag  Byggnadsdel  Virkesslag   Diameter (tum)  Längd  Antal 

 Syllstockar  Syll  Ek  12”6  12,5 aln  4

 12”6  12 aln  5

 12”6  10 aln  2

 Plank  Väggplank långväggar  Fur  11”4  12,5 aln  40

 Väggplank kortväggar  11”4  12 aln  68

 Väggplank östra loftet  11”4  10 aln  36

 Rösten  9”4  12 aln  24

 Bjälkar  Bjälklag östra loftet  Fur  5”5  12 aln  16

 Bjälklag västra loftet  7”6  12 aln  15

 Kronstänger stugan  6”4  12 aln  2

 Hammarband stuga, västra loftet  8”8  12,5 aln  4

 Hammarband östra loftet  10 aln  2

 Takåsar östra loftet  7”7  12 aln  4

 Takåsar västra loftet  7”7  12,5 aln  4

 Takåsar stugan  1”11  12,5 aln  3

 Takstolar  Fur  6”6  7 aln  21

 Sparrar  Spant rundvirke  Gran  5”  7 aln  40

 Brädor  Stuggolv  Fur  2”  24 fot  24

 Loftgolv  1,25”  24 fot  52

  1,25”  20 fot  54

 Innertak  Fur  1,25”  24 fot  20

 Takbrädor  Fur  1,25”  24 fot  84

 Takmaterial  Takspån  Fur/ek  18”  6730

 Tränaglar  Ek  6730 

 Takkrokar  En  1 aln  8

 Mulåsar  Fur  4”4  12,5 aln  2

 Näver  (180 björkar)  Björk  256 kvm

 Torv   128 kvm

  Snickerier  Ytterdörrar   Fur  36x70”  3

 Innerdörrar   Fur  36x70”  5

   32x64”  2

 Fönster   Fur  26x30”  4

 22x30”  2

 16x20”  2
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panelen. Stomkompletteringarna utgör totalt cirka 
26 kubikmeter, det vill säga ½ av stommen. Virket 
till stommen fördelar sig med 3,5 kubikmeter på syl-
len, 36,7 kubikmeter på väggtimret, 7,3 kubikmeter 
på bjälklag, drag- och hammarband och 5,7 kubik-
meter på taklaget med åsar och takstolar.15 Väggtim-
ret utgör således cirka 2/3 av byggnadsstommen. 
Väggarna i en timrad byggnad av motsvarande stor-
lek från samma tid, någonstans i Mellan- eller Nord-
sverige, skulle grovt räknat innehålla 50 till 100 % 
mer material. Mängden virke i ett nybyggt enfamiljs-
hus i trä uppgår idag till omkring 25-30 kubikmeter, 
det vill säga omkring 1/3 av virket till bostadshuset i 
Örnanäs.16 Den gamla timmerbyggnaden i Örnanäs 
är materialsnål i sin samtid med materialkrävande i 
relation till dagens trähus. 

Timmerväggarna är byggda av 236 väggplank av 
furu motsvarande 1336 löpmeter plank.17 Fördelat 
på de olika längderna finner vi 24 väggplank i väs-
tra loftet och 24 i stugan med längden 7,40 meter 
samt ytterligare 24 plank med längden 5,90 i det 
östra loftet. I skiftesverksdelen finns 21 plank med 
längden 3,30. I tvärgående och knutade väggar finns 
67 plank med längden 7,10 och till rösten åtgår 52 
väggplank i fallande längder från 7,10 ner till 0,80 
meter. I de tre sekundära invändiga väggarna finns 
24 plank i längder om 6,00, 5,00 och 2,80 meter. 
Översätter man dessa mått- och mängduppgifter i 
enheter som var gängse när huset byggdes och strati-
fierar materialmängderna över byggnadens livslängd, 
så framträder en intressant regelbundenhet. 

I början av 1800-talet mättes byggnadsvirke i aln, 
fot och tum och produktion och handel med virke 
värderades vanligtvis i mängder utifrån tolftedelar el-
ler ”tolfter” (Carlsson 2008). Väggtjockleken i Örna-
näs håller 4 tum och timrets längder i de två loften 
och stugan är 10, 12 och 12,5 alnar långa. Om man 
bara tar hänsyn till den förmodade äldsta delen med 
stuga och två loft, förefaller det som att stommen är 
ett modulsystem i tolftedelar: loftbyggnadernas lång-
väggar består av 12 väggplank i furu. Totalt gick det 
åt 14 tolfter väggplank för att bygga högloftstugans 
timmerstomme.18

Kan det ha varit så, att byggare och byggherre 

upprättade en materiallista, som hade samma funk-
tion som en ritning? Det vill säga att man kunde ska-
pa sig gemensamma bilder av det framtida husbygget 
genom konventioner knutna till materialmängder 
och dimensioner? Antalet timmerstockar bestämde 
husets relativa storlek, de olika apteringslängderna 
angav husets exakta längd och bredd och timmerdi-
mensionen i diameter angav slutligen den ungefär-
liga bygghöjden. Kunde man exempelvis visualisera 
beskrivningen ’ett loft med väggar av en tolfter om 
tolv alnar furuplank 10 tum 4 på eksyll’?  

Virkeskvalitet
Var virket bättre förr? Inom byggnadsvården är det 
här en retorisk fråga, som brukar besvaras jakande 
med emfas. ’Var virket bättre förr’ är också titel på 
en bok utgiven av Riksantikvarieämbetet, som be-
handlar traditionellt virkeskunnande så som det 
presenteras i byggnadsläror och Nordiska museets 
frågelistor (RAÄ 1982). Slutsatsen är: ja, virket var 
bättre förr. 

Men hur var virket förr? Det fanns sannolikt 
bättre och sämre virke, då som nu, frågan är hur kva-
litet värderades i ett husbygge? Kvalitet är ett relativt 
begrepp, som i första hand handlar om materialets 
egenskaper i förhållande till funktionen det ska fylla. 
I det här sammanhanget är jag inte intresserad av 
vilka kvalitetsbegrepp som angavs i skriftliga doku-
ment, utan hur virke med olika kvalitet faktiskt kom 
till användning. 

En första registrering är att nästan allt virke i 
bostadshuset är furuvirke. Undantaget är syllvarvet, 
gåtar och kindstolpar som är av ek. Två gamla spar-
rar av gran finns bevarade i konstruktionen: klena 
rundstörar omkring 5 tum i diameter, som löper 
från hammarbandet till nockåsen i loftbyggnaderna. 
Bjälkarna i ladugårdarna är däremot genomgåen-
de av gran i grova dimensioner och långa längder, 
9,50 meter långa och omkring 30 x 30 cm. Gran 
har fördelaktiga egenskaper som konstruktionsvirke, 
genom sin relativt höga böjhållfasthet och styvhet 
samtidigt som den har låg densitet, god formstabi-
litet och lite sprickbildning (Sjömar 1989, Godal 
& Modal 1994). Varför har man inte använt gran 
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till bostadshuset? Av totalt 11 kubikmeter konstruk-
tionsvirke, i åsar, dragband, golv- och vindsbjälklag, 
finns bara tall. Huvuddelen av Örnanäs skogsbe-
stånd är idag gran och i vissa partier finns gammal 
och i högsta grad byggnadsduglig gran. Enligt Thure 
Nilssons uppgifter, och berättelser från hans farfar 
som levde under mitten av 1800-talet, så invandrade 
granen sent på Örnanäs marker. Vid tiden för ladu-
gårdsbygget fanns endast tre byggnadsdugliga granar. 
En skogstaxering från 1890 bekräftar dominansen av 
tallskog. Av 4 000 inventerade träd var 130 granar 
och merparten av dessa i spannet 20-35 cm i diame-
ter (Örnanäs gårdsarkiv). 

Inom byggnadsvården diskuteras kvalitet i gam-
malt byggnadsvirke nästan uteslutande i termer av 
årsringstäthet. I princip bygger argumentationen på 
att täta skikt av årsskottens sommarceller, som är 
fyllda med konserverande och stabiliserande hart-
ser och som framträder som mörka årsringar i trä-
dets tvärsnitt, ger virket högre densitet, hållfasthet 
och motståndskraft mot skadeinsekter, röta och so-
lens och vindens nedbrytande verkan (Godal 1994, 
1997, Sjömar 1989). Täta årsringar beror huvud-
sakligen på att träden har växt långsamt i hård kon-
kurrens om ljus och näring och/eller att de uppnått 
hög ålder. Med mognaden avtar trädets tillväxt. Det 
växer långsammare. Årsringstäthet är också ett av 
flera vedertagna kvalitetskriterier i virkesmätning. 
För klassning av tall beräknas årsringarna i intervallet 
2-8 cm radiellt från märgen i stockens grövsta ända. 
För kvalitetsklass I eller så kallad ”knivfura” krävs, 
förutom andra kvalitéer, minst 20 årsringar inom 
bedömningsområdet, eller omräknat 3,3 årsringar 
per cm (se Virkesmätningsrådet 2007, u.å.). En läg-
re kvalitetsklassning III kräver minst 12 årsringar i 
intervallet, eller 2,0 årsringar per cm (jämför med 
Bentz Høgseth 2007, s. 235). 

Väggtimret till stugan och loftbyggnaderna, det 
vill säga husdelarna i den förmodade gamla hög-
loftstugan, har genomgående täta årsringar, motsva-
rande högsta kvalitetsklass. Väggtimret i det västra 
loftet har i genomsnitt 23 årsringar i intervallet (3,8 
årsringar per cm) medan stugan och det östra lof-
tet har så många som 30 årsringar (5,0 årsringar per 

cm). Virket till skiftesverket, från ombyggnaden om-
kring 1850, har 18 årsringar i intervallet (3,0 års-
ringar per cm).19 Beräknat utifrån hela tvärsnittet har 
timret i västra loftet och skiftesverket i medeltal 3,8 
årsringar per cm och stugan och det östra loftet har 
4,9 årsringar per cm. Kvalitén på det gamla virket är 
genomgående hög, men det finns anmärkningsvärda 
skillnader mellan det östra loftet och stugan respek-
tive det västra loftet och skiftesverksdelen. Är skillna-
den ett resultat av en medveten virkessortering?  

För att pröva registreringen om en högre virkes-
kvalitet i stugan och det östra loftet har jag också 
jämfört kvistar och sprickor i de olika husdelarna.20 
En generell bedömning är att virket i stugan håller 
högre kvalitet i förhållande till de övriga delarna även 
i detta avseende. Virket är nästintill kvistfritt och ett 
fåtal synliga kvistar är ”råkvistar” som inte översti-
ger 20 mm i diameter, vilket är ett av kriterierna 
för högsta kvalitetsklass (Andersson 2004, Carlsson 
2002 Virkesmätarrådet). Märgsprickor förekommer, 
men de är raka och överstiger inte 3 mm. Virket i 
det östra och västra loftet är likvärdigt: rakvuxet, viss 
förekomst av märgsprickor och kvalitet från fina till 
medelgrova kvistar, huvudsakligen råkvistar, med 
diameter upp till maximalt 60 mm. Det är värt att 
anmärka att väggtimret i det östra loftet skiljer sig 
åt mellan bottenvåningen och vindsvåningen, där 
virket i bottenvåningen håller högre kvalitet än i 
vindsvåningen. Virket i skiftesverksdelen är av sämre 
kvalitet, med olika slags kvistar och grova råkvistar 
över 120 mm. 

Den bedömning jag gör, mot bakgrund av dessa 
undersökningar, är att olika virkeskvalitéer har valts 
till de olika delarna av byggnaden. Analysen av detta 
val består av två aspekter: Vad fanns att tillgå? Hur 
prioriterade man mellan det man hade?  Stugan 
framstår som högt prioriterad. Därefter följer even-
tuellt ytterligare en sortering mellan det östra loftet 
eller åtminstone dess bottenvåning, följt av det väs-
tra loftet och slutligen skiftesverket. Varför valdes 
högsta kvalitén till stugan? Handlar skillnaderna om 
rummets sociala funktion eller dess nyttjandegrad 
och utsatthet, eller handlar det om huruvida väggen 
skulle vara bearbetad och synlig eller dold bakom pa-
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nel och tapeter? Det västra loftet är den mest utsatta 
byggnadsdelen för väder och vind. Här ligger också 
salen som bör kunna betraktas som det mest repre-
sentativa rummet. Men salen blev inte sal förrän ef-
ter ombyggnaden 1850; dessförinnan var det ett rum 
utan kakelugn, tapeter och papptak. När huset bygg-
des i början av 1800-talet prioriterades kvalitet för 
stugan och köket. Motivet kan ha varit att rummen 
brukades vardagsvis och med förmodat hårt slitage. 
Virkets kvalitet hade kanske även estetisk betydelse 
när de trärena väggarna var i dagen; representativt 
gentemot besökarnas granskande blickar eller för 
husfolkets personliga tillfredsställelse? 

Råvara och materialmängder
Örkened är en skogsbygd och Örnanäs är en skogs-
fastighet. Stamfastigheten är 307 hektar stor varav 
270 hektar är beskogad. Det är rimligt att anta att 
byggnadstimret togs från den egna skogen. De som 
valde ut materialet gick knappast ut i skogen och 
fällde träd utan en uppfattning om vad de behövde 
för kvantiteter och kvalitéer. Det är inte säkert att de 
hade någon pappersritning av huset, men de hade 
med stor sannolikhet en huggarlista. Undersöknin-
garna har hittills visat att de som valde virket till hus-
bygget i Örnanäs gjorde medvetna val, men vad kan 
man säga om huggarlistan? Med vilken blick gick de 
ut i skogen? Kan vi få information om den historiska 
skogen genom att undersöka byggnaden? 

Genom att räkna årsringarna från märgen till 
barkkanten får man reda på trädets ålder. Det äldsta 
trädet användes till stugans innertak och det slog 
skott innan Skåne blev svenskt 1658. De äldsta ekar-
na som använts i syllvarvet började växa på 1500-ta-
let. Eftersom virket till byggnadsstommen i Örna-
näs är bearbetat på fyra sidor, och barkkanten med 
få undantag har huggits bort, är det sällan möjligt 
att med exakthet säga hur gamla träd som användes. 
Den dendrokronologiska dateringen anger åldern på 
virkesdelar i furu i stugan från 62 till 161 år, och 
medelåldern 98 år. Motsvarande beräkningar i det 
östra loftet ger medelåldern 64 år med spridning från 
45 till 91 år. Det västra loftet ger medelåldern 83 år 
med en spridning från 69 till 95 år. Skiftesverket ger 

medelåldrar på 91 år med spridning från 84 till 98 
år. Exakt hur mycket virke som skrätts bort är svårt 
att säga, men det är rimligt att anta att träden var 
omkring 100 år gamla när de fälldes, snarare än 80 
eller 120 år gamla. Det är alltså inte fråga om full-
mogna furor. 

Med utgångspunkt i genomsnittshöjden på de 
gamla väggplanken är det möjligt att räkna ut en 
medeldiameter på de träd som användes. Ur varje 
träd skulle två rektangulära plankor tas med den 
bestämda bredden 4 tum eller 10 cm vilket resulte-
rade i en genomsnittshöjd på cirka 26 cm. Beräknat 
med en tums tillägg för det virke som försvinner i 
behuggning, sågning och timring, så krävs tim-
merstockar med genomsnittsdiameter 35,5 cm eller 
dryga 14 tum för att få ut väggplank med aktuell di-
mension. Virkesuttaget och timringstekniken kräver 
således grova dimensioner, men varför valde man så 
unga träd? 

Ekvationen grovt timmer, relativt unga furor/
tallar och täta årsringar antyder att skogen där 
byggnadstimret till husbygget avverkades hade hög 
bonitet. Det är teoretiskt möjligt att använda en 
vedertagen boniteringsmetod, ’interceptmetoden’, 
för att närma sig skogens historiska bonitet, men det 
är förenat med praktiska svårigheter.21 Metoden är 
framtagen för bonitering i växande skog, med lik-
åldriga bestånd av tall och/eller gran. Jag har försökt, 
men inte ens lyckats få fram tendenser till ståndorts-
index och historisk bonitet.

Boniteten i den historiska skogen kan inte fast-
ställas, men ekvationen grovt timmer, relativt unga 
furor/gamla tallar och täta årsringar kan betyda att 
man bara använde den första stocken till väggtim-
mer.22 Med hänsyn till avsmalningen från rot till 
topp, beräknat 1 cm per meter, bör diametern vid 
brösthöjd under bark vara omkring 40 cm eller 16 
tum för att förstastocken ska duga till väggtimmer. 
För att andrastocken i ett träd ska duga så krävs en 
brösthöjdsdiameter på närmare 50 cm eller 20 tum, 
vilket förefaller orimligt för ett relativt ungt träd med 
täta årsringar. Väggtimret togs med största sannolik-
het ur förstastocken. En 100-årig tall är mellan 20 
och 30 meter hög, beroende på skogens växtbeting-
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 REKONSTRUKTION AV HUGGARLISTA 1810-15
 Byggnadsdel Trädslag  Antal Stock från

 rot
Längd (aln) Toppdia-

 meter (tum)

 Syll  Ek  2 1  12,5  15

 3 1-2  12  15

 1 2  10  15

 Väggtimmer  Fur  20 1  12,5  13

 34 1  12  13

 18 1  10  13

 Rösten  Fur  18 2  12  11

 Hammarband  Fur  4 2  12,5  10

 Bjälklag  Fur  23 3  12  9

 Golvbrädor  Fur  21 2  12  11

 13 2  10  11

 Takbrädor  Fur  42 2  5,5  11

 Takåsar  Fur  3 3  12  9

 4 1  12  13

 4 2  10  10

 Takstolar  Fur  21 3  7  8

 Mulåsar  Fur  2 3  12,5  5

 

 Spant  Gran  40 1  7  4 

 Näver 
 256 kvm  Björk  183  

 Torv 128 kvm

 Stavspån  Fur/Ek  435 kubb  18 tum 

elser.23 Men om endast förstastocken användes, det 
vill säga endast 6 till 7,5 meter av trädets hela längd, 
vad gjorde man med resten av trädet? 

Tanken att det bara var förstastocken i trädet som 
användes till väggtimmer är inte orimlig, om vi tar 
hänsyn till fördelningen av de olika virkesslagens di-
mension, längder och mängder. Virket i de förmo-
dade ursprungliga byggnadsdelarna med stuga och 
två loft uppgår till 65 kubikmeter.24 Med det aktu-
ella virkesuttaget krävdes omkring 116 kubikmeter 
och 1500 löpmeter rundtimmerstockar med längder 
mellan 10 och 12,5 alnar och dimensioner mellan 4 
och 13 tum i toppändan. 

Tolkning av virkesuttag och apteringssätt till husbygget 1810-
15. Rekonstruktion av “huggarlista”. Virket till golv- och 
våningsbjälklag, liksom till hammarband, dragband och takåsar är 
taget ur stockens mitt. Ett sådant virkesuttag fordrar inte samma 
grova timmerdimensioner, som väggtimret som tagits i par ur 
samma trädstam. De skrädda takåsarna i stugan är grova, upp till 
30 x 30 cm, men genom centrumutbyte och att man därtill fasat 
kanterna för att få ut så mycket virke av timret som möjligt, så 
fordras inte grövre träd än till väggtimret. De virkesslag som kräver 
dimensionerna 13 tum är väggtimret samt takåsarna och innerta-
ket i stugan, motsvarande 600 löpmeter. Väggtimret till stugan 
fordrar närmare 14 tum i toppändan. Rösten och sågstockar till 
golv- och takbrädor kräver 11 tum och räknar tillsammans 500 
löpmeter timmer. Virke till bjälklag, hammar- och dragband, 
takstolar och resterande takåsar kräver 400 löpmeter timmer med 
toppdiameter från 10 och ner till 4 tum.
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Uppskattningsvis fälldes cirka 75 furor till den 
gamla högloftstugan, med en brösthöjdsdiameter 
mellan 16 och 18 tum. Man tog ut väggtimmer ur 
första stocken, rösten och sågtimmer ur andra stock-
en och bjälkar ur tredje stocken. Med ”fulltimmer” 
hade det varit orimligt att bara använda första stock-
en, men med de väggplank som användes i Örnanäs 
är fördelningen snarast optimal. Hade man valt äldre 
och grövre träd hade märgsprickorna varit större, 
träden hade varit tyngre och svårare att hantera och 
fördelningen mellan de olika virkesslagen hade kan-
ske inte blivit fullt så optimal. Bjälkarna är relativt 
kvistrika vilket också antyder att de togs högre upp 
på trädet.25

Avslutningsvis, en analys av strukturen av årsring-
arna över hela tvärsnittet i 23 väggplankor ger ingen 
tendens till återkommande mönster över livscykeln; 
vare sig i byggnaden som helhet eller i en och sam-
ma husenhet. Vissa träd har växt undertryckt i täta 
bestånd i princip hela livslängden, några har växt i 
bestånd som blivit tätare, andra har gallrats och växt 
frodigt för att återigen undertryckas i konkurrens, 
och så vidare. Slutsatsen är att byggnadstimret av-
verkades selektivt, från olika platser där man påträf-

fat träd som stämt in på byggherrens och byggarnas 
kvalitetskrav. Mot bakgrund av de presenterade un-
dersökningarna har urvalet handlat om rakvuxna och 
relativt grova men inte fullmogna furor. Kanske und-
vek man medvetet alltför gamla träd? Det bästa virket 
med avseende på kvistar och årsringstäthet synade och 
sorterat man ut till stugan och det östra loftet. 

Virkesskador
Motivet för en skadeanalys är vanligtvis en förestående 
restaurering, där analysen ska tjäna som underlag till 
ett åtgärdsförslag och en kostnadsberäkning. Det här 
är en restaureringsteoretisk diskussion som jag inte 
ämnar fördjupa mig i, utan nöjer mig här med att 
undersöka två skador som väcker frågor av kulturhis-
toriskt slag.

När restaureringen påbörjades var byggnaden 
mycket förfallen. Ett läckande tak byttes i mitten av 
1980-talet, men dessförinnan hade inga byggåtgär-
der eller ens ett minimum av underhåll gjorts sedan 
1950-talet. Det eftersatta underhållet resulterade i 
ett accelererat förfall, men byggnaden uppvisar ett 
par skadebilder som eventuellt har andra orsaker. 

Virket i timmerstommen håller genomgående 
hög kvalitet, bortsett från de skador som uppstått 
genom hål i taket och fritt flödande vatten utmed 
väggarna. När huset en gång byggdes valdes rakvuxet 
och relativt kvistfritt virke, med täta årsringar och li-

Återkommande skadebild. (Till vänster) Angrepp av skaded-
jur. (Till höger) Bildserien visar: A. Angrepp av skadedjur. B. 
Deformation genom krympning. 
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ten sprickbildning. Man har vänt den mest beständi-
ga sidan av väggplanken att möta utomhusklimatet; 
sidan med största tvärsnittet av tålig kärnved och stå-
ende årsringar. Väggtimret är skrätt på fyra sidor och 
det förefaller som en medveten strävan att minimera 
andelen splintved. Splintveden stäcker sig endast ett 
par centimeter mellan två väggplankor, och kärnan-
delen mäter överlag minst ¾ i plankans tvärsnitt ge-

Principskiss för virkesuttag till panelbrädor. Det finns åt-
minstone fyra kvalitetsmässiga fördelar att ta ut beklädnads-
virket i mitten av trädstammen och att sedan vända kärnsidan 
utåt. För det första är andelen kärnved störst i ett tvärsnitt i 
trädets mitt och där skyddas träpanelen naturligt från ned-
brytning genom kärnvedens impregnerande kådor. För det 
andra framträder kvisten som en genomgående armering över 
hela brädan. Kvisten i sig och reaktionsveden runtomkring 
är extremt hård och rikligt impregnerad med kåda. Samma 
kvist fram träder istället som en oval eller rund ring om brädan 
tas ur ett sidoämne, som kan lossna och falla ur och därmed 
göra panelen otät. För det tredje så står den hårda sommar-
veden vinkelrätt mot fasaden och slitytan. För det fjärde är 
krympningen och därmed också sprickbildningen mindre 
ju närmare centrum av stocken den är tagen. Krymp ningen 
påverkar virket som mest i den yttre veden, eftersom årsring-
arnas bågsegment är längre och därmed också den tangen-
tiella krympningen. Ytterligare en kvalitetsskillnad kan vara 
märgstrålarnas inverkan på panelbrädans täthet. Märgstrålar-
na liknar tillplattade sugrör och transporterar vatten radi ellt 
från märgen till ytveden och penetrerar panelbrädor med stor 
andel splintved (Godal 1994,   Almevik & Renström 2003). 

nom märgen. Det här är en hög andel kärnved, och 
jag ställer mig frågan om de växande träden kan ha 
skadats eller ”katats” medvetet för att de skulle bilda 
större andel kärnved? Kan det vara så, att virkesutta-
get, virkesanvändningen och timringssättet är utfor-
mat för att undvika angrepp från skadedjur? 

Nu 200 år efter att huset byggdes kan man konsta-
tera att det trots allt har uppkommit skador. Den ab-
solut känsligaste punkten i timmerväggen är skarven 
mellan två väggplankor, den så kallade såten, där hela 
tyngden upp från taklaget och de övre väggpartierna 
tas upp. Just kring såten består virket av splintved 
och utmed denna finns också en typisk skadebild: en 
mängd hål 1,5 till 2 mm i diameter med borrmjöl, 
som sannolikt orsakats av en trägnagare.26 Angreppet 
har sannolikt gynnats av det bristande underhållet, 
men förutsättningen har funnits från början. I vissa 
partier i såten finns betydligt större långsmala hål, 
som antas komma från fågelnäbbar i jakt på skalbag-
garna och dess larver. Uppenbarligen har man inte 
lyckats undvika skador fullt ut, men frågan är hur 
det hade sett ut om kärnandelen varit än mindre eller 
om väggplanken hade vänts med splintveden utåt? 

Den andra skadan eller potentiella skadan är defor-
mationen av väggplanken. Krympningen är asymme-
trisk, eftersom planken är tagna i par ur en trädstam. 
Både den radiella och den tangentiella krympningen 
är mindre utmed kärnsidan, och varje väggplanka 
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buktar svagt utåt eftersom ytveden på dess insida har 
krympt desto mer. Det här gör att såten mellan stock-
arna riskerar att öppna sig och att hela den dymlade 
väggskivan kalvar. Förutsättningen för deformationen 
gavs genom virkesuttaget, men frågan är hur deforma-
tionen påverkas av klimatet? Huset har varit obebott i 
cirka 25 år, och under det senaste decenniet har bygg-
nadsstommen varit öppen varpå inomhusklimatet 
och utomhusklimatet haft ungefär samma luftfuktig-
het. Teoretiskt borde ett uppvärmt hus och ett torrt 
inomhusklimat förstärka deformationen. Kommer 
väggarna att deformeras ytterligare efter restaurering-
en, när huset ska brukas och bebos? Hur tänkte de 
som byggde huset om detta?  Å andra sidan är kärn-
sidan betydligt mer formstabil än splinten; hade de 
vänt timret åt andra hållet hade rörelserna i stommen 
sannolikt varit betydligt större liksom deformationen 
och skadorna. Kanske tänkte de ändå rätt?   

Fasadbeklädnad
Bostadshuset i Örnanäs är klätt med en obemålad 
locklistpanel av furuvirke. Panelen är snedsågad 
mot en vattbräda utmed syllen och under takfoten 
löper en horisontell list mot vilken lockläkten möter 
upp. Underbrädorna och läkten är omkring 30 mm 
tjocka, det vill säga något grövre än en tum, och klu-
vna i maskinell ramsåg med vinkelräta, jämna och 
täta sågskär. Ytorna är i övrigt obearbetade. Läkten 
håller jämna bredder mellan åtta och nio cm medan 
underbrädorna varierar mellan 18 och 35 cm. Inga 
brädor är koniska utan kantsågade i rak linje med ett 
grovt cirkelsågblad. Panelen är spikad med tre tums 
smidd spik i tre spikrader utmed långväggarna och 
i fem spikrader utmed gavlarna. Totalt har omkring 
870 löpmeter underbrädor i normalbredd mellan 25 
och 30 cm och omkring 760 löpmeter lockläkt med 
bredden nio cm i längder om 3,50 respektive 4,00 
meter. Panelvirket uppgår till omkring 9,2 kubikme-
ter virke, vilket motsvarar ungefär ¼ av virkesåtgån-

Örnanäs fönster. Stugfönstret mot söder, vy från insida och ut-
sida samt horisontellt och vertikalt snitt. Till höger, perspektiv 
av fönstrets komponenter: karm, innerbåde, ytterbåga och föns-
terluckor. 
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gen till hela timmerstommen. För att fästa panelen 
har det gått åt minst 2 200 smidd spik. 

Underbrädorna är tagna som första och andra 
bräda på vardera sidan av ett sågsnitt i märgen, och 
kärnsidan har konsekvent vänts utåt. Årsringarna står 
vinkelrätt mot väggytan och kvistarna framträder ofta 
som hornkvistar, liksom ett band av franska liljor. Det 
är samma regelmässighet i virkesuttag och virkesan-
vändning som i väggtimret. Den visuella effekten av 
trädets natur kan inte vara någonting annat än ett re-
sultat av en medveten byggnadskultur. Det är svårt att 
bedöma exakt hur gammal panelen är, men den ma-
skinella sågningen med flerbladig ram och kantverk 
blev vanliga på landsbygden omkring 1870. 

Fönster och dörrar
I byggnaden finns 16 fönster i sju olika utföranden 
samt två fönstergluggar utan glas. Till stugfönstren 
finns ett par fönsterluckor av narade brädor beva-
rade, och i panelen finns smidda upphängningsjärn 

och nötningsspår från narorna kring alla fyra stug-
fönstren. Samtliga fönster i bottenvåningen, med 
undantag av det stora köksfönstret på den östra gav-
eln, har samma profiler i fönsterbågar, mittpost och 
invändiga foder. Karmen är sammanfogad med en 
avancerad träförbindning med invändig gering och 
glaset är infällt i ett notspår i bågarna. Fönstren är 
hantverksmässigt tillverkade och med handsmidda 
beslag, men de är sannolikt inte ursprungliga. De två 
fönstren i skiftesverket från ombyggnaden 1850 är 
identiskt utformade som övriga fönster på botten-
våningen. 

I bostadshuset i Örnanäs finns sju olika slags 
dörrar och totalt 14 dörrförsedda passager; tre yt-
terdörrar, åtta innerdörrar i bottenvåningen, två 
dörröppningar i vindsvåningen varav en är försedd 
med dörrblad och avslutningsvis en dörr till vardera 
vindstrappan. De 14 dörrarna går att hänföra till åt-
minstone fyra olika tidsperioder. Den yngsta dörren 
(YD2) är en modern laminatdörr, som Thure Nils-

Örnanäs köksfönster och stugfönster. (Till vänster) Vy 
och detalj av köksfönstret från 1920-1940-talet. Foto: An-
ders Haslestad. (Till höger) Vy och detalj av stugfönstret 
från 1850-60-talet. 
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son satte in vid skyddsarbetena 1984. Dörrarna till 
köket och köksfarstun (D1, D2, D3 och D5) är ram-
verksdörrar med speglar av masonite i amerikansk 
fason, med kvartsstavsprofil i låg relief och industri-
tillverkade beslag. Dessa fyra dörrar monterades san-
nolikt i samband med renoveringen under 1940-ta-
let. Ytterdörren till den utvändiga köksfarstun, som 
också byggdes i samband med renoveringen under 
krigsåren, är förmodligen en äldre innerdörr (YD3). 
Dörrbladet är klätt med en masonitskiva, formpres-
sad i ett stycke enligt ramverkets plastik, men dörren 
bakom det illusoriska ramverket är ett riktigt ram-
verk med fasade träspeglar. 

Det finns tre dörrar med liknande teknik och 
formegenskaper, som dateras till 1920-tal. Det gäl-
ler den nyss nämnda ramverksdörren bakom den 
formpressade masoniteskivan (YD3) och ytterligare 
en dörr av samma slag mellan köket och köksfarstun 
(D4), samt ytterdörren till huvudentrén mot söder 
(YD1). Dörrprofilerna liksom beslagen är maskin-
tillverkade men med en låg mekaniseringsgrad. 

I bottenvåningen finns ytterligare tre dörrar, men 
med en mer ålderdomlig karaktär. Dörrarna mellan 
stugan och förstugukammaren (D7) respektive fram-
kammaren (D8) samt dörren mellan förstugukam-

maren och salen (D9) skiljer i mått men har samma 
teknik och formegenskaper. Dörrarna till stugan är 
186 cm höga medan dörren till salen endast är 168 
cm. Samtliga dörrarna är ramverk med tre liggan-
de speglar infästade med en kraftigt profilerad list i 
halvfransk fason och med smidda gångjärn. Dörrbla-
dens bottenfärg är en ådermålning i mörk träimita-
tion, men salsdörren är övermålad med vit lackfärg. 
Det finns en ledtråd som antyder att dörrarna är 
samtida med fönstren. Fodret ligger an cirka en tum 
från dörrkarmen, och där har man hyvlat en profil i 
karmen, med samma form och utförande som fönst-
ren. Dörrfodren är identiska med de invändiga föns-
terfodren, och listen till dörrspeglarna förefaller vara 
tillverkad med samma hyvel som fönstrens mittpos-
ter. Därmed är dörrarna med stor sannolikhet från 
ombyggnaden 1850-51, men hur såg dörrarna och 
passagerna ut när huset byggdes? 

Spårtolkning

”Buildings, it would appear, are rarely what they seem.” (Bill 
Hillier & Julienne Hanson 1984) 

Den historiska förundersökningen görs, som suffixet 
anger, före restaureringen. Undersökningsmetoden 

Friläggning och tolkning av spår. (Till vänster) Friläggning 
av bjälklag. Foto: Bengt-Arne Cramby. (Mitten) Infästning av 
mellanbjälklag. Foto: Bengt-Arne Cramby. (Till höger) Spår av 
farstukvist varifrån takvinkeln av ett sadeltak kan utläsas. 
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vid sidan av litteratur- och arkivstudier och eventuella 
intervjuer är i de flesta fallen en okulär besiktning, det 
vill säga en undersökning av det som går att registrera 
med blotta ögat. Metodproblematiken i sin banalaste 
form kan handla om att komma in i byggnaden och 
att komma åt belamrade utrymmen. Undersökaren 
är i regel ensam i sin uppgift. Undersökningar som 
genomförs under pågående restaurering kan innebära 
en närmast motsatt situation med möjligheter att fri-
lägga tidigare osynliga ytor och överlagrade historiska 
skikt. Restaureringen möjliggör också samarbete mel-
lan olika aktörsgrupper (se Planke 2008). 

Innan restaureringen av Örnanäs påbörjades 1999 
var långloftstugan klädd med panel utvändigt och 
invändigt med tapeter. Timmerstommens spår och 
potentiella ledtrådar var inte åtkomlig i den okulära 
besiktningen. I samband med restaureringen frilades 
timmerväggarna och det gick att registrera konstruk-
tions- och verktygsspår och färgpigment under bygg-
nadens ytskikt av upp till 10 tapetlager. Situationen 
resulterade i nya tolkningar av byggnadsteknik och 
estetiskt uttryck. I samband med lagningar av skadat 
timmer avtäcktes inte bara invändiga och utvändiga 
ytor, utan även timmerstockarnas ovansidor och un-
dersidor gick att studera. Undersökningen tillför-

des ytterligare ett informationsbärande lager dolt i 
konstruktionen, exempelvis att syllstockens ovansida 
hyvlats med sluttning utåt. Restaureringen möjlig-
gjorde även kirurgiska ingrepp och dissekering av 
material. Exempelvis så har dolda sammanfogningar 
som dymlingar sågats upp för att i detalj kunna stu-
dera hantverksmetoden att rikta timmerväggarna 
med kilar eller så kallade ”lusar”. 

Alla restaureringar ger inte samma tillgänglighet 
till det byggda källmaterialet som i fallet Örnanäs, 
samtidigt som goda undersökningsmöjligheter kan 
skapas även i andra situationer, genom selektiva fri-
läggningar och kirurgiska ingrepp. Restaurerings-
situationen ger visibilitet och blottlägger nya in-
formationsbärande lager, men lagerföljden är i sig 
otillräcklig för att samla eller aktivera alla slags spår 
och ledtrådar. Den mest omfattande friläggningen 
av ett undersökningsobjekt och den mest nyanserade 
stratifieringsmodellen står dock och faller med för-
mågan att identifiera spår, följa ledtrådar och bygga 
sammanhang kring egenskaperna i det materiella. 
Det jag vill lyfta fram med det forensiska perspekti-
vet är uppmärksamheten på enskilda spår som bevis, 
och de ”anklagande” logiska resonemang som bygger 
på kombinationer av säkrade spår och andra tillgäng-

Friläggning och tolkning av spår. (Till vänster) Spår av farstu-
kvist. Foto: Bengt-Arne Cramby. (Mitten) Inhuggning av lock-
lagt innertak i stugan, och spår av kilning av takbrädorna. (Till 
höger) Uthuggning i knuthalsen för mossdrevning. 



BYGGNADEN SOM KUNSKAPSKÄLLA

120

Yxhuggen yta

Hyvlad/skavd ytaHandsågad yta,
alla ytterväggar 

Maskinsågad yta Hyvlad/skavd yta

Yxhuggen ytaMaskinsågad yta Maskinsågad yta

Hyvlad/skavd yta
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liga källor för att ”bortom varje rimligt tvivel” uttala 
sig om byggnadshistorien. 

I detta avsnitt behandlas spåranalyser av bygg-
nadsstommen och konstruktionselementen fönster, 
dörrar och tak med rekonstruktioner av äldre föns-
tersättning, passager och utformningar av taklag och 
takbeläggning. Avslutningsvis presenteras en syntes 
av spåranalyserna och ett exemplifierat resonemang 
hur olika slags spår kombineras för att bygga en 
byggnadshistorisk kontext. 

Materialbearbetning 
Genom undersökningarna av teknik och material är 
det möjligt att påstå att byggnadssättet i Örnanäs är 
både kunskapskrävande och arbetsintensivt, utan att 
kunna precisera exakt hur arbetskrävande eller exakt 
vari det avancerade kunnandet ligger. En allmän re-
flektion är att man har lagt ner särskilt stor möda 
på att bearbeta byggnadsmaterialet. Byggnadsstom-
mens alla virkesslag har bearbetats på fyra sidor, till 
rektangulär form med skarpa kanter, i upprepade 
moment och med olika verktyg. Frågan är vad som 
går att utläsa av texturen från bearbetningen? Vilka 
verktygsspår kan avläsas och vilken arbetsprocess har 
genererat dessa? Bearbetningen skiljer sig åt mellan 
olika väggar och rum; finns det relationer mellan dif-
ferentieringen av bearbetning och de olika rummens 
status? 

Materialbearbetningen har analyserats okulärt 
och dokumenterats med fotografi, scanner och ge-
nom ”frottage” eller frottering, det vill säga att göra 
ett avtryck på ett papper med en grov blyertspenna. 
Registreringen avser väggtimret och omfattar insida 
och utsida respektive bottenvåning och vindsvåning 
i huslängans fyra delar. Vissa bearbetningssätt är tyd-
ligt avläsbara, medan andra framträder som diffusa 
spår. En första slutsats är att det finns spår av fem be-
arbetningssätt: handsågad, maskinsågad, behuggen, 
hyvlad och skavd yta.27 

Den mest uppenbara skillnaden mellan de olika 
ytorna är att ytterväggarna är sågade medan de flesta 
innerväggarna bär spår av yxa, skave och hyvel. Yt-
terväggarna i stugan och de två loften präglas av ore-
gelbundna och svagt lutade sågskär. Spåren kommer 

med all säkerhet av en kran- eller klosåg, det vill säga 
en stor klyvsåg som förs med handkraft. Det är rim-
ligt att anta att anta att timret först skräddes på fyra 
sidor till rektangulära block, som sedan klövs i två 
delar med en handsåg.28 Ytterväggarna i skiftesverket 
och det övre partiet av stugans långväggar skiljer sig 
åt. De är sågade på bägge sidor och med en maski-
nellt driven såg, sannolikt en flerbladig ramsåg med 
gott stål. Sågskären är raka och täta och det finns inga 
spräckspår i ändträn, vilket förekommer i brädor el-
ler plank som sågats i en enbladig ramsåg.29 Spåren av 
materialbearbetningen bekräftar dateringen och andra 
slutledningar om det byggnadshistoriska förloppet där 
en högloftstuga byggs om till en långloftstuga. 

Varje typ av verktygsspår uppvisar oregelbun-
denheter, men den mest varierade texturen gäller de 
handsågade ytorna. De som klöv timret till plank 
lyckades inte alltid hålla raka sågskär. Väggplankorna 
är i regel 10 cm tjocka, men det finns måttavvikelser 
på upp till två centimeter. Där två väggplank med 
olika bredder möter varandra har man huggit bort 
den fals som bildas i skarven. På flera ställen finns 
också spår av felsågningar, där ett oavslutat sågskär 
går in i trädet innanför ett nytt sågskär. Sågspåret 
varierar från skarpa kantförskjutningar med rak 
lutning i tät följd till böljande och glesa åsformer. 
Genom processuella rekonstruktioner och analyser 
i den praktiska kontexten kunde även gradskillna-
derna i spåren förklaras, exempelvis att de böljande 
glesa åsformerna kommer av en smal eller kraftigt 
sliten kransåg som skapar vibration i ”uppdraget”. 
Fördjupningar i dessa nyanser i verktygsspåren pre-
senteras senare och i relation till framställningen av 
processuella rekonstruktioner. 

Väggtimrets utsida är sågad. Dess insida är be-
huggen med yxa, mestadels skavd i bottenvåningen 
och i vissa rum också hyvlad. Det förekommer två 
slags huggspår, som förmodas komma från två olika 
yxor som brukas i skilda moment i en process. Det 
ena spåret går vinkelrät mot väggen och avtecknar 
en smal något rundad egglinje. Det andra löper med 
svag lutning från vertikallinjen och avtecknar en bred 
och svagt rundad egglinje. Ytan är slät för att vara 
behuggen. Spåret kommer sannolikt från en skräd-
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yxa med liten eggvinkel. Det anger en arbetsprocess, 
där timmerstocken första grovhuggits med skogsyxa 
och därefter finhuggits med en skrädyxa. Grovhugg-
ningen kan benämnas ”svallning”. Vid arbete med 
grovt timmer, där mycket material ska huggas bort, 
är det brukligt att först göra inhuggningar (kan be-
nämnas ”skyrhugg”) med jämna mellanrum, varpå 
träet däremellan huggs och spräcks bort med yxan 
(kan benämnas “klapp- eller klamphuggning”). Spå-
ren av skrädyxans egglinje antyder att det har varit 
två olika yxor i arbete.

Två observationer har gjorts som antyder att 
hyveln och skaven använts innan planken timrades 
samman. Det här har betydelse i den meningen att 
kvalitetsbestämningen av ytorna i rummen gjordes 
tidigt i byggprocessen. Den första observationen är 
avsaknaden av ett spår, som rimligtvis borde finnas 
om väggytan hade bearbetats efter timringsproces-
sen: Det förekommer inga stöt- eller stoppmärken30 

från något skärande verktyg i de invändiga hörnen. 
Den andra observationen är det spåren av ritsar från 
inmätningen av väggdymlingar ligger ovanpå de 
hyvlade ytorna. Det vill säga: man har först bearbe-
tat stockarna till önskad kvalitet, därefter har man 
timrat samman väggarna. 

De rum vars väggar är bearbetade med hyvel är 
stugan, köket, skafferi och förstuga. Innerväggarna 
till salen är grovt bearbetade med skave och kvarläm-
nade inhugg och även plana huggspår. Den förmo-
dade skaven har gett ett ca: 40 mm brett och rundat 
spår. Det är fråga om ett avverkningsredskap, som i 
andra rum följts upp med ytterligare finbearbetning 
med planhyvel.  Den västra förstugan, framkamma-
ren och loftvåningarna har den råa huggna ytor kvar. 
Mellanväggen till stugan och köket är hyvlad på bäg-
ge sidor, det vill säga att både yxhugg och sågskär har 
tagits bort. De ramsågade väggarna i skiftesverket 
liksom den kransågade mellanväggen mot förstuga 
och framkammare har inte bearbetats alls. 

Väggarna är graderade eftersom vissa bearbetats 
mindre och andra mer med flera tillkommande mo-
ment med enda syftet att erhålla en slät vägg. Utöver 
de olika graderna av bearbetning som innebär till-
kommande moment och nya redskap så finns också 

kvalitetsskillnader inom varje bearbetning. Dessa 
kvalitetsskillnader skiljer sig åt mellan rummen men 
håller samma nivå i rummet, vilket rimligtvis handlar 
om just gradering av rummen och inte om eventuel-
la skillnader i handlag mellan hantverkare.  Behugg-
ningen i bottenvåningen är finare än på loftrummen 
och de flesta inhugg har skrätts bort. Undantaget är 
väggytorna kring trappen till det östra vindsloftet 
som huggits till en märkbart finare yta. Det finns 
kvalitetsskillnader mellan de hyvlade rummen i olika 
toleranser i hur mycket hugg- och spräckspår som 
har tillåtits finnas kvar. Väggarna i stugan är bear-
betade med en hyvel med plant stål till en närmast 
perfekt slät träyta, sannolikt en ”oxhyvel” med tanke 
på virkesdimensionerna. Arbetet har säkert föregåtts 
av både skrädyxa och därefter skave. Vid kvistar kan 
det förekomma slagmärken och i något parti fram-
träder hyvelstålet i relief, men det förefaller som om 
stugrummet haft en särställning. Köket är också hyv-
lat med en hyvel med plant stål, uppskattningsvis 70 
mm brett, men här finns en betydligt högre tolerans 
för slagmärken, spräckspår och kvarvarande yxhugg. 

Olika processer att bearbeta timmerväggen:
A. Maskinsågad yta
B. Handarbetad yta

Olika moment i de handarbetade väggytorna, 
från lägre till högre bearbetningsgrad:
1. Huggen eller handsågad yta 
2. Huggen eller sågad yta som bearbetats med skave
3. Huggen eller sågad yta som bearbetats med skave 
och hyvel

Graderingar av rum med avseende på bearbet-
ningsgrad och kvalitet:

Skafferi (101): Huggen eller sågad yta som bear-
betats med skave och hyvel, med tolerans för slag-
märken, spräckspår och kvarvarande yxhugg.

Förstuga (102): Huggen eller sågad yta som be-
arbetats med skave och hyvel, med tolerans för slag-
märken, spräckspår och kvarvarande yxhugg.

Stuga (103): Huggen eller sågad yta som bearbe-
tats med skave och hyvel, ingen tolerans för slagmär-
ken, spräckspår och kvarvarande yxhugg.

Förstuga (104): Huggen, handsågad och maskin-
sågad yta.
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KÖK 
BI-AJ:6-7

S K A F F E R I 
AJ:7-8

LOFTVIND 
AJ:11-12

LOFTVIND 
AJ:15-16

KÖK 
BI-AJ:6-7

SKAFFERI 
AB:6-7

LOFTVIND 
AJ:15-16

Skålad form från skave 
eller skrubbnyvel.

Slagmärken vid planhyv-
ling, ca: 70 mm bredd.

Yxmärken från behuggning,
skrädning av yta, svagt rundad 
yxegg ca: 180 mm.

Yxmärken från behuggning, 
s.k. skyrhugg. Huggyxa ca: 80 mm. 

Verktygsspår i östra loftet. Väggarna 
i köket och skafferiet är släta, skavda 
eller bearbetade med skrubbhyvel; 
sannolikt också med en hyvel med 
rakt eggstål, exempelvis en oxhyvel. 
Skrafferingar med grafitstift och pap-
per visar slagmärken med bredden 
70 mm vilket kan  motsvara bredden 
på hyvelstålet. Trappan upp till loft-
våningen har gradvis grövre bearbet-
ning. På vinden och särskilt i röstena 
är bearbetningen grov, med spår från 
skyrhugg och spräckmärken. Timret 
är kvistigt och med klenare dimen-
sion.  
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Verktygsspår i stugan. Väggen i stugrummet är helt 
slät. Små förskjutningar i djupet på hyveltagen har 
avsatt raka kantspår. Dessa upptäcks bäst med skraf-
fering med grafitstift på papper (till höger, överst). 
Med denna enkla teknik känner man texturerna. 
Väggplanken har troligtvis skavts eller skrubbhyvlats 
som grovavverkning med rundat stål. Ett fåtal ytor 
med bevarade spår av skave eller skrubbhyvel har re-
gistrerats (se bild till höger, neders). Spår av ritsar för 
dymlingar på hyvlade ytor, vilket antyder att ytorna 
hyvlades innan planken timrades samman (överst till 
vänster).

Avsättning från kant på 
hyvel med plant stål.

Rits för markering av dymling.    Utslag vid kvistar. 

Skålad form från skave 
eller skrubbnyvel.

STUGA 
CH:5-6

STUGA 
CH:3-4

STUGA 
CH:7-8

STUGA 
CH:6
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Spår av finbladig ramsåg. 

Verktygsspår på stugvinden och inskiftade väggar. 
Väggstockarna  nr. 11-13 i stugans långväggar är sågade 
i ramsåg. Samma täta och jämna sågsnitt finns i de in-
skiftade väggarna mellan stugan och det västra loftet. 

Ramsågad vägg efterjuste-
rad med yxa. 

STUGVIND 
CH:3-4

FARSTUKAMMARE
 AJ:7-8

FARSTUKAMMARE
AJ:11-12

STUGVIND
BI-AJ:6-7
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FARSTUKAMMARE
AJ:11-12

STUGVIND
BI-AJ:6-7

SAL 
DG:7-8

LOFTVIND D
G:13-14

LOFTVIND 
DIIGII:16-17

Verktygsspår i västra loftet. Väggarna i salen är bearbe-
tade med skave eller skrubbhyvel. Skäret är konkavt och ca 
40 mm brett. Slagmärken finns även i kvistfritt virke. Här 
finns inga spår av planhyvling. Vankanter, skyrhugg och 
spräckspår förekommer. På loftvinden är väggarna relativt 
släthuggna med yxa i de lägre partierna närmast vindsgol-
vet. Högre upp och på röstena är behuggningen grövre. 

Borrprov för dendrokronologisk datering.
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YTTERVÄGG  
FG

FRAMKAMMARE 
DG

FARSTUKAMMARE 
DG

FARSTUKAMMARE 
DG FARSTUKAMMARE 

DG

Spår av kransågning. Kransågspår finns på samtliga yt-
terväggar, med undantag av de väggar som härrör från 
ombyggnaden på 1850-talet. Kransågade ytor finns också 
inne i huslägan, på husenheternas gavelväggar: B-I mot 
kök och farstu, B2I2 mot stugvinden, CH och DG mot 
farstu- och framkamrarna, samt D2G2 i de mellersta 
vindsrummen. 
 Lutningen varierar från sex till 20 grader och frekven-
sen från fyra till 12 sågtag per 10 cm. De översta bilderna 
visar relativt jämna och täta sågtag med svag lutning. De 
nedersta bilderna visar en grov sågyta, med ibland endast 
fyra sågtag per 10 cm. Detta mönster har bara registrerats 
i det västra loftet. 

Spräckspår.

Snedskär och omtag i sågriktning. 

Efterjustering av väggen med yxa.

Täta sågskär mellan 
5-10 graders lutning. 

FRAMKAMMARE 
DG



KAPITEL 4 - FORENSISKT PERSPEKTIV

129

GOLV i SALEN

GOLV i SALEN

GOLV i STUGAN GOLV i STUGAN

GOLV i STUGAN

Verktygsspår i västra loftet. Väggarna i salen är bearbetade med 
skave eller skrubbhyvel. Här finns inga spår av planhyvling. Van-
kanter, skyrhugg och präckspår förekommer. På loftvinden är 
väggarna relativt släthuggna med yxa i de lägre partierna närmast 
vindsgolvet. Högre upp och på röstena är behuggningen grövre. 

Efterjustering av golvet med yxa, s.k. 
”slinthuggning eller ”sprättäljning”.

Spår av ramsåg. 

Skraffering av bevarat golv-
parti visar tydliga spår av 
planhyvling.  Stålets bredd 
är 70 mm, d.v.s. samma 
bredd på planbearbetning 
som registrerats i köket. 

Lösfynd. Förmodad ändbit av golv-
bräda till bostadshuset, möjligtvis från 
1810-15, med avseende på sågtekni-
ken. Spräckmärket och insågningen 
talar för att brädan sågats i en enbladig 
ramsåg. Ändträdet fästs i en gripklo 
och varje bräda sågas en sågsöm i ta-
get. När alla brädor i stocken är sågade 
spräcks ändbiten bort med handkraft. 
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Registrerade spår i timmerstommen. Skala i original 1:20-
1:50. Uppmätningar av Gunnar Almevik och Lars-Erik Nils-
son. (1) Hål 30 mm i diameter. Sannolik håltagning för tillfällig 
byggnadsställning vid takläggning. (2) Spår i syllen från infäst-
ning av syllen till verandan. (3) Spår i hammarbandet av äldre 
sparrar och taktassar. (4) Spår i väggtimret från infästning av ve-
randans sadeltak. (5) Bevarad gammal sparre. (6) Håltagning för 
byggnadsställning. (7) Sannolikt högloftstugans gamla hammar-
band, med spår av äldre sparrar och taktassar. (8) Hål 30 mm i 
diameter. Sannolik håltagning för tillfällig byggnadsställning vid 

takläggning av högloftstugans tak. (9) Prickar anger placering 
och höjd på gåtar, sannolikt hörande till äldre lägre fönster. (10) 
Genomgående infästning av kronstång. (11) Avtryck från för-
modad tidigare inklädd farstukvist. Även kant för rödfärg, dvs. 
väggen bakom den förmodade farstukvisten är inte rödmålad. 
(12) Spår i väggtimret från infästning av verandans sadeltak. (13) 
Vindöga. Dold bakom panel. (14) Förmodad äldre dörrhöjd, 
med ledning av kindstolpens höjd. (15) Bevarad gammal sparre. 
(16) Prickad linje anger kant för rödfärg, d.v.s. knutkedjan och 
partierna invid knutkedjan är ej rödmålade. Förmodligen spår 



KAPITEL 4 - FORENSISKT PERSPEKTIV

131

från täckbrädor. (17) Prickar anger placering och höjd på gåtar, 
sannolikt hörande till äldre lägre fönster. (18)Snedsträva. (19) 
Prickad linje anger kant för rödfärg, förklaring enligt ovan. (20) 
Håltagning för tillfällig byggnadsställning vid timmerlagningar 
under början av 2000-talet. (21) Tryckmärke från tidigare spar-
re, ett par placerad på vardera sidan av gaveln, dock ej infäst 
i röstet. (22) Urtag för taktassar. Sannolikt sekundära och hö-
rande till stickspåntak eller papptak. (23) Dymling i nockåsen 
som höll sparren på plats mot röstet. (24) Prickar anger placering 
och höjd på gåtar, sannolikt hörande till äldre lägre fönster. (25) 
Genomgående infästning av snedsträva. (26) Genomgående in-
fästning av vågrät stabilisering av hörnet. (27) Spår i mellan-
röstet från snedsträva. (28) Vindöga. Dolt bakom panel. (29) 
Fönsteröppning med infäst fönsterbåge utan karm. (30) Prickar 
anger placering och höjd på gåtar, sannolikt ursprungliga från 
ombyggnaden 1850-51. (31) Prickar anger placering och höjd 
på gåtar, sannolikt hörande till äldre lägre fönster. (32) Spår i 
väggtimret från infästning, eventuellt från köksfarstun eller från 
tidigare konstruktion, kanske ett utedass? (33) Tryckmärken ef-
ter köksfarstuns tak. (34). Liten kvadratisk öppning i väggtimret 
med fall utåt, eventuellt en gammal avfallslucka. (35) Bågprofil 
där utknuten övergår till röste. (36) Årtal MDCCCXIII, dvs. 
1813. (37) Dymling i nockåsen som höll sparren på plats mot 
röstet. (38) Spår från infästning av snedsträva. (39)  Kindstolpe, 
sannolikt ursprunglig dörrhöjd. (40) Lucka, sannolikt för rökan-
slutning från kakelugnen till murstocken, eventuellt också äldre 

rökanslutning från eldstadskomplex med bakugn till spannmål-
sloftet. (41) Spår av lerbruk, sannolikt av rökanslutning från ka-
kelugnen till murstocken. (42) Spår från infästning av hörnsta-
bilisering. (43) Urtag. Kan vara spår av en torkställning till den 
gamla högloftstugans långfarstu. (44) Igensatt lucka. Ursprung-
lig krypgång till stugvinden eller rökkanal från eldstadskomplex 
med bakugn till spannmålsloftet. (45) Sekundärt infälld kind-
stolpe. Dörröppningen är sannolikt från ombyggnaden 1850-
51. (46) Spår från infästning av snedsträva. (47) Hammarband. 
(48) Äldre hammarband till högloftstugans takfall. Sannolikt 
sekundärt nedskrätt i liv med ytterväggen. (49) Väggband. San-
nolikt sekundärt nedskrätt i liv med ytterväggen. (50) Förmo-
dad tidigare lägre dörrhöjd, med ledning av kindstolpens höjd. 
(51) Sekundärt infälld kindstolpe, sannolikt från ombyggnaden 
1850-51. (52) Stag för stabilisering av långväggar. Tillkom san-
nolikt vid ombyggnaden 1850-51, då väggarna höjdes i stugan.  
(53) Förmodad tidigare lägre dörrhöjd, med ledning av kindstol-
pens höjd. (54) öppning i stugväggen för eldstad i köket. (55) 
Cirka 20 cm brett avtryck från högloftstugans tak, förmodligen 
näver och torv. (56). Öppning för eldstad och värmeugn mellan 
fram- och förstugukammaren. (57) Passage mellan östra farstun 
och köket. Gåtar saknas. Sekundär öppning? (58) Passage mel-
lan köket och skafferiet. Gåtar saknas. Sekundär öppning? (59) 
Igensatt passage mellan östra farstun och skafferiet. 
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Sal (105): Huggen eller sågad yta som bearbetats 
med skave.

Framkam. (106): Huggen, handsågad och ma-
skinsågad yta.

Kök (107): Huggen eller handsågad yta som be-
arbetats med skave och hyvel, med tolerans för slag-
märken, spräckspår och kvarvarande yxhugg.

Loftrum (201): Huggen eller handsågad yta, grov 
yta med undantag av trappuppgång. 

Loftrum (202): Huggen eller handsågad grov yta. 
Loftrum (203): Huggen eller handsågad grov yta. 
Loftrum (204): Huggen eller handsågad grov yta. 

I undersökningarna från föregående avsnitt framgick 
att olika virkeskvalitéer valdes till de olika husenhe-
terna. Tolkningen som presenterades var att idén om 
bostadens differentiering var styrande redan då trä-
den fälldes. Undersökningen av verktygsspår visar att 
ytterligare åtskillnad gjordes mellan rummen även 
senare i byggprocessen, genom att innerväggarna be-
arbetade till olika kvalitéer. 

Spår av äldre fönster och fönstersättning
När alla fönster med karmar togs ut inför restaure-
ringen och gåtarna blev synliga, avslöjades en äldre 

Spår av förändringar i fönsteröppningar. I samband med om-
byggnaden på 1850 eller 1860-talet förstorades fönstren.  De 
äldre fönstergåtarna antyder tidigare höjder. Förstoringen gjor-
des med borr och yxa och spåren indikerar fönsteröppningarnas 
ursprungliga storlek. Sannolikt togs även nya fönsteröpppning-
ar upp. Här saknas spår av gåtar. Fönsterkarmen har dymlats i 
stockarna. Måtten och spåren antyder att de gamla stugfönstren 
återanvändes som vindsfönster. 

Dymlingshål för 
infärstning av karm

Borrspår från upptagning av 
fönsteröppning

Borrspår från 
förstorning av 
fönsteröppning

Höjd på äldre 
fönstergåt

Kluven fönstergåt. 
Förstoring av fönster på 
höjden och bredden

VINDSFÖNSTER F15 FÖNSTER I SALEN F5FÖNSTER I STUGAN F2
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gåtar i fönstren F2, F3, F5, F7 och F11). 
Med ledning av fönstrens olika tekniker och di-

mensioner samt de förmodade äldre gåtarnas höjd är 
det möjligt att rekonstruera den gamla fönstersätt-
ningen. Tolkningen är att den gamla högloftstugan 
hade fem fönster på bottenvåningen: ett enda fönster 
på norrfasaden, fyra fönster på söderfasaden och ett 
vindsfönster på den västra gaveln. Sannolikt fanns 
också ett fönster i köket på den östra gaveln, men 
möjligheten att fastställa detta med större säkerhet 
försvann när det nya och stora köksfönstret togs upp, 
sannolikt på 1940-talet. Därutöver fanns två vindö-

Rekonstruktion av fönstersättning 1810-15. I stugan finns 
gåtar i tre av nuvarande fyra fönsteröppningar. De båda fönstren 
på söderfasaden har gåtar som börjar i nederkant på nuvarande 
fönsteröppning 1 meter från syllstockens nederkant och mäter 
65 cm i höjd. Gåten antyder att fönsteröppningen i stugan hade 
samma form som vindsfönstret på den östra gavelväggen. Av de 
båda fönstren på stugans nordfasad har endast det västra fönst-
ret gåtar. Detta är placerat högre upp på väggen, 110 cm från 
syllens nederkant, och mäter endast cirka 55 cm i höjd, vilket 
motsvarar storleken på det västra loftets vindsfönster. Troligtvis 
återanvändes de små stugfönstren i samband med ombyggnaden 
på 1800-talets mitt och flyttades från stugan till vinden. 
 I nuvarande salen finns tre fönster varav två har gåtar från en 
förmodad äldre fönstersättning. Gåtarna är 65 cm höga och bör-
jar 130 cm ovan syllens underkant, det vill säga 35 cm högre upp 
på vägen än nuvarande fönsteröppning. I det östra loftet finns 
ett fönster med gåtar i nuvarande skafferiet. Inga gåtar är synliga 
till något av de två köksfönstren, men det är inte omöjligt att 
åtminstone gåtarna till ett äldre gavelfönster sågades bort för att 
ge plats åt det stora fönstret som monterades vid renoveringen på 
1940-talet. Rimligtvis fanns åtminstone ett fönster i köket. 
 Förmodligen fanns ursprungligen ett vindsfönster, förutom 
de två vindögonen utan glas. Det västra vindsloftet har gåtar, 
vilket antyder att det ursprungligen satt ett vindsfönster på den 
västra gaveln. Gåtarna är infällda i såväl underliggande som över-
liggande väggtimer, vilket betyder att fönsteröppningen utfor-
mades i samband med timringen av byggnadsstommen. 

fönstersättning. En gåt är ett stående virke i en öpp-
ning infällt i liggtimrets ändträ. Gåtens funktion är 
att stabilisera väggen och hålla samman det staplade 
liggtimret vertikalt. En snabb genomgång av fönster-
öppningarna visade att vissa fönster saknar gåtar och 
att andra fönster har gåtar som är kortare än fönster-
öppningen. Det finns ingen anledning att tillverka 
en kortare gåt än den avsedda fönsteröppningens 
höjd; däremot är det mödosamt att ta upp en gåt när 
en ny eller större fönsteröppning tas upp. En rimlig 
slutsats är att nya fönster togs upp och gamla försto-
rades i samband med ombyggnaden 1850-51 (äldre 

Vindöga. Placerat under takfoten i utrymmet mellan det västra 
loftets dubbla gavelrösten. Inga spår av ursprungliga bjälkags-
infästningar kan registreras. Möjligtvis var den s.k. långfarstun 
eller mellansvalen öppen från golv till taknock.

?

SÖDER

NORR

ÖSTER VÄSTER
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gon till i utrymmet ovanför den förmodade långfar-
stun. Det fanns tre små fönster i stugan; två fönster 
65 x 75 cm på söderfasaden och ett lägre fönster 55 
x 75 cm på norrfasaden. Övriga fönster på bottenvå-
ningen var 65 x 75 cm men placerade högre upp på 
väggen än i stugan. Fönstren satt 130 cm från syllen 
och från marken räknat så högt att en vuxen person 
med svårighet kunde titta in. 

Vid ombyggnaden 1850-51 tillverkades nya och 
större fönster och fler fönsteröppningar togs upp. 
Högloftstugans fönsteröppningar motsvarade en 
yta på 3,3 alternativt 3,8 kvadratmeter, vilket efter 
ombyggnaden 1850-51 nära fyrdubblades till 13,8 
kvadratmeter.31 Till stugan tillverkades också föns-

terluckor som skyddade rummet mot ljus och in-
syn. Sammanfogningsteknik och profiler är snarlika, 
vilket kan betyda att fönstren 1810-15 respektive 
1850-51 tillverkades inom samma hantverkstradi-
tion, att de som tillverkade fönstren hade tillgång 
till samma eller motsvarande uppsättning hyvlar el-
ler att de som beställde och/eller tillverkade fönstren 
använde de gamla fönstren som förlaga. 

Efter ombyggnaden 1850-51 gjordes ett par för-
ändringar. I salen finns en plankvägg med ett par 
centimeters distans från timmerväggen, och i mel-
lanrummet finns en anordning för skjutbara fönster-
luckor till gavelfönstret. Plankväggen är tapetserad, 
och det första tapetlagret är ett och samma i hela 
rummet, det vill säga att plankväggen byggdes innan 
eller i samband med att rummet tapetserades. An-
ordningen med skjutbara fönsterluckor antas vara 
samtida med kakelugnen, det vill säga från 1866 
enligt inskriptionen, som en av flera åtgärder i om-
vandlingen av rummet från undanskymd förvarings-
kammare till representativ sal. 

Fyra generationer av dörrar.  (Överst till vänster) Ramverks-
dörr med masonitfyllning i köket. (Nederst till vänster) Möjligt 
återanvänt beslag från gammal dörr. Spegeldörr mellan farstu-
kammaren och salen från 1850-60-talet. (Mitten) Dubbeldörr 
till huvudingången via verandan. Sannolikt från 1920-talet. 
Kan dock vara yngre, samtida med renoveringen av köket på 
1940-talet.   
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Den andra förändringen av fönstersättning gäl-
ler det stora köksfönstret på den östra gaveln samt 
fönstret i den utbyggda farstun, som antas vara från 
renoveringen på 1940-talet. Det är fråga om moder-
na fönster med kopplade bågar, kittfals, hyvlade eller 
frästa profiler och maskinellt tillverkade beslag. 

Spår av dörrar och passager 
Att studera förändringar av dörrar och passager öpp-
nar också för tolkningar av brukarnas rörelsemönster 
och rumsliga organisering, det vill säga att de teknis-
ka egenskaperna också ger ledtrådar till byggnadens 
sociala funktioner. 

Genom att undersöka dörrarnas teknik och for-
megenskaper är det möjligt att skilja dem åt över tid, 
men frågan kvarstår huruvida en ny dörr har innebu-
rit en förändring av passagen, det vill säga om det var 
en semantisk eller syntaktisk förändring? När ytskik-
ten avlägsnades och dörrkarmarna demonterades var 
det möjligt att studera infästningen av dörrkarmen 
och stabiliseringen av väggen invid dörröppningen. 

Det finns inga infällda svärd i väggtimret, däremot 
är timret i regel infäst i dörr- eller kindstolpar i ett 
notspår, liksom bålen i ett skiftesverk. Hur kindstol-
parna är infästa i väggbandet har betydelse; är de 
infällda i väggbandet är de samtida med timringen, 
annars är de förmodligen sekundära (D8 och D13). I 
mellanväggen som skiljer farstun och skafferiet finns 
en igensatt passage. De gamla dörrstolparna antyder 
en dörr som är 170 cm hög och en meter bred. 

De kindstolpar som är infästa i väggbandet har 
tillverkats med en sjunkmån i förhållande till ligg-
timret. Efter sjunkning återstår en marginal på 3 cm 
per meter, genom att urtaget för tappen gjorts cirka 
5 cm högre.32 De flesta dörröppningarna, med un-
dantag av dörren till salen (D9) och en vindsdörr 
(D12) har förstorats, genom att väggbandet sågats 
upp ovanför tappens anfang. I vissa fall har även syll-
stocken, som ursprungligen fungerat som tröskel, så-
gats ned och ersatts med en lös tröskel. Höjden på de 
förmodade äldre kindstolpar är omkring 170 cm, det 
vill säga betydligt lägre än nuvarande dörröppningar 

Igensatt dörr mellan farstun och skafferiet.  
Den igensatta dörren är drevad med tidnings-
papper. Tidningarna är från 1940. Pappersbiten 
på bilden är från november och berättar om ett 
av Kung Georg IV:s  tal till det brittiska folket. 
På bilden syns också tapetlagret som går runt 
dörrposten. Tapeten är daterad till 1920-30-tal. 
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som kan vara upp till 30 cm högre. 
Det finns således ett antal spår som dels ger in-

formation huruvida dörröppningen är samtida med 
timmerväggen eller sekundärt upptagen, och dels in-
formation om dörröppningen har höjts och ungefär 
hur mycket. I korthet är tolkningen att den gamla 
högloftstugan hade tre ytterdörrar, och sju inner-
dörrar på bottenvåningen samt en dörr och ett an-
tal luckor på vindsvåningen; alla omkring 170 cm 
höga. I stugan fanns ursprungligen tre dörrar, varav 
den ena ledde till förstugan åt öster, den andra till 

förstugan eller långfarstun i väster och den tredje 
ledde direkt till köket. Vid ombyggnaden 1850-51 
togs en passage upp till den nya framkammaren som 
inrymdes mellan stugan och det västra loftet genom 
förlängningen av bostadshuset. Vid samma ombygg-
nad förhöjdes taket i köket och kanske satte man nu 
också igen passagen mellan farstun och skafferiet. 
Dörrarna i bottenvåningen höjdes till omkring 185 
cm, förutom och av outgrundlig anledning dörren 
till salen. Vid moderniseringen 1865 eller eventuellt 
senare får entréerna på gårdsfasaden farstukvistar och 

Rekonstruktion av passager 1810-15. 

Spår av förstoring av dörrar. (Ovan till vänster) 
Princip för infästning av kindstolpe. (Ovan till hö-
ger) Rekonstruktion av tidigare utseende och förhöjd 
dörröppning. 
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under ombyggnaden på 1940-talet får även köket en 
inklädd entré mot norr. 

Spår av behandling av den yttre timmerväggen 
När panelen togs ned inför restaureringen gjordes 
upptäckten att vissa partier av väggtimret bär spår av 
rött pigment, vilket indikerar att timmerstommen ti-
digare var bar. Färgpigmentet och rester av bindeme-
del har inte analyserats, men det är sannolikt fråga 
om antingen rödpigmenterad tjära eller röd slam-
färg. Spåren av röd färg är tydligast utmed långväg-
garna från stugan och västerut. Det är värt att notera 
att även timret i skiftesverket som härrör från om-
byggnaden efter 1850-51, har spår av rödfärg. Den 
västra gaveln, knutkedjorna och ett cirka 25 cm brett 
väggparti på vardera sidan om dessa saknar färgspår. 
Sannolikt brädfodrades knutkedjorna, eftersom de 
är känsliga konstruktionsdelar, och kanske var den 
hårt väderutsatta västra gaveln också brädfodrad. 

När timmerstommen frilades upptäcktes också 
ett antal dekorativt gestaltade element, om än ut-
förda med små gester. På det östra gavelröstet finns, 
som tidigare nämnts, årtalet 1813 inhugget med ro-
merska siffror. Ytterligare ett estetiskt element upp-
täcktes i det östra loftet, nämligen att ändträet till det 
gamla utskjutande våningsbjälklaget är skurna i ett 
dekorativt mönster. Det är ett arketypiskt mönster 
i äldre trähusbyggande, där kanten utmed varje sida 
av ett rektangulärt eller kvadratiskt virke skärs i ett 
bågsegment från vardera kanten till ett centrerat V-
format hak. Bjälklaget i det västra loftet skjuter utan-
för vägglivet på samma sätt, men här är ändträet inte 
skuret. Vad har den här dekorationen för betydelse? 
Varför är det ena och inte det andra loftet dekorerat 
på samma sätt? Det finns åtminstone en korrespon-
dens genom den högre graden av bearbetning av in-
nerväggarna i det östa loftet. 
  
Spår av äldre takmaterial och taklag
Det finns flera spår i den gamla stugväggen som ger 
ledtrådar till taklagets tidigare utformning. Intimrat 
i väggen som det tionde stockvarvet och 2,45 me-
ter från syllstockens underkant ligger stugans gamla 
hammarband. På hammarbandets ovan- och fram-

sida har det äldre taklaget lämnat spår efter sig i form 
av urtag, tryckmärken och dymlingshål. Spåren är 
diffusa eftersom virket skrätts med yxa i samband 
med förhöjningen av väggen. Spår av urtag och 
dymlingshål antyder att det har stått sju par takstolar 
med centrumavstånden 120 cm (ca: 2 aln) på ham-
marbandet och att högbenen var omkring 15 x 15 
cm i tvärsnitt. Stugan var cirka 2,65 meter upp till 
takfot, det vill säga knappa metern lägre än de in-
tilliggande loften. Det finns spår av infästningar av 

Spår av rödtjära. Den gamla huslängan var ursprungligen må-
lad med rödtjära. De yttre knutarna var inklädda, men inte de 
utskjutande mellanväggarna. De lodräta ränderna är sannolikt 
vattenrinningar under lockläkten i den senare panelen som nött 
bort färgen. 
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Spår i ”lågstugans” ursprungliga hammarband.  
Stugans gamla hammarband är intimrade som tionde 
stockvarv, och förbundet med ett hak i tvärväggarna 
och fästa med dymlingar i det undre stockvarvet.  
Hammarbandet har skrätts ned uppskattningsvis 2 cm 
på utsidan och även något på ovansidan. Virket antas 
ursprungligen varit 20-22 cm, och skjutit ut ca 10-12 
cm utanför vägglvet. 
 Spår av urtag och infästningar är därför diffusa. Spå-
ren är tydligast i hammarbandet mot söder (BC:10) där 
infästningen av takstolarna gjorts med dymlingar, 30 mm 
i diameter, med centrumavståndet 120 cm. Anläggsytan 
förefaller ha varit snedfasad med lutning inåt byggnaden. 
 Spåren antyder att högbenen stod på hammarbandet. 
De gick inte utanför vägglivet, men det fanns sannolikt 
lösa taktassar. Dessa var infällda i ett hak i hammarbandet 
och troligtvis också dymlade i högbenen. Hur stort takut-
språnget var går inte att utläsa av spåren. Eventuellt löpte 
en snedställd bräda under takskägget mot hammarban-
det, vilket antyds av ett par snedställda dymlingar. Ham-
marbandets utskjutande kant mot timmerväggen fasades 
för att ge plats åt den skråställda brädan, alternativt är det 
fråga om en hyvlad eller skrapad profil. Snedställda hak är 
troligtvis strävor för snedlaster. Övriga dymlingshål hör 
till den senare förhöjningen av väggen. 

Spår av ett äldre taklag i det östra loftet. Hammar-
bandet är placerat som 14:e stockvarv på sydfasaden till 
det östra loftet (AB2:14). Intill det inre röstet finns en 
gammal sparre bevarad. Det är ett rundvirke i gran om-
kring 10-15 cm i diameter. Den är planad med yxa på 
ovansidan, sannolikt för att ligga jämt mot takbrädorna. 
På den planhuggna ovansidan finns dymlingshål cirka 2 
cm i diameter, med centrumavstånd 29-34 cm. Måttet 
anger sannolikt bredden på de horisontellt liggande un-
dertaksbrädorna. Sparren är löst infäst i hammarbandet 
med ett blixthak och stabiliserade i sidled vid nockåsen 
med ett dymlingspar. 
 Av spåren i hammarbandet framgår att varje par 
sparrar satt på cirka 90 cm avstånd, det vill säga att det 
tidigare fanns 9 par sparrar i det östra loftet, vilket med 
samma centrumavstånd ger 11 par i det västra loftet. 
Blixthaket är placerat i hammarbandets yttre kant och 
en del av sparren sköt sannolikt utanför vägglivet och 
gav ett litet takutsprång. Änden har senare kapats av 
med såg. Bredvid varje blixthak finns ett snedsågat ur-
tag, med ett spikhål i mitten. Urtaget har samma bredd 
som de urtag som finns vid yttergaveln. Det är fråga om 
sekundära urtag för taktassar, för att få ett större takut-
språng, sannolikt samtida med verandan och papptaket. 
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taktassar, det vill säga att det funnits ett takutsprång, 
och dymlingar som antyder att det kan ha funnits en 
skråställd bräda som övergång från vägg till tak.  

På stugvinden och mot gaveln till det östra loftet 
finns ett avtryck från stugans gamla takfall, som ger 
ledtrådar till både takvinkel och beläggning. Avstån-
det från avtryckets övre ände och de förmodade tak-
stolarnas övre kant är 15 till 20 cm, det vill säga ett tak 
som bygger på höjden. Avtrycket anger en takvinkel 
mellan 25 och 28 grader, vilket är en relativt flack tak-
vinkel. Spåren indikerar ett tak av näver och torv. Ett 
torvtak med undertak av brädor, flera lager näver och 
två lager torv bygger högt och kräver en relativt flackt 
takvinkel för att torven inte ska glida av taket.   

När Thure Nilsson lade om taket på 1980-talet 
rev han de äldre takbrädorna och takstolarna. Han 
bytte merparten av hammarbanden utmed lång-
fasaderna, men hammarbandet till det östra loftet 
utmed den södra fasaden är ursprungligt. En annan 

ledtråd till loftens gamla taklag ges av två bevarade 
sparrar, som vilar mellan nockås och hammarband. 
Infästningen överensstämmer med spåren i det gam-
la hammarbandet, och antyder att det funnits 9 par 
sparrar över det östra loftet och 11 par över det väs-
tra. Urtag i hammarbandet och avtryck i gavelväg-
garna visar att det suttit ett par sparrar på vardera si-
dan om gavelröstet, sannolikt som en stabilisering av 
den klena väggen. Det är värt att notera att sparrarna 
inte är fixerade i timret, eftersom det skulle ha orsa-
kat problem då väggtimret krymper (se Holmberg 
2006). Att tak och vägg inte är statiskt fixerade till 
varandra förefaller som en byggprincip. Sparrarna är 
också fritt infällda i hammarbandet med ett blixthak, 
och endast fixerade i sidled med dymlingar i nock-
åsen. En annan notering är att sparrarna inte vilar på 
sidoåsarna. Man kan därför fråga sig vilken funktion 
åsarna egentligen hade? De fungerar som dragband 
mellan den yttre och den inre gavelväggen, och de 
stabiliserar också taklaget mot snedlaster. Kanske 
fungerade också de tre åsarna under nockåsen som 
ett bjälklag för ytterligare ett förvaringsloft på vin-
den, liksom en ”skulle”, ”skunk” eller ”slinne”? 

Spår av äldre taklag.  (Till vänster) Gammalt hammarband till 
”lågstugan” nedbilat i liv med väggen och påbyggt i nivå med 
loften. (Mitten) Stugvinden i vy mot östra loftet. Vädersliten yta 
markerar det gamla takfallet. Spår av vattenskador. (Till höger) 
Gammal takbräda med tränaglar från ett tidigare takmaterial.  
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Lösfynd
En inte oväsentlig del av källmaterialet till tolk-
ningen av Örnanäs byggnadshistoria består av lösa 
fynd av byggnadsmaterial och byggnadsdelar. 1984 
rev som sagt Thure Nilsson ett gammalt läckande 
papptak och ersatte det med ett provisoriskt skydds-
tak av korrugerad plåt. Han rev av asfaltpappen och 
takbrädorna liksom de takstolar som bar över stugan 
och skiftesverket. Han rev sparrarna eller spanten av 
granstörar som vilade på åsarna i de båda loften, för-
utom två stycken. Dessa har undersökts. Han kas-
serade murkna delar av hammarbandet, men kunde 
behålla delar utmed den södra långväggen. Dessa har 
också undersökts. Rivningsmaterialet lades i en grop 

Takbräda. Ett annat fynd bland rivningsmassorna är en 3,40 
meter lång takbräda, 3 cm tjock och 35 cm bred, genomsågad 
i ramsåg och kanthuggen med yxa med svag fasning. I brädan 
finns fyra rader med hål, som förmodligen är infästning av två 
olika slags takmaterial. Den ena typen av hål är rad spikhål, med 
ledning av bevarade spikar, från 2 tums trådspik. Den andra ty-
pen av hål är borrhåll till tränaglar.  På baksidan sitter en del 
tränaglarna kvar. 

Del av tak med takutsprång. I högen av rivningsmaterial 
fanns en någorlunda välbevarad del av takfoten med en av 
de utskjutande taktassarna. Takutsprånget mäter här cirka 
60 cm med taktassar på 1,20 meters avstånd, infällda i ham-
marbandet och gavelröstena och fästa med trådspik. Taktas-
sarnas nedre ände är bandsågad i dubbel åsprofil och sticker 
55 cm utanför vägglivet. Det finns en samhörighet i formen 
med den lövsågade dekoren till verandan.  Brädorna på tak-
utsprånget är sågade i en finbladig ramsåg, kantsågade med 
jämn dimension och spåntade. 

invid gårdsplanen och det var delvis förmultnat när 
restaureringen påbörjades. Ingen systematisk utgräv-
ning har företagits men en del intressant material har 
grävts fram. Bland rivningsmassorna återfanns en del 
av en takfot och en hel takbräda, men inget virke till 
takstolarna i hela längder eller med informationsbä-
rande spår. Thure Nilsson sparade ett antal takspån 
av olika slag som han fann på stugvinden. Det var 
både maskinhyvlade och späntade stickspån samt 
tjockare kilformade stavspån. När isoleringen avlägs-
nades i samband med restaureringen påträffades flera 
spånor av dessa slag, ett gammalt fönster och en tak-
krok av enträ, det vill säga ett byggnadsmaterial till 
ett torvtak. 

De bevarade spånorna är av tre typer. En typ är 
tunna, långsmala och handspäntade furuspånor, 5 
mm tjocka, 4-6 cm breda och 20-25 cm långa; ett 
mycket okonventionellt mått på takspån. Spånorna 
är vittrade, men frågan är om de användes som bygg-
nadsmaterial? Kan de ha fungerat som kilar? Kan det 
ha varit de diagonalställda spån i takfoten på näver 
och torvtak, som August Holmberg kallar ”dropp-
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att man bevarat största möjliga spräckyta i ”bleket”, 
vilket är den mest slitstarka ytan, och att man diago-
nalhuggit spånans undersida i riktning uppåt takfal-
let för att undvika vattenfickor i träet (Samuelsson). 
De som tillverkade spånorna månade uppenbarligen 
om materialets kvalitet och beständighet. 

Spåren i de gamla hammarbanden, de två sparrar-
na, takbrädan och stavspånorna svarar mot varandra 
med avseende på infästning och mått. Det är rimligt 
att anta att den gamla högloftstugan hade två olika 
slags tak. Stugtaket på 64 kvadratmeter bars av 7 tak-
stolar med ett undertak av brädor och därpå näver 
och grästorv. Uppskattningsvis höll 4 par takkrokar 
fast två mullåsar, 10 x 10 cm i tvärsnitt. Taklaget till 
loften bars av 20 par gransparrar, fritt infäst i ham-
marbandet och vilande på nockåsen och på det låg 
stavspån. Som undertak på både stugan och loften 
låg 571 löpmeter takbrädor, med genomsnittlig bred 
på omkring 13 tum, vilket motsvarar 143 ramsågade 
rundstockar med längden 3,40 meter.34

Med trelagstäckning och beräknat utifrån en 
medelbredd på 11 cm fordras cirka 45 spånor per 

Stavspånor. De bevarade spånorna är genomgående 
45 cm långa, 8 till 11 cm breda och 1,5 till 2 cm 
tjocka i den nedre änden och omkring 5 mm i den 
övre. Spånorna är kilformade. Uttunningen av den 
övre änden är yxhuggen i riktning mot takfallet. 
Den yta som varit väderutsatt, det s.k. ”bleket”, är 
inte huggen utan har spräckts i träfibrernas rikt-
ning och bär spår av rödfärgad tjära.  Spånorna 
är av både fur och ek med stående årsringar i rät 
vinkel mot väderytan. Varje spåna är förborrad. I 
hålet har det suttit en tränagel, av samma typ som 
finns bevarad i tusentals i läkten på magasins- och 
ladugårdstaken.

spån”? Den andra typen av spån, som jag återkom-
mer till, är maskinhyvlad ”stickspån”. Den tredje ty-
pen är spräckta och diagonalhuggna stavspånor, ofta 
kallade ”kyrkspån”. De funna spånorna är av furu, 
med undantag av en som är av ek. I spånans övre 
kant finns ett hål och i en av spånorna sitter fäst-
anordningen kvar: en tränagel av ek. Den yta som 
varit väderutsatt, det så kallade ”bleket”, är 19 cm 
långt och bär spår av rödfärgad tjära. Blekets längd 
anger en knapp trelagstäckning, det vill säga att det 
ligger upp till tre lager spån på varandra.33 Eftersom 
spånorna är kilformade och uttunnade i ovankant så 
ligger de tätt på varandra och bygger cirka 4 cm i 
höjd utan att spånorna reser sig. 

Spånorna är tagna ur anmärkningsvärt tätvuxet 
virke, mellan 7 och 10 årsringar per cm, och det 
förefaller som om man huggit bort all ytved. Års-
ringarna står mot spånans slityta vilket antyder att 
de tagits i kvarter; med vägledning av spräck- och 
yxspår har de spräckts loss från en 45 cm lång kubb 
till långsmala rektangulära ämnen och därefter dia-
gonalhuggits med yxa. Verktygsspåren antyder också 
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kvadratmeter.35 Av kubbar med diameter 30 cm har 
man sannolikt fått ut 12 spånor, fyra i varje kvarter. 
Beräknat på lofttakens 116 kvadratmeter fordrades 
5 220 spånor och lika många tränaglar. Spånorna 
utgör då 3,2 kubikmeter förädlat byggnadsmaterial, 
vilket kräver 435 kubb eller 196 löpmeter rundtim-
mer motsvarande 13,9 kubikmeter råmaterial.  Det 
handlar här om materialintensivt takmaterial med 
ett virkesspill uppemot 70 %. Av allt timmer till 
byggnaden, inkluderat stomme, golv och tak, går 
12% åt till framställningen av stavspån.36

Den tredje typen av spåna som Thure Nilsson 
hittade på stugvinden: en maskinhyvlad stickspåna 
av gran. Spånorna är 10 till 12 cm breda, 45 cm höga 
och 4 mm tjocka och hyvlade diagonalt över fiber-
riktningen, varpå veden reser sig liksom fiskfjäll när 
spånan böjs. Det är samma slags hyvlade spånor som 
finns bevarade under plåt- och eternittaket på maga-
sinet och de båda ladugårdarna, fästa med tvåtums 
trådspik i öppen läkt. 

Spikhålen i den gamla takbrädan överensstäm-
mer med måtten på den stickspåna som Thure Nils-
son fann på stugvinden.  Det har förmodligen legat 
ett stickspåntak på såväl bostadshuset som ekonomi-
byggnaderna, frågan är när man rev stavspånen och 
lade stickspån? 

Ombyggnaden 1850 kan förefalla som ett lämp-
ligt tillfälle att byta ut ett gammalt takmaterial, men 
det finns mycket som talar för att stickspåntaket la-
des långt senare. Vid denna tid fanns det inte trådspik 
och knappast heller maskinhyvlade stickspån att tillgå. 
Sveriges första trådspikmaskin installerades 1853 på 
Gunnebo spikfabrik och det började bli vanligt med 
hyvlat stickspån först under mitten av 1870-talet. 

Det är troligt att man vid ombyggnaden 1850 bi-
behöll stavspåntaket på loften och endast komplette-
rade den nya takytan med samma slags spån, det vill 
säga ytterligare 3 960 spånor.37 Samma slags spräckta 
och handhuggna stavspån valdes till magasinsbygg-
naden 1839 och ladugårdarna 1865. I läkten på ma-
gasinstaket, som numera är klätt med fasettplattor av 
eternit, sitter uppskattningsvis 5040 täljda tränaglar 
och till de båda ladugårdarna gick det åt uppemot 
36 000 stycken.38 Det är nästan obegripliga materi-

almängder: 36 000 spånor, 12 spånor per kubb ger 3 
000 kubb, 45 cm långa motsvarande 1350 löpmeter 
timmer, med diameter uppskattad till 30 cm ger cir-
ka 95 kubikmeter trä. Det är mer nästan 40 % mer 
trä än vad hela det timrade bostadshuset består av.39

Någon gång efter 1865 lades nya tak av stickspån 
på gårdens samtliga byggnader. Med ledning av de be-
varade spånorna och spikhålen i takbrädan var mate-
rialåtgången omkring 76 stickspån per kvadratmeter 
och för att täcka bostadshuset krävdes 16 872 spånor 
och lika många trådspikar.40 För att täcka de gamla la-
dugårdstaken gick det åt 61 200 stickspånor. När och 
varför över huvud taget ersatte man stavspåntaken 
med sticktak? Tak av hyvlade stickspånor är materi-
alintensivt och arbetskrävade, och samtidigt ett kort-
livat och relativt dåligt tak. Materialet har en livslängd 
på mellan 20 och 30 år och redan efter första reno-
veringstillfället för de tak som började läggas under 
1870-talet fanns andra billigare och bättre takmaterial 
att tillgå (Wedman 1998). Stickspån hamnade inte 
sällan under tegeltak, cementpannor eller, som ladu-

Takkrok. Takkroken som påträffades i isoleringen på stug-
vinden har varit använd. Den väderbiten och vittrad, och 
vid det vinkelräta rotbenet eller grenutväxten finns ett 10 cm 
brett tryckmärke, vilket sannolikt kommer från en så kallad 
mulås. Det är fråga om en byggnadsdel till ett torvtak, men 
funktion att hålla mulåsen på plats, som i sin tur hindrat 
torven från att kana ned. Takkroken har sannolikt varit fäst 
med en dymling 20 mm i diameter i undertaket.  
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gårdarna i Örnanäs, under plåt och eternit. 
Det tak som Thure Nilsson rev var asfaltspapp på 

trekantslist. I den gamla avfallshögen finner vi våder 
av asfaltsimpregnerad papp med rester av spik och 
trekantslister. Pappen låg på trekantslist vertikalt ut-
med takfallet i hela längder och pappen var spikad i 
vertikal linje på vardera sidan av listen. Trekantslis-
terna låg på ett avstånd om 50 cm och listerna före-
faller vara täckta med en lös remsa, sannolikt skurna 
ur en pappvåd med bredden 60 till 70 cm.  Trekant-
slisterna är diagonalsågade 3 tums stavar som varit 
spikade i undertaket. Pappen lades som sagt vertikalt 
utmed takfallets riktning och spikades med galvani-
serad två tums pappspik på vardera sidan av trekant-
slisten genom två lager papp. 

Det är svårt att tolka pappmaterialet och dess 
beläggning eftersom det är kraftigt vittrat, men den 
förefaller vara asfaltimpregnerad med spår av sand i 
ytan, vilket talar för att det kan vara en tidig Ico-
palpapp enligt ett amerikanskt patent. Den första 
Icopalfabriken anlades i Malmö 1916 och detta slags 

asfaltpapp marknadsfördes hårt som ett underhålls-
fritt alternativ, med garanterad livslängd på 10 år. 
Under 1920-talet kom flera konkurrenter med mot-
svarande produkter och under 1930-talet upphörde 
produktionen av takpapp som man själv fick stryka 
med stenkolstjära eller asfalt. 

När Thure Nilsson rev papptaket var det helt slut 
och det regnade in i nästan samtliga rum. Jag för-
modar att taken hade legat länge och att underhållet 
varit dåligt eller obefintligt. En rimlig bedömning är 
att papptaket lades 1920-talet, och att stickspåntaket 
dessförinnan ersatte stavspånen någon gång mellan 
1880 och 1900. Örnanäs bostadshus har bevisligen 
haft fem generationer av takmaterial: 

1. högloftstugan kläddes med torv och stavspån, 
2. långloftstugan lades under ett helt stavspåntak,
3. därefter stickspån,
4. som ersattes med asfaltspapp på trekantslist, och
5. slutligen ett skyddstak av korrugerad plåt. 
Det ger i medeltal en livslängd på cirka 40 år för 

varje takmaterial. I dagens perspektiv kan det framstå 

Rekonstruktioner av lågstugans torvtak. (Till vänster) Möjlig 
utformning infästning av takfottass och takfortsbräda utifrån 
redovisade spår. (Mitten) Stugans yttre torvtak och neddragna 
intre tak med tjock isolering. (Till höger) Snitt av möjlig de-
taljutformning. Benämningar hämtade från Holmberg (2006). 
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som en rimlig livslängd, men jag undrar fortfarande 
vad som fick bönderna i Örnanäs att skotta av de 
över 50 000 handtillverkade stavspånorna? I andra 
landsdelar var det ett exklusivt tak för kyrkobygg-
nader, som med regelbundet underhåll av tjära kan 
ligga i flera hundra år. Kanske hade bönderna brustit 
i underhållet så att spånorna sprack och taket läckte, 
kanske var man obenägen att spräcka och hugga nya 
renoveringsspånor, kanske ansågs de maskinhyvlade 
stickspånorna mer tidsenliga eller var det av någon 
tillfällighet billigt och tillgängligt? 

Spårtolkningens diskurs
I det här och följande avsnitt vill jag artikulera teo-
retiska och metodologiska aspekter av den forensiska 
undersökningens spårtolkningsmoment. Spårens 
egenskaper har metodologisk betydelse och möjlig-
heten att kombinera spår i tolkningsprocessen kan 
innebära förflyttningar mellan informationsbärande 
skikt som öppnar för nya berättelser. Tolkningen bär 
sällan på ett enskilt spår. Det är snarare kombinatio-
nen av olika slags spår, i ett första skede, och kombi-
nationen av olika slags undersökningar och källor, i 

ett andra skede, som ger bärkraft åt den byggnadshis-
toriska berättelsen. För att kunna resonera om och 
visa hur kombinationer av spår skapar nya samman-
hang har jag gjort en klassifikation av olika spårtyper. 
Klassifikationen är ganska provisorisk och syftet är 
inte en taxonomi med precisa definitioner. Poängen 
är att ≈A i kombination med ≈B kan ge ledtrådar till 
≈C. De spårtyper som jag urskiljer och behandlar i 
fallet är naturspår, procedur- och verktygsspår, kon-
struktionsspår och funktions- och användningsspår. 
De spår och tidigare undersökningar som jag lyfter 
fram tar utgångspunkt i frågan om vad det nuvaran-
de skafferiet ursprungligen var för ett slags rum? 

Naturspår
Ett spår kan vara ett bevarat avtryck, som verkan av 
en mänsklig handling. Tolkningsuppgiften blir då 
att spåra handlingen. Alla spår är i denna bemärkelse 
kulturspår. Spåret från en varg eller trädets årsringar 
eller kvistställningen i en väggplanka är inte resul-
tatet av mänskliga handlingar och vi skulle därför 
kunna kalla dem naturspår. Att årsringar och kvistar 
är naturegenskaper är otvivelaktigt, men de rym-
mer information om människans handlingar när de 
uppträder i en byggnad. Vi benämner, sorterar och 
använder naturen utifrån deras egenskaper så som 
vi människor tillgodogör oss naturen. Naturspår är 
spår som kan ge information om hur naturen har 
brukats i en kultur. Tolkningen av naturspår är en 
rekonstruktion av en historisk resursanvändning. Vi 
människor får inte trädet att växa och bilda årsring-
ar, men vi kan manipulera det och dra nytta av dess 
egenskaper på mer eller mindre raffinerade sätt. 

Jag vill till att börja med återknyta till undersök-
ningen i föregående kapitel som behandlade årsring-
ar i byggnadsstommens virke. Byggnadsvirkets natu-
regenskaper registrerades och värderades, dels enligt 
en svensk praxis för virkesmätning, dels uppgifter 
från norska traditionsbärare för vad som bedöms 
vara bra virkesegenskaper. Utifrån värderingsgrund 
framstod virket som antingen ett mycket bra virke 
eller ett ganska dåligt virke. Oavsett värdering i nivå 
framgick en gradering: Att virket till det västra loftet 

Östra ladugårdens tak. 
Ladugårdarna har spår av flera generationer tak. Det äldsta är 
ett stavspåntak på öppen läkt. De gamla tränaglarna sitter kvar 
i takläkten. 
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är av sämre kvalitet än till stugan och det östra loftet 
med avseende på årsringstäthet. Att virket till om-
byggnaden är av sämre kvalitet än den ursprungliga 
byggnadskroppen. 

Den poäng jag vill göra är att tolkningen stannar 
vid spårets informationsnivå och att det finns ett osä-
kerhetsmoment när spåret värderas isolerat från an-
dra spår. Hur kommer man då längre i tolkningen? 

Nya tolkningsmöjligheter upptäcktes när resulta-
ten av årsringsanalysen sattes i relation till, i ett för-
sta steg, andra naturspår och, i ett andra steg, andra 
spårtyper. Årsringstätheten var bara en av flera natu-
regenskaper som historiens timmermän hade att ta 
hänsyn till. Det historiska husbygget utgick från re-
lativt få men grova och med nödvändighet raka träd 
till långa virkeslängder. Byggnadssättet genererade 
omfattande arbete i materialbearbetning och ställde 
höga krav på virkesdimensionerna.41 Den grova, rak-
vuxna, kvistfria furan som ansågs lämplig i början av 
1800-talet i Örnanäs var kanske inte alltid det äldsta 
och mest undertryckta och långsamt växande trädet. 
Genom en bredare tolkning av olika naturspår är det 
möjligt att närma sig de kvalitetskriterier som gällde 
för den aktuella byggnadstraditionen; inte enligt vär-
deringsgrunden från någon annan lokal tradition el-
ler universell standard, utan så som den visar sig i 
bostadshuset i Örnanäs. Med denna utgångspunkt är 
det rimligt att göra följande påståenden: 

Att ombyggnaden efter 1850-51 inte följer sam-
ma värderingsgrund i materialval och materialbear-
betning som vid nybygget 1810-15. 

Att virket till den ursprungliga byggnadskrop-
pen har sorterats på ett sätt som antyder att det bästa 
virket har använts i stugan och därefter i prioriterad 
ordning till det östra loftet, till det västra loftet och 
till röstena. 

Naturspåren för undersökaren närmre historiens 
timmermän och deras tumregler, toleranser och kva-
litetskriterier. Genom att ställa de olika naturspåren 
mot varandra samt kombinera naturspår med andra 
spårtyper öppnas för tolkningsmöjligheter av hant-
verkstraditionens relation till byggnadstraditionens 
bostadssociala dimension. 

Procedur- och verktygsspår
Med procedurspår menar jag konventioner i termer 
av ordningsföljder, tumregler, kvalitetskriterier, tole-
ranser och så vidare som kan läsas genom resulta-
tet (se även Sjömar 2011, Rolf u.å.). Procedur- och 
verktygsspår hänger samman, eftersom en rits är 
ett moment i en arbetsprocess som samtidigt läm-
nar avtryck av ritsen som verktyg. Ett uttag till en 
arbetsställning kan informera om en arbetsprocess, 
samtidigt som uttaget är tillverkat med något slags 
verktyg. Verktygsspåret får betydelse i proceduren 
och proceduren kan förstås genom verktygens slut-
liga spår. Man kan säga att spårtolkningen går ut på 
att förstå arbetsprocessen genom dess resultat. Tolk-
ningen är en rekonstruktion av handlingar. 

Den mest intressanta upptäckten var att väggtim-
ret var graderat, det vill säga att timret hade stämp-
lats ut, sorterats och bearbetats på olika sätt som gav 
bostadshusets rum skilda kvalitéer. Tolkningen är:

Att skogen synades med utgångspunkt i en krav-
specifikation på timmer som gällde för husbygget.

Att byggnadstimret sorterades på olika sätt bero-
ende på var i byggnaden det var ämnat att placeras.

Att byggnadstimret bearbetades i olika grad bero-
ende på var i byggnaden det var ämnat att placeras.

Att det förelåg kvalitetsskillnader i respektive be-
arbetningssätt beroende på var i byggnaden det var 
ämnat att placeras.

Svårigheten i tolkningen av procedur- och verk-
tygsspår handlade om att finna en värderingsgrund, 
eller snarare att förstå att det fodrades en relevant vär-
deringsgrund för att nå djupare i tolkningen. Slutsat-
sen är att det inte finns en färdig modell, tvärtom så 
är värderingsgrunden invävd i bostadsidéns praktiska 
kontext som en ”hantverklig diskurs”. Ett sätt att 
närma sig tänkesättet är att placera in verktygsspåren 
i hela den arbetsprocess som föregått det direkt avläs-
bara momentet som genererat det sista synliga spåret. 
Det ytliga och slutgiltiga resultatet anger en grad av 
bearbetning i en process, vilket i det historiska hus-
bygget i Örnanäs indikerar en värdering av de olika 
ytorna där hög bearbetning och slät yta innebar en 
stor arbetsinsats som tillkom vissa rum. Det vill säga 
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en prioritering utifrån en värdering. Verktygsspåren 
i sin processuella ordningsföljd informerar inte nöd-
vändigtvis om värderingen av arbetet och arbetets 
resultat, åtminstone inte enligt en given logik. Det 
förekommer exempelvis i nutida restaureringar att 
maskinsågat virke skräds med yxa eller att maskin-
hyvlat virke handhyvlas av den anledningen att man 
värderar den oregelbundna hantverkspräglade ytan 
högre än den maskinellt producerade. 

En problematik är att alla spår inte är synliga. Om 
man inte känner den bakomliggande processen kan 
man på sin höjd beskriva ytan och momentet som 
genererade densamma. Det fungerar inte att klassifi-
cera en yta som sågad, hyvlad eller skrädd, utan rela-
tion till den arbetsprocess som föregick resultatet. I 
vissa partier av väggtimret framträder spår från olika 
på varandra följande moment i den slutgiltiga ytan, 
men det är sällan möjligt att avläsa alla bakomlig-
gande arbetsmoment. I andra partier av väggtimret 
har den sista bearbetningen avlägsnat alla tidigare 
spår av arbetsprocessen. 

Tolkningen av naturspår gav upplysningen att 
olika virkeskvalitéer valdes till de olika husenheterna 
och att idén om bostadens differentiering var styran-
de redan då träden fälldes. Undersökningen av pro-
cedur- och verktygsspår bekräftar detta och visar att 
ytterligare åtskillnad gjordes mellan rummen i sorte-
ringen av timmer och under byggprocessen genom 
att innerväggarna bearbetade i olika grader i proces-
sen och till olika kvalitéer. 

Nedan presenteras en tolkning av graderingen av 
rummen i termer av högre (A) och lägre kvalitet (F) 
genom bearbetningsgrad, arbetsinsats och yta:

Stuga (103)  A
Skafferi (101)  B
Förstuga (102) B
Kök (107)  B
Sal (105)  C
Förstuga (104) D 
Framkam. (106) D
Loftrum (201) E
Loftrum (202) F
Loftrum (203) F
Loftrum (204) F

Min bedömning är att graderingen av material och 
bearbetning inte överensstämmer med bostadshusets 
funktioner enligt en konventionell värdering, som 
snarare följer förteckningen enligt nedan: 

Sal (105)  A
Stuga (103)  B
Framkam. (106) B
Kök (107)  B
Förstuga (104) C
Förstuga (102) C
Loftrum (201) D
Loftrum (202) D
Loftrum (203) D
Loftrum (204) D
Skafferi (101)  E

Genom att koppla naturspår och procedur- och 
verktygsspår till tolkningen av konstruktionsspår 
och vidare funktions- och användningsspår visade 
det sig möjligt att ge en rimlig förklaring till värde-
förskjutningen i bostadshusets rum. Graderingen 
av rummen när bostadshuset var nybyggt omkring 
1815 var sannolikt följande:

Stuga (103)  A
Kök (107)  B
Köksrum (101)  B
Förstuga (102) B
Härbergshus? (105) C
Långfarstu (104) D
Loftrum (201) E
Loftrum (202) F
Loftrum (203) F
Loftrum (204) F
Innerväggarna i den gamla högloftstugans bot-

tenvåning bearbetades med skave eller hyvel medan 
loftvåningen hade kvar den grövre yxhuggna ytan. 
Väggarna i stugan planhyvlades med högsta kvalitet. 
Väggarna i köket, farstun och rummet bakom köket 
hyvlades med vissa stöt- och slagmärken. Väggarna 
i den så kallade kistekammaren skavdes av, medan 
långfarstun eller mellansvalen hade obearbetade ytor 
men, dock något finare än loftrummen. Till om-
byggnaden av långloftstugan användes maskinsågade 
plank. Man bemödade sig inte att skava eller hyvla 
innerväggarna, sannolikt skulle de ändå kläs med 
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tapeter redan från början. Det finns en särskilt in-
tressant markör bland dessa spår, och det är rummet 
som idag är ett skafferi. Varför hade ett förmodat för-
varingsrum så hög bearbetningsgrad? 
 
Konstruktionsspår
Ett konstruktionsspår är en ledtråd att förstå en kon-
struktiv enhet som inte längre existerar. Tolkningen 
går ut på att rekonstruera tidigare byggnadssätt. Ett 
konstruktionsspår är ofta en positiv eller negativ 
del av en förgången helhet, exempelvis ett uttag, ett 
tryckmärke, en skarv, ett hål eller en spik. Spåret kan 
också vara en äldre konstruktion eller konstruktions-
del, som ersatts med en ny och blivit kvar som relikt 
eller förändrad funktion. Den kan vara inbyggd eller 
existera som lösfynd. Tolkningsuppgiften är alltid ett 
pusslande; att identifiera positiv- eller negativformer 
i den befintliga konstruktionen, rekonstruera dess 
korrespondent och passa in dem i ett sammanhang. 
Ett spår kan också framträda i avsaknad av någon-
ting som borde finnas i sammanhanget: här saknas 
någonting av betydelse fast det inte lämnat något 
spår. Ofta är analogin en förutsättning att se och 
identifiera ett spår som ett spår bland den oändliga 
mängden egenskaper som inte fungerar som ledtrå-
dar. Analogier avgränsar och fokuserar sökandet ge-
nom frågor som ”här borde det finnas någonting” 
eller ”skulle det kunna vara så som”.  

När fönstren med både karmar och bågar togs ur 
väggen för att renoveras blev det möjligt att studera 
fönstergåtarna. Konstruktionsspåren i gåtarna gav 
utgångspunkt att rekonstruera och värdera den ur-
sprungliga fönstersättningen i relation till rumsdispo-
sitionen, det vill säga att tolkningen av ett slags kon-
struktionsspår resulterade i en rekonstruktion, som 
fungerade som ledtråd i en ny tolkning. Gåtarna in-
formerade om att det fanns åtta ursprungliga fönster i 
den gamla högloftstugan, och att ett av dessa var pla-
cerad i det nuvarande skafferiet. Fönster var vid bygg-
nadsskedet ett dyrt och exklusivt material, inte bara 
i inköp, utan också någonting som punktbeskattades 
under 1810-talet. Genom vägledning av gåtarna och 
paret bevarade fönster kunde den totala fönsterytan 
beräknas till 2,8 kvadratmeter. Är det rimligt att ett 

av dessa exklusiva fönster, motsvarande 20 % av hu-
sets totala ljusinsläpp, placerades i ett skafferi; ett rum 
vars funktion direkt motverkas av fönsteröppningar? 
Svaret är rimligtvis nej, och följdfrågan är: Vilken 
funktion hade rummet ursprungligen? 

Det finns ett konstruktionsspår i skafferiet intill 
köket. Det är spår av en tidigare dörr mellan skaf-
feriet och farstun. I farstun, under väggbeklädnaden 
av papp och masonite, påträffades en bred och låg 
och med plankor igensatt dörröppning. Tidigare 
undersökningar av dörrar och dörröppningar visar 
att storleken på den igensatta dörren motsvarar ett 
standardmått för gångdörrar i den gamla högloftstu-
gan. Dörren är således ursprunglig. Öppningen är 
igensatt med plank, men dörrsmygen har dessförin-
nan varit inklädd med tapeter i tre lager. Det första 
lagret är en sen 1800-talstapet, det andra lagret tapet 
har jugendstilens ornamentik och det sista ytskik-
tet direkt under farstuns masonitebeklädnad från 
1940-talet sitter en tapet med enkel linjeornamentik 
i gult och grönt, sannolikt från tiden kring 1920. 
Frågan kvarstår: Hur användes rummet?
 
Funktions- och användningsspår
Det är svårt att påvisa en historisk funktion eller ett 
historiskt brukande genom spåren av konstruktio-
ner, materialanvändning, arbetsprocesser och verk-
tyg. Tolkning av funktions- och användningsspår 
handlar om att rekonstruera bruket. Det är sällan så 
att en byggnad har brukats på ett enda sätt. Ordsam-
mansättningen funktions- och användningsspår kan 
vara motsägelsefull eftersom den avsedda funktionen 
inte nödvändigtvis korresponderar med användning-
en. Beläggning från eld och matlagning i ett bostads-
hus anger med stor sannolikhet att man lagat mat 
över öppen eld, men spåret bestämmer inte nödvän-
digtvis rummet som ett kök och utesluter inte andra 
användningar.

Funktions- och användningsspår kan vara diffusa 
och svårtolkade, men ibland också enkelt avläsbara 
som berättande element. Genom golvet i logen, ug-
nen i rian, salen i tingshuset och primklockan i kyr-
kan kan en byggnadshistoriker säga någonting mer 
om användningen och korrespondensen eller kon-
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flikten mellan funktion och användning. De mer 
svårtolkade funktions- och användningsspåren är 
snarare oavsiktliga, som patina från eld och matlag-
ning eller slitage och nötning från skosulor, klövar 
och föremål. Genom att studera nötningen av trä-
golvet i stugan i Örnanäs är det exempelvis möjligt 
att säga någonting om inredningen och hur männis-
korna har rört sig i rummet; uppgifter som förvisso 
bekräftar en ganska allmän berättelse om vardagsliv 
och inre organisation i bondehemmets mest centrala 
rum i äldre tid. Nötningen av golvet i nuvarande sa-
len talar snarare emot dess representativa funktion, 
vilket har sin förklaring i ombyggnaden och den ur-
sprungliga rumsfunktionen som förvaringsrum.

Vilken funktion hade då rummet intill köket i 
den ursprungliga högloftstuga. Rummet benämns 
av de nuvarande ägarna som skafferi och det är in-
rett som skafferi med fasta vägghyllor. Innan restau-
reringen påbörjades stod saft och sylt på hyllorna. 
Sammanställningen av spår ger följande upplysning-
ar om rummet:

1. Relativt hög virkeskvalitet i väggtimret.
2. Omfattande bearbetning av timret till en slät yta.
3. Ursprungligt fönster
4. Ursprunglig ingång från förstugan.
5. Fönstret bibehölls och förstorades efter 1850-51.

6. Rummet tapetserades i flera omgångar 1860 till 
1920-30-talet. 

En plausibel hypotes är att det här rummet fung-
erade som kammare från det att högloftstugan stod 
färdig och ända fram till renoveringen på 1940-talet. 
När dörren sattes igen gavs plats till den fasta skaf-
feriinredningen. Naturspåren i kombination med 
procedur- och verktygsspåren visar att rummet var 
relativt högt värderat i den ursprungliga rumshie-
rarkin. Konstruktionsspåren kan också tolkas som 
funktionsspår i termer av ljus och tillgänglighet, som 
indikerar att rummet tillhörde högloftstugans bo-
stadssfär snarare än dess ekonomifunktion. 

Den västra farstun fungerade som en bostadsde-
lare; rakt fram kom man till köket, till vänster stu-
gan och till höger den aktuella kammaren. Den som 
bodde här och de som bodde i stugan kunde röra sig 
fritt ut och in och även laga sin egen mat utan att 

passera varandras bostadszon. Det var åtminstone en 
möjlighet som gavs enligt högloftstugans rumsord-
ning. I den gamla högloftstugan fanns två kök, ett i 
stugan framför bakugnen och ett i det numera funk-
tionsspecifika köket intill ”spiskammaren”. Efter 
ombyggnaden 1850 byggs två nya kammare och ett 
tredje kök. Åboparets säng som tidigare var placerat 
i stugans sydvästra hörn flyttas till framkammaren. 
Efter ombyggnaden var det möjligt att inrymma tre 
hushåll som kunde bo och laga sin mat och röra sig 
fritt mellan uterum och innerum som åtskilda zo-
ner. Kanske var spiskammaren invid köket det ur-
sprungliga undantagsboendet. Efter ombyggnaden 
1850-51 blev kökskammaren en möjlighet att skilja 
en allt större skara tjänstefolk på gården från hem-
mansägarnas bostadszon? 

Med det här exemplet har jag visat att en teknik- 
och materialanalys och tolkning av olika slags fysiska 
spår i den ”stumma” byggnaden kan ge information 
om värderingar och organiseringen av sociala rela-
tioner. I följande avsnitt ska jag fokusera på metoder 
som syftar till att förklara och förstå byggnaden i en 
vidare kontext. 

Form- och funktionsanalys

”Innan syllarna till byggnaden knytas, bör först sten vara inväl-
tad samt murgrunden i det närmaste färdig. Murens storlek bör 
naturligtvis rätta sig efter byggnadens storlek. Vi antaga t.ex., att 
ugnen skall vara så stor, att 16 kakor der få rum. Då till hvarje 
kaka åtgår 12 tum, blir det således en plan af 2 alnar i fyrkant; 
men på det att ugnen ej må komma för långt fram i rummet, 
är det bäst att minska den 12 tum på bredden och öka den på 
längden.”  (J.M. Bong 1888)

I det här avsnittet bearbetas resultaten från teknik- 
och materialanalysen och tolkningen av spår i bygg-
naden i ett urval teoribaserade metoder. På vilket sätt 
kan typologisering, systemanalys, funktionsanalys, 
konfigurationsanalys och stilanalys öppna upp för-
ståelse och förklaringar i en vidare kontext? Varför 
byggde man som man gjorde i Örnanäs? 
  
Typologisering
Typologisering är liksom stilanalysen en metod som 
går långt tillbaka i byggnadsforskningens veten-
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skapshistoria och uppträder med olika (metodolo-
giska) tillämpningar inom evolutionismen, funk-
tionalismen, fenomenologin och postmodernismen. 
Här behandlas den äldre byggnadsforskningen vars 
empiriska material och forskningsresultat direkt be-
rör bebyggelsen kring Örnanäs och tidsperioden för 
nybyggnadsskedet. 

Den evolutionistiska forskningstraditionen hade 
en positivistisk syn på typologisering och undersök-
ningarna var kvantitativa. Typologiseringen tjänade 
flera syften, dels som utgångspunkt för utvecklings-
serier, som skulle visa hur typerna hängde samman 
i en linjär förändringsprocess, dels som underlag 
till karteringar, för att belägga geografisk spridning, 
gränser, frekvenser och randområden. Typerna och 
utvecklingsserierna gav också underlag för datering-
ar.42 Den kvantitativt grundade typologiseringsme-
toden är inte tillämpbar i den här studien eftersom 
jag arbetar med ett enskilt fall. Frågan är istället hu-
ruvida de tidigare forskningsrönen kan hjälpa mig 
att förstå dessa specifika byggnader? 

Även om de evolutionistiska och diffussionistiska 
förklaringarna till landsbygdens byggnadstyper kan 
ifrågasättas på vetenskaplig grund, så kan beskriv-
ningen och klassificeringen av byggnader som käll-
material ha giltighet. De empiriska sammanställ-
ningarna av de äldre byggnadernas form, funktion, 
datering och lokalisering har relevans i en byggnads-
historisk undersökning idag. Här finns slutsatser om 
vad som är generella egenskaper över tid och geo-
grafi, och här ges referensobjekt för egna jämförel-
ser. Även utsagorna om generella förändringsförlopp 
bör man ta hänsyn till. Erixons evolutionsteori har 
gett en hypotes i föreliggande studie, som har prö-
vats och i visst avseende visat sig stämma: Att den 
så kallade långloftstugan i Örnanäs är en ombyggd 
högloftstuga. 

Ett problem som tidigare har berörts, är att fors-
karna inte alltid har gjort reda för huruvida orden 
hämtades från traditionsbärare, det skriftliga källma-
terialet eller skapades för den egna klassifikationen. 
Traditionellt har man inte talat om vare sig långlofts-
stugor eller högloftsstugor. Typologiseringssystemets 
nomenklatur underlättar dock i analyser och samtal 

om byggnader. Terminologin som används i den här 
studien har hämtats från den äldre typologiska bygg-
nadsforskningen. 

Hur bör man benämna byggnaderna, byggnads-
delarna och rummen i Örnanäs? I vissa fall, exempel-
vis i en arkeologisk utgrävning, kan det vara nödvän-
digt att tala om ”Hus A” och ”Rum 105”. I det här 
fallet är en dylik kodning hindrande för analysen. 
Att det finns två passager, spår av en tredje passage 
och ett fönster i skafferiet ger en analytisk ingång. 
Att istället tala om rum 101 skapar en problematisk 
distans till analysobjektet. I det här rummet finns 
fysiska egenskaper som inte svarar mot den ”nor-
mala” utformningen av ett skafferi, även om det är 
inrett och bevisligen har använts som skafferi. Till 
ett skafferi finns normal en dörr. Det bör vara ett 
mörkt och svalt rum. Skafferiet i Örnanäs är ett ljust 
genomgångsrum. Det är sannolikt ett av de rum i 
byggnaden som får mest strålningsvärme, med föns-
ter mot söder, placerat i byggnadens sydöstra hörn. 
Benämningen är en del av analysen. Benämningarna 
bör ses som hypoteser, som kan bekräftas eller revi-
deras genom upplysningar i andra källor. 

Systemanalys
En grundläggande skillnad i den funktionalistiska 
forskningstraditionens typologisering är frågeställ-
ningen, som inte handlar om typernas ursprung och 
hur de utvecklades över tid och spreds i geografin, 
utan om kontexten för varför typer uppstår och hur 
de fungerar i en specifik situation. Synsättet har allt-
jämt inflytande i byggnadsforskningen och kultur-
miljövården (Blomkvist 2000, RAÄ 2005). Denna 
funktionalism eller systemteori utgår från att det 
finns urskiljbara helheter som hänger samman av 
inre orsaker. Enligt synsättet kan man förstå ett ob-
jekt genom att analysera systemets inbördes relatio-
ner och beroendeförhållanden till andra objekt. 

Kulturmiljövårdens systemteori baseras på den 
kulturhistoriska forskningens systembeskrivningar 
till historiska företeelser; det kan vara produktions- 
eller brukningssystem som exempelvis svedjebruk 
och ensädesbruk, socioekonomisk interaktion som 
bysamverkan, hushållning och handel på när- och 
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Typologiska benämningar

Högloftstuga, vetenskaplig benämning, byggnad av ”mellansvale-
typ”, sammansatt av en låg stuga och vid ena eller båda gavlarna 
en högre loftförsedd bod. (Granlund 1972, uppslagsord: stuga). 
Byggnadstypen tar fasta på ett utseende med avseende på antal 
våningar och takhöjder.     
 
Sydgötiskt hus, vetenskaplig benämning, hustyp samma som ovan, 
namn efter geografiskt utbredningsområde i södra Götaland, från 
Bohuslän, Västergötland, Halland, Skåne, Småland, Skåne, Ble-
kinge och Öland. Enligt kartering 1957 (Campbell & Erixon) re-
gistrerades 313 sydgötiska hus inom detta område. 2004 registre-
rades 79 dylika hus varav 28 på ursprunglig plats (Almevik 2004). 
Byggnadstypen tar fasta på geografisk utbredning.  

Halvhögstuga, vetenskaplig benämning. Sydsvensk stugtyp med 
brutet innertak. Vanligtvis kombination mellan takåsar och taksto-
lar. Under 1960-talet karterades ca: 225 halvhögstugor (Bringéus 
u.å., 1971). Byggnadstypen tar fasta på egenskaper stugans taklag.  

Packhus, traditionell benämning, avser en två eller flervånings-
byggnad för förvaring (Svanström 1945). Antas ha ursprung i tys-
ka handelsstäder, där handelskvarteren kombinerade förvarings-
bodar i flera våningar med en flankerad bostad. Ursprungsformen 
till det sydgötiska huset enligt typologisk teori (Svanström 1945, 
Erixon 1947, Granlund 1958-1979). 

Bålestuga, traditionell benämning, timmerstuga av bålar, det vill 
säga timmerstockar. ”Bolyxa” motsvarande en skrädyxa kommer 
från samma ord: ”bål”, ”båle”, ”bule”, ”bol”. Bålestugorna kan 
vara knutade eller skiftade på hörnstolpar. Förekommer även som 
kombinationer av timring och skiftesverk (Clemmensen 1937, 
Henriksson 2000). I typologisk bemärkelse skild från Gotländ-
ska ”bulehus”, även om det finns likartade konstruktionsmässiga 
egenskaper.  

Långloftstuga, vetenskaplig term, hustyp i en rumsbredd som 
definieras med ledning av taklaget. Länga under ett tak med ge-
nomgående eller delvis genomgående loft, även benämnd ”skånsk 
länga” (Erixon 1947). Kan ha planform som ”framkammarstuga” 
eller ”ytterkammarstuga”. 

Framkammarstuga, vetenskaplig benämning, avser stuga med en 
kammare intill stugan. Fram- avser riktningen från huvudingång-
en till stugan. Typologiskt ingår framkammarstugan i ”gavelkam-
marstugornas” familj. Här skiljs framkammare från ”ytterkam-
mare”, som anses vara en senare utvecklingsform. Ytterkammaren 
är placerad invid den yttre gaveln, och inte nödvändigtvis sam-
manbunden med stugan. Byggnadstypen tar fasta på egenskaper 
i planformen.  

Mellansvalelänga, vetenskaplig benämning, avser ”en familj” av 
byggnadstyper med ”mellansvale” eller ”långfarstuga” (Erixon 
1947). Byggnadstypen tar fasta på en egenskap i konstruktionen 
som ger en viss egenskap i planformen. 

Mellansvale, rum som uppstår då ett hus med ”gavelsvale”, det 
vill säga ett öppet utskott vid ena gaveln, ställs mot ett annat hus. 
Långfarstu, genomgående förstuga. Kan förekomma med ytter-
dörr i vardera änden. Långfarstu är ett typiskt element i ”mel-
lansvalelängorna”. Antas i typologisk teori vara en relikt av en 
”mellansvale” (Lundberg 42, 1949, Erixon 1947). Det vill säga i 
ett tidigt utvecklingsskede ställs två byggnader samman och bildar 
en mellansvale. 

Stuga, traditionell benämning, antas vara en benämning på ett 
timrat hus, till skillnad från långhusen. Det encelliga eldhuset an-
tas vara den mest ursprungliga byggnadstypen i timmer, som i 
utvecklingsskeden kombineras med andra funktioner som bildar 
nya byggnadstyper. Stugan är den typologiska ursprungsformen 
(Erixon 1917, 1947, Granlund 1958-1979). 

Förstuga, traditionell benämning, även farstu. Ett förrum till stu-
gan. Typologisk enhet som anses ha utvecklats från ”gavelutskott” 
på ett eldhus. 

Sal, traditionell benämning, ”salr” antas vara ett ord för det vi-
kingatida långhuset. Det finns även andra betydelser, som benäm-
ning för stormannabyggnad och palats. Senare ett ord för ett stort 
rum. Sal förekommer i den typologiska benämningen ”salsbygg-
nad”, med alternativ benämning som ”den sexdelade planen”. I 
evolutionistisk teori inhämtad från fransk palatsarkitektur under 
1700-talet (Lundberg 1942, 1949, Granlund1958-1979)

Loft, traditionell benämning, kan avse övervåning på en byggnad, 
eller synonymt med skulle, Kan också avse en bod i två våningar, 
ibland med yttre svalgång och trappa. Typologisk benämning 
högloft ingår i evolutionistisk teori om det sydgötiska huset. Det 
”nordsvenska högloftet” kombineras med ”lågstuga”, med influ-
enser från ”det nordtyska packhuset” kombinerat med bostad (Er-
ixon 1947, Svanström 1945). 

Loge, traditionell benämning på tröskhus. Kan också avse del av 
huset där tröskningen sker, logen eller ”logkistan”. Ladan eller 
”golvet” avser utrymmen för förvaring av säd eller halm. Typo-
logiskt indelade som ”enkelloge” och ”parloge” (Granlund 1958-
1979, Boetius 1927, Erixon 1947). Typerna tar fasta på antalet 
golv som finns vid sidan av logkistan.  

Lada, traditionell benämning, avser förvaringsbod eller rum där 
säd eller hö förvaras. Förekommer som fristående byggnad, ängs-
lada, eller som avgränsat rum alternativt rumsenhet. 
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Härberge, traditionell benämning, förvaringsbod, även för härber-
gering av gäster. Kombination av förvaring och sovplats. Härberge 
eller härbergshus kan avse en fristående byggnad, en byggnadsdel 
eller ett rum (Erixon 1947, Minnhagen 1973).

Källare, traditionell benämning, ett eldsäkert hus för förvaring 
av värdesaker, alternativt mat. Från latinets ”cellarium” med be-
tydelsen skafferi. Källare antas även typologiskt ha släktskap med 
mjölkförvaring, som kyldes genom att placeras ovanpå en vatten-
källa. Även benämningen på bottenvåningen till packhus (Svan-
ström 1945, Erixon 1947, Granlund 1958-1979). 

Hus, traditionell benämning, betydelse som bebyggelseplats, 
kungsgård men även enklare bostad. Hus kan också avse en bygg-
nadsdel eller rumsenhet (Granlund 1958-1979).

Bakhus, traditionell benämning, dialektalt även ”báhus”, ”bakhär-
bre” eller ”bakhäbbare”, enligt Sigurd Erixon en folketymologisk 
sam manblandning med ordet ”packhus” (Erixon 1940, 1947). 
Ordet ”bak haerbaergi” nämns i kyrkobalken i den yngre västgöta-
lagen. Anses vara en indikation på hustypens medeltida ursprung. 
Språkforskare tolkar ordet bakhaerbaergi olika, som en bagarstuga 
eller som det bakre här bärget till en stuga, det vill säga en hög-
loftstuga.

Förstugukök, troligtvis vetenskaplig term, motsvarande traditionel-
la benämning är kök eller ”sters”, centralt typologiskt element. En 
evolutionistisk teori säger att förstuguköket är en sen utveckling av 
eldstaden i det sydgötiska huset. Skorstenen och värmeugnen gör 
det möjligt att avskilja köket från stugan (elden i förstugu köket, 
glöden i stugan och röken i skorstenen). Enligt denna teori är den 
dansk-skånska längan, eller långloftstugan i typologiskt avseende, 
en förhållandevis sen byggnadstyp, som utvecklas från det sydgö-
tiska huset (Erixon 1947, Bringéus u.å.). En annan teori är att 
hustypen utvecklats från den dansk-skånska längan, med infly-
tande av sterset eller för stuguköket och med värmeugnen placerad 
i stugan (Gustafsson 1927). 

Skorsten, traditionell benämning, kan ha olika betydelser, som ett 
eldrum (förekommer i den skånska längan, som en eldstad eller 
med dagens betydelse, som en konstruktion för rökkanaler (Cam-
bell 1928). 

Lysefyr, även ”lillefyr”, typologiskt element i spisens utveckling. 
Ljusöppning från värmeugnen i stugan, i riktning mot högsätet. 
I en evolutionsteori betraktas lysefyren som en förkrymt form av 
sidohärd, från ugn med dubbel härd, så kallad Virestadtyp, efter 
Carl von Linnés beskrivning. Uppstår i mötet mellan den nord-
liga fullt utbildade härden och den sydliga värmeugnen (Erixon 
1947).   

Ordens relativa betydelser. Ett och samma ord kan ha skilda 
betydelser, i olika dialekter, under olika tider, i relation till be-
traktarens fysiska position eller vetenskapens konstruktion. 
Bakhuset var enligt traditionell benämning bak i förhållande till 
gårdens entré eller bostadens huvudingång. Fram definierades 
inifrån och hade besökarens färdriktning, in i stugans privata 
zon, det vill säga från huvudingång, i riktning mot bakhuset 
(riktningen återfinns i rumsliga beskrivningar som ”där fram-
me”, ”frambänk” och ”sitta fram”). Den kammare som kunde 
finnas i bakhusets bottenvåning benämndes därför framkam-
mare. 
 Ett loft kunde vara en byggnadsenhet, med också en bygg-
nad med bjälklag. Ett loft kunde synonymt benämnas hus. In-
vändigt kunde ett hus eller loft inrymma ett eller flera hus och 
ett eller flera loft.  Huset var bottenvåningen och loftet var den 
övre våningen. Synonymt med hus och loft förekommer ordet 
”källare”, ”källareloft” eller ”källarehus”. Källaren var då inte ett 
underjordiskt rum, utan rummet under loftet. 
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Den sydsvenska eldstadens utvecklingshistoria. (Röd marke-
ring anger Örnanäs position i eldstadens utvecklingshistoria.9  
I eldhuset släpptes röken ut genom ett hål i taket, en ”ljore”. 
Enligt Erixon (1947) uppkom som sagt det sydgötiska huset 
för att torka spannmål i loftboden genom att utnyttja röken 
från eldhuset. När det blev brukligt att uppföra skorsten under 
1700-talet ersattes ljoren med ett takfönster och rökledningen 
till spannmålsloftet upphörde.  I norra Skåne och Blekinge 
möts två eldstadsprinciper: den nordliga med öp pen härd (A), 
respektive den sydliga med sluten eld i en ugn (B). Den förra 
eldstadstypen är bränslekrävande men enkel i sin konstruktion. 
Den  senare är bränslesnål genom att ugnen magasinerar och 
strålar värme men förutsätter en mer avancerad murad konstruk-
tion. I mötet uppstår den dubbla eldstaden av Virestadtyp (C). 
Eldstadstypen, som benämns efter Carl von Linnés beskrivning 
av Virestadsstugan, har två eldstäder: en mindre härd framför 
bakugnen och i hörnet en eldstad vänd mot stugan. Erixon och 
Bringéus (u.a.) identifierar en liten ljusöppning vänd in mot 
stugan, benämnd lillefyr eller lysefyr (D). Denna ljusöppning 
framställs som en förkrympt form av sidohärd av Virestadtyp. 
 Utvecklingen går enligt Erixon och Bringéus till så att den 
ursprungliga eldstaden med bakugnen (1) kompletteras med en 
särskild värmeugn, benämnd sättugn eller utläggare. I sättugnen 
sker ingen direkt eldning utan glöden rakas ut från spisen eller 
gruvan framför ugnen. Genom att sättugnen värmer upp stugan 
kan kö ket avskiljas med en vägg vid kronstången (2). I nästa steg 
förses eldstadskomplexet med en ny härd i härbret. Köket är då 
helt åtskilt från stugan (3).  I ett senare skede placeras bakugnen 
utanför husets långvägg för att ge ut rymme åt köket och skapa 
bättre klimat i stugan (4). I olika varianter av dubbelhus placeras 
sedan eldstaden mitt i huset, men fortfarande åtskild från stugan.

Evolutionistisk teori. Kyrkhultsstugan på Skansen, även kall-
lad ”Blekingestugan”, presenteras som en ålderdomlig hustyp  
(Lundberg 1942, Erixon 1947). En brist i den evolutionstiska 
teoribildningen från förra seklet var att byggnader användes som 
typologiska representanter i ett långt historiskt utvecklingsför-
lopp utan hänsyn till deras faktiska ålder. De dokumenterade 
byggnaderna var med få undantag från 1700- och 1800-talet. 
 Paradigmskiftet inom den etnologiskt byggnadsforskningen 
resulterade inte i att forskningsresultaten vederlades; man förflyt-
tade helt fokus till nya objekt och anlade helt nya perspektiv. En 
brist i den äldre forskningen gäller kommensurabiliteten, dvs. 
den logiska kopplingen mellan empiri, metod och teori. Erixon 
presenterar exempelvis en hypotes om högloftstugan: att sättet att 
bygga samman loft och stuga handlar om att utnyttja värmen från 
stugans eldstad för att torka spannmål som förvarades i loftboden 
(Erixon 1949, 1947). Den här hypotesen prövades inte i fältar-
betet. I publikationer och arkiv saknas dokumentationen av de 
spår som som skulle kunna bekräfta denna hypotes. Ritning av 
Gotthard Gustafsson, publicerad av Lundberg (1942). 
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Karteringar av sydgötiska hus 1957 och 2004. De tecknade 
utvecklingsförloppen baserades sällan på dateringar, utan snarare 
på idéer om mer eller mindre arkaiska former. Den evolutionis-
tiska typologin rymmer därför en mängd anakronismer, exem-
pelvis kunde en byggnad från mitten av 1700-talet hållas som 
representant för ett led i en utvecklingskedja som enligt forskaren 
skulle ha inträffat under senmedeltiden. Hade de haft tillgång 
till vår tids dateringsmetoder, exempelvis den dendrokronolo-
giska metoden, kanske vissa rön från den evolutionistiska bygg-
nadsforskningen hade varit vetenskapligt godtagbara. Idag är det 
sällan ens möjligt att pröva påståenden; teknikerna finns men 
materialet är inte detsamma. Av de 313 högloftsstugor Sigurd Er-
ixon och Åke Campbell karterade i Atlas över svensk folkkultur 
(1957) finns endast 28 kvar på ursprunglig plats. Det är omöj-
ligt att kontrollera relevansen i Erixons indelning av Blekinges 
högloftsstugor i 15 olika varianter när det idag endast finns fem 
kända bondstugor av detta slag från Blekinge, varav två står på 
ursprunglig plats (1940). 2004 karterades totalt 79 högloftsstu-
gor, varav endast 28 fanns bevarade på ursprunglig plats. 

Den götiska gårdstypen. För att kunna bedöma trovärdigheten 
i en rekonstruktion måste det finnas en korrekt ritningsklassifi-
kation. Ett källkritiskt problem kan vara att över huvud taget av-
göra om ritningen i fråga är en rekonstruktion eller en uppmät-
ning eller en framställning av en princip eller en typ. Ett annat 
problem med rekonstruktionsritningen är om den ska uppfattas 
som en hypotes eller en slutsats. Rekonstruktionsritningen är ett 
effektivt ”hypotesredskap” men själva prövningen är svår att föl-
ja. Bildskapandets resonemang är inte direkt utläsbart, eftersom 
den serie av resonerande skisser som föregår rekonstruktionen 
vanligtvis hamnar i papperskorgen. Hypotes och slutsats sam-
mansmälter i en och samma bild, och alltför sällan redovisas de 
bilder och ”motbilder” som prövats och förkastats eller antagits 
under själva rekonstruktionsprocessen. 
 Örnanäs gård kan, som exempel på denna problematik, sät-
tas i relation till en vedertagen klassifikation av svenska gårds-
typer (se Bringéus 1972). Bildserien är hämtad från ”En bok 
om Skansen” (Gustafsson mfl. 1933). (1) Sydsvensk gårdstyp 
(2) Nordsvensk gårdstyp (3) Centralsvensk gårdstyp (4) Götisk 
gårdstyp. Örnanäs svarar då tämligen direkt mot ”den götiska 
gårdstypen”. Den aktuella bilden publicerade Sigfrid Svensson i 
en artikel från år 1949, men typologiseringen bygger på Sigurd 
Erixons uppgifter om gårdsformationer och kulturgränser från 
1919. Bilden är en rekonstruktion av Bengta-Lassagården från 
Kyrkhults socken i Blekinge, ritad av Torsten Hägerstrand, uti-
från en situationsplan och ett antal fotografier från 1920-talet. 
Bilden av den götiska gården, som reproduceras som en allmänt 
accepterad gårdstyp, är en hypotes framställd som en rekon-
struktionsritning gällande ett enskilt fall. 
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fjärrmarknader eller formella maktsystem som in-
delningsverket och kronanbetjäningen. Varje system 
bygger på kategorier eller funktioner, som exempel-
vis torp och bondgård, som rymmer aktörer eller 
”funktionärer” med identiteter som torpare och bon-
de som i sin tur definieras i system som jordnaturer, 
samhällsklasser etcetera. Kulturmiljövården tar fasta 
på de fysiska uttrycken och lämningarna av olika sys-
tem: statarsystemet – statarlängan, indelningsverket 
– soldattorpet, och så vidare. 

En oreflekterad tillämpning av systemanalysen 
kan innebära att den unika platsen förklaras endast 
genom överensstämmelse med de på förhand kända 
berättelserna. I Studier till kulturmiljöprogram för 
Sverige (Blomkvist 2000, Sporrong 1996) presen-
teras systemteori som vetenskapligt förhållningssätt 
och som analys- och förklaringsmodell för lokala 
och centraliserade kulturmiljösystem. Här föreslås 
ett antal kritiska och analytiska frågor som bör stäl-
las i en kulturmiljöutredning; huvudfrågorna berör 
systemets uppkomst, ekologiska förutsättningar, or-
ganisation, bygd och omvärld, makt och inflytande, 
systemets materiella och immateriella formelement 
och symboliska innebörd, kollektiva och individu-
ella uttryck, systemets permanens och förändring, 
samt eventuell övergång i nytt system (Blomkvist 
2000, s. 31-32). 

I en fältundersökning kan systemanalysen vara 
svår att tillämpa. Frågor om makt och inflytande, 
i abstrakta system och med frånvarande funktionä-
rer, är inte enkelt avläsbara i den fysiska miljön. Det 
krävs ofta ett kompletterande källmaterial för att 
säkra systemanalysens kvalitet. Däremot kan vissa 
småskaliga produktions- eller brukningssystem ana-
lyseras genom de fysiska lämningarna. 

Ladugårdsbruket har vissa grundkomponenter 
som är desamma oavsett tidsålder, nämligen mjölk-
produktionens funktioner med ladugård, betesmark, 
foderproduktion och gödselhantering samt ”funk-
tionärerna”: mjölkkorna, rekryteringen och självklart 
mjölkbonden med sitt hushåll. Till ladugårdsbruket 
hör fysiska  element som kostall, mjölkrum, foder-
rum, höskulle och gödselstad. Funktionernas egen-
skaper kan i sin tur informera om systemets egenska-

per, exempelvis kan utformningen av bås, brunnar 
och foderbord ge upplysning om produktionsvoly-
mer och teknisk utveckling. 

Den bevarade ladugården i Örnanäs är daterad 
till 1865 och just detta decennium benämns i agrar-
historiska termer som genombrottet av jordbrukets 
mekanisering, med effektivare jordbruksredskap av 
järn, nya grödor och utvecklade cirkulationsbruk 
med vall som tillskottsfoder (Gadd 2000, Lange 
2011). Tillgången på billig arbetskraft på landsbyg-
den är också en bidragande orsak. 

Bevarade miljöer och skildringar av äldre nord-
skånska ladugårdssystem berättar om ett mer territo-
riellt utbrett system med ungkreatur i bostadshusets 
länga, kostall, särskilda gödselhus och utlokaliserade 
delfunktioner som ängslador och ambulerande som-
marfähus. Efter jordbrukets mekanisering integreras 
funktionerna under ett och samma ladugårdstak 

Systemteoretiskt schema. Schemat visar pirncipen för ett bon-
dehushåll i nårra Skpånes skogsbygd under 1600- och 1700-ta-
let. Odlingen skedde på små fasta åkrar och var otillräcklig till 
försörjningen. Säd köptes från slättbygden i utbyte mot ved och 
virke som man tog från de stora utmarkerna. En bas i försörj-
ningen var också den omfattande djurhållningen. Källa: Ema-
nuelsson 1985. 
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med delfunktioner för hanteringen av halm, hö och 
kraftfoder och en vanligtvis murad del med stall och 
mjölhantering. En annan central förändring är att 
mangård och fägård skiljs åt fysiskt och med var sitt 
vattenförsörjningssystem. Att man i Örnanäs bygger 
nya ladugårdar har självklart att göra med det spe-
cifika hushållets ekonomiska möjligheter och lokala 
situation, men att bygga nya ladugårdar vid den här 
tiden är en generell företeelse och byggnaderna föl-
jer också ett allmänt funktionsprogram (Borg 2004, 
Lange 2011).

Den västra av de båda stenladugårdarna är den 
egentliga ladugården med kostall och mjölkproduk-
tion. Utanför ingången till stallet finns ett påbyggt 
mjölkrum av betonghålsten, och bakom stallet mot 
väster finns en gödselplatta med urinbrunn i gju-
ten betong. Dessa element är inte ursprungliga från 
1865. Den armerade betongen uppfanns ett par år 
efter ladugårdsbygget och tekniken introducerades 
i Sverige inom husbyggnad i början av 1900-talet. 
Även kostallet har betonggolv med öppen gödsel-
ränna och dränering för urinseparering. Inredningen 
består av långbås framför upphöjda foderbord med 
trästängen med plats för 10 till 12 kor. Foderborden 
löper utmed vardera långväggarna och mjölkningen 
görs från en mittgång.  I taket finns galvaniserade rör 
som ledde pulserande vakuumtryck från mjölkrum-
met till en mjölkmaskin. I mjölkrummet finns för-
utom vakuumpumpen också ett vattenbad för kan-
nor. Mjölksystemet förutsätter elektrifiering och 
ladugårdsbruket med kannmjölkning med vakuum 
och manuell gödselhantering kan sägas ha varit det 
konventionella ladugårdsbruket från 1930 och en bit 
in på 1970-talet. Höskullen har en gripklo på räls 
sekundärt monterad i taket, och inkörsporten har 
förhöjts vilket antyder en övergång från ett system 
med ängslador till en stor höskulle. Det är vanligt att 
ladugårdar vid den här tiden förhöjs men stenladu-
gårdarna i Örnanäs hade redan från början en stor 
volym för höförvaring på takvinden.

Moderniseringarna skedde någon gång under pe-
rioden 1930-talet till början av 1950-talet. Ladugår-
dens teknik antyder att intresset eller möjligheten att 
följa mjölkproduktionens utveckling avstannar nå-

gon gång på 1960-talet. Det finns ingen mjölktank. 
Utgödslingen är manuell. Stängena är av trä. Den 
här ladugården var som mest ”modern” på 1860-ta-
let när den byggdes och omkring 1930-50-talet när 
rörmjölkningen introducerades. Idag är ladugården 
en relikt funktion.  

Funktionerna i hermeneutiskt perspektiv
Det finns en risk med funktionsanalyser, att under-
förstått betrakta och hantera det materiella som det 
sociala livets gjutform. ”Sådan yttre miljö, sådant liv” 
(Paulsson 1950-1953, s. 4). Ibland är företeelserna 
kanske inte mer komplicerade än så. I vår vardag tar 
vi många funktioner för givna, och förutsätter be-
stämda element och kompositioner för att fylla en 
viss funktion. Till funktionen hör också kunskap om 
beteenden. Föreställningar om rum och levda prakti-
ker, vanan, tar vi med oss in i den byggnadshistoriska 
undersökningen, till fördel och hinder för den ana-
lytiska skärpan. Vi vet med säkerhet att de historiska 
miljöerna är oss främmande.  

Stugan framstår som det centrala rummet i bo-
stadshuset. Dess möbleringsplan, sociala zoner och 
riktning är generella egenskaper inom hela den äldre 
nordeuropeiska träbyggnadstraditionen. Det finns 
gemensamma drag i en timrad stuga i Archangelsk, 
finska Karelen, Jämtland, Norra Skåne eller Vestlan-
det, eller för den delen Centraleuropas timmertra-
ditioner från Polen till Rumänien (se Oliver 1997). 
Spisens placering vid entrén med kökszonen och gäs-
tens första vistelsezon. Möbleringen utmed väggarna 
och högsätet i det bortre hörnet, för måltiden, med 
sedvanligt hörnskåp, för glas och alkohol. 

Efter ombyggnaden vid 1800-talets mitt tillkom 
nya rum och byggprodukter. Tapeter, kakelugn, 
fönsterluckor och skjutdörrar antyder en ny social 
ordning. Vad var det som skedde? Är det så enkelt 
att ombyggnaden följer den allmänna bilden, som 
en kausalitet i det rådande samhällets sociala skikt-
ning, proletariseringen av jordlösa och den berikade 
bondeklassen, jordbrukets mekanisering, kommu-
nikation och mondäna vanor med kapitalbaserade 
marknader och så vidare? Hur påverkades hushållets 
vardagsliv av bostadsförändringen? Är det möjligt att 
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ytterligare rannsaka byggnadsskicket?
Inför ett forskarseminarium visade jag ett antal 

ritningar av Örnanäs bostadshus för seminariele-
daren Bengt OH Johansson, och hans första kom-
mentar till planritningen var att det fanns tre kök. 
”Anmärkningsvärt!” Jag hade förvisso sett att det 
fanns eldstäder upptagna i husets båda murstockar, 
men inte reflekterat vidare över varför en och samma 
funktion återfanns i tre olika rum. Jag hade identifie-
rat och registrerat köket som en rumsfunktion enligt 
en konventionell bild: ett rum med en spis med vär-
meplattor och en ugn, rinnande vatten och vattenho 
i stålplåt, en arbetsbänk med under- och överskåp, 
matplats samt direkt förbindelse till ett skafferi med 
fast inredning. Definierar man kök helt kort som en 
beredningsplats för mat finns ytterligare två kök i 
andra rum: en öppen härd framför bakugnen i stu-
gan och ytterligare en härd i förstugukammaren. En 
tredje härd finns också i köket framför den senare 
tillkopplade gjutjärnsspisen. 

I vilka hus finner man flera kök idag? Det gör 
man i flerfamiljshus. Kanske är det inte konstigare 
än så, att bostadshuset i Örnanäs rymde flera hus-
håll? Med eget kök kunde hushållen separeras från 
varandra, även om det fanns passager och möjlighe-
ter att röra sig genom hela bostadslängan. De tidigare 
analyserna av konstruktionsspår avslöjade en igensatt 
passage mellan farstun och det rum som senast fung-
erat som skafferi. Tapetlagren och fönstret talar för 
att detta kan ha varit en kammare snarare än ett skaf-
feri. En rimlig tolkning är att detta var ett rum med 
möjlighet till självhushåll och integritet för en äldre 
familjemedlem eller kvarboende barn eller syskon. 

Den gamla högloftstugan både integrerade och 
separerade ekonomi- och bostadsfunktion; kanske 
rådde samma situation för de bostadssociala funk-
tionerna? De tre olika hushållszonerna är integrerade 
i termer av byggnadsskick, men i högsta grad sepa-
rerade i termer av bostadsskick. Efter ombyggnaden 
under 1800-talets mitt tillkommer en murstock och 
ytterligare ett kök etableras i byggnadsdelen framför 
stugan. Men en mellanvägg tillkommer två kam-
mare. En kammare för bondeparet med passage via 
stugan. En kammare som undantag med separat 

Antal kök och uppdelningen av ekonomi- och bostadsfunk-
tion. Bilderna visar bottenvåning och loftvåning efter 1815 res-
pektive 1866. Från två till tre kök, och ca: 65% av bruttoarealen 
med ekonomifunktion till 65% med bostadsfunktion.    

ingång och tillgång till eget kök, precis som i den 
gamla högloftstugan.

En annan tolkning, som förvisso inte motsäger 
det föregående, är att de olika köken haft olika funk-
tioner över årstiden. Det är en allmängiltig förkla-
ring med ett sommarkök i stugan och ett vinterkök i 
loftet (Erixon 1947, Mejborg 1888). Man kan också 
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anta att större matlagningsprojekt vid slakt och inför 
högtider genomfördes i köket medan den dagliga mat-
lagningen och uppvärmningen skedde på den mindre 
kökshärden framför bakugnen i stugan, där grundvär-
men i härden eller restvärmen från bakugnen håller 
igång en gryta på svag värme så som det fortfarande är 
på landsbygden i många länder än idag. 

En annan fråga, som delvis hänger samman med 
föregående, gäller bostadslängans inomhusklimat. 
Hur kommer det sig att man i Örnanäs, med till-
gång på lämplig skog för byggnadsändamål och på 
egen mark, byggde med så tunna väggar? Eftersom 
bostadshuset saknade isolerande ytskikt, ligger det 
nära till hands att tolka det som ett virkesbesparande 
bygge med låga krav på isolering och dålig värme-
hushållning (Dunér & Hall 1999, s. 43). Om vi vän-
der på frågan, behöver väggarna vara tjockare? Be-
höver huslängan bättre isolering? Väggtimret måste 
då relateras till konstruktionen i sin helhet och till 
behoven av värmeisolering i de olika rummen, det 
vill säga att teknik och material och rummets funk-
tion som klimatbehållare måste sättas i relation till 
det sociala bruket. Utformningen av de olika rum-
men antyder att stugan i huslängans ursprungliga 

utförande tjänade som bostad medan loften huvud-
sakligen rymde ekonomifunktioner. Betraktar man 
stugan, där husfolket bodde och vistades till vardags, 
så kan man säga att rummets huvudsakliga isolering 
var det dubbla taket. Eftersom innertaket är brutet 
så är ytterväggarna låga. Ovanpå fjärdingstakets brä-
dor ligger ett tjockt lager isolering av torv och mossa. 
Ursprungligen låg dessutom näver och torv på ytter-
taket. Eldstadskomplexet med bakugn gav långvarig 
strålningsvärme. Kanske var det snarare ett problem 
att stugan stundtals blev för varm? 

Vad innebar ombyggnaden på mitten av 1800-ta-
let i detta avseende? Den tekniska analysen talar för att 
huslängan renodlades som bostad. Två nya kammare 
fick plats i den nya husenheten. Spåren av en biläg-
gare, den avlägsnade inredningen för spannmålsförva-
ring och nya dekorativa listverk talar för att loftvinden 
gjordes om till kammare. Huslängan försågs med yt-
terligare en murstock och loftvåningarnas bjälklag iso-
lerades. Man vidtog således åtgärder för värmeförsörj-
ning och isolering, men den nya husenheten byggdes 
med samma klena plank och väggarna förblev oisole-
rade. Var åtgärderna tillräckliga? Trotsade man kylan 
om vintern? Var energiförsörjningen obegränsad? 

Förändringar i byggnads- och bostads-
skick i skånska prästgårdar under 
1700-talet. Gösta Arvastsson identifierar 
en förändring i de skånska prästgårdarna 
under 1700-talet, som motsvarar den 
omvandling som Örnanäs genomgår un-
der 1800-talets mitt. Arvastsson kopplar 
det förändrade bostadsskicket till ett nytt 
”borgerligt” bostadsskick: Ekonomi- och 
bostadsfunktionerna skiljs åt och rummen  
differentieras. (Till vänster) Principskiss till 
utvecklingen av de skånska prästgårdarnas 
bostadsregioner under början respektive 
slutet av 1700-talet. (Till höger) Princip-
skiss för människornas sätt att röra sig i 
bostaden.  Man kan röra sig fritt, men som 
Arvastsson påpekar, ”varje individ i hushå-
let har sin roll i bostaden och sitt speciella 
schema” (Arvastsson 1977, s. 114-116).
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En möjlig tolkning är att den tunna väggen byg-
ger på en social acceptans att bo nära varandra i 
stugan under årets kalla månader. Byggnadsskicket 
fortlevde under hela 1800-talet genom social accep-
tans för trångboddhet, eller omvänt, att byggnads-
skicket formade bostadsskicket att tränga ihop sig i 
stugan när det blev kallt. Är det intressant att peka 
ut det enas beroende över det andra, det vill säga det 
sociala respektive det materiella? Väggen i Örnanäs 
blev tunn och bostaden kall först när det inte längre 
var socialt accepterat att tränga ihop hushållets alla 
medlemmar i ett och samma rum. I Örnanäs är jag 
inte säker på att den fyra tum tjocka väggen någon-
sin blev för tunn.  

Rum och konfiguration
I dagligt tal är rum liktydigt med ett inneslutet rum, 
liksom en container, materiellt definierat av väggar, 
golv och tak. Rum är en formegenskap som kan läsas 
från en byggnadsplan, sättas i relation till fasad och 
exteriör, och delas upp i termer av innerum och ute-
rum. Under modernismen behandlades rummet sna-
rare som gestaltningsmedel än som formegenskap. 
Med modernismens rumsbegrepp vändes analysen 
från arkitekturobjektet till subjektet och strukturen 
av den arkitektoniska upplevelsen.43 I den postmo-
derna forskningen är rummet en social konstruk-
tion, och intresset riktas mot hur maktförhållanden 
tar sig uttryck och verkar och vad rum gör med män-
niskor och sociala relationer. I detta avsnitt prövas en 
framträdande rumsteoretisk metod, nämligen ”space 
syntax” med referenser till främst Bill Hillier (Hillier 
& Hanson 1984, Hillier 1996). 

Space-syntaxanalysen bygger på en teori om 
rumslig konfiguration, som bygger på antagandet 
om en korrespondens mellan socialt definierade 
grupper och rumsliga domäner. Rumspraktikerna 
syftar till att upprätthålla denna korrespondens. 
Konfigurationsteorin säger att det finns en social 
logik i den rumsliga organisationen. För att förstå 
denna logik presenteras olika grafiska och numeriska 
analysmodeller.44 Hillier är kritisk till det sätt på vil-
ket strukturalistisk antropologi och sociologi läser 
rummet, som en utifrån kommande projektion av 

samhället. Själva söker han en ”deskriptiv autonomi” 
i förhållande till objekten. De önskvärda objektiva 
modelleringarna för empirin handlar om att urskilja 
morfologiska typer eller så kallade genotyper och 
tydliggöra mönster och fördelning av sociala katego-
rier i bebyggelsen med utgångspunkt från analytiska 
begreppspar som integration-segregation, symmetri-
asymmetri, ytlig-djup och närhet-avstånd. 

Space syntaxanalysen är ett metodpaket som 
innefattar olika sätt att mäta rumsliga konfiguratio-
ner i fysiska strukturer. Det finns flera sätt att till-
lämpa en konfigurationsteori, och här använder jag 
Hilliers analys av konvexrum. Konvexrumsanalysen, 
som jag tillämpar på Örnanäs byggnadsplan, syftar 
till att beskriva rumsliga grupperingar genom mo-
dellering av ytor i planprojektion (Karlqvist 1993).45 
Konvexrum är den minsta ”cellbildningen” i en 
rumslig struktur. Syntaktiska steg är den grundläg-
gande faktorn i samtliga beräkningarna och anger 
passagen mellan två intilliggande konvexrum. 

Analyserna av integration i Örnanäs har gjorts i tre 
tidssnitt: den ursprungliga planen från 1810-talet och 
direkt efter ombyggnaderna 1865 och 1940. Analysen 
av den gamla högloftstugan visar ett i grunden asym-
metriskt system, som är distribuerat genom enheter 
med hög konnektivitet i bottenvåningens centrum 
kring stugan, köket och förstugorna, men med icke-
distribuerade system i loftbygnaderna. Resultaten från 
motsvarande analyser efter ombyggnaderna 1865 och 
1940 är relativt små. Det är alltjämt samma ”bostads-
maskin” i konfiguratiosteoretiska termer.  

I ett försök att skapa en kontext för de nume-
riska och grafiska värdena har jag gjort gammagrafer 
och beräkningar av integration i sex traditionella bo-
stadsplaner: enkelstugan, parstugan, framkammar-
stugan, högloftstugan, salsplanen och korsplanen. 
Med utgångspunkt i konfigurationsteorin represen-
terar dessa bostadsplaner tre genotyper där högloft-
stugan, framkammarstugan och långloftstugan ut-
gör en typ, enkelstuga och parstuga en annan, och 
salsplan och korsplanen en tredje. Skillnaderna mel-
lan förstnämnda och sistnämnda typ är diametrala 
men också allmängiltiga och återspeglar generella 
drag i de förändringar som sker under senare delen 
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Gamma-karta över traditionella hustyper. Gramma karta (jus-
tified gamma map) är en grafisk presentation av rumskonfigura-
tionens syntax. Här kan man utläsa syntaktiska steg, djup och 
konnektivitet. I avläsningen av kartan används begreppsparen: 
asymmetriska-symmetriska system (integration) respektive dist-
ribuerade och icke-distribuerade system (konnektivitet). 
 Gemensamt för högloftstugan och framkammarstugan samt 
Örnanäs omvandlade långloftstuga är asymmetrin i rumssyntax-
en med distribuerade bostadsfunktioner och icke-distribuerade 
ekonomifunktioner. Uterum och interiör är integrerade. De cen-
trala bostadsfunktionerna har hög konnektivitet men skillnader 
i integration. Enkelstugan, parstugan, salsplanen och korsplanen 
är i grunden symmetriska rumssystem där förstugan utgör cen-
tral nod med högst konnektivitet. Parstugan och enkelstugan 
är icke-distribuerade system, medan salsplanen och korsplanen 
är både symmetriska och distribuerade system. En utmärkande 
egenskap i dessa sistnämnda bostadsplaner är salen som en cen-
tral nod med hög konnektivitet, lägst medeldjup och högst in-
tegration och således också högst intelligibilitet. Planritningar av 
Lena Palmqvist/Sture Balgård, I: Dunér & Hall 1999. 

Beräkningar av relativ assymmetri 1815 och 1866. Den ur-
sprungliga högloftstugan representerar ett asymmetriskt system. 
Systemet distribueras av stugan, köket och förstugorna, alla med 
hög konnektivitet. Värdena på den relativa asymmetrin är låga 
med liten spridning i bostadscentrat medan värdena i ekono-
mifunktionerna i loftbyggnaderna har höga värden. Köket har 
högst konnektivitet och strukturell begriplighet (intelligibilitet) 
följt av den centrala stugan. Gränsen mellan gårdsrummet som 
är utgångspunkt i analysen och bostadsplanen är syntaktiskt 
upplöst och stugan har ett högre RA än gårdsplanen. 
 Ombyggnaden 1851 och renoveringen 1866 innebär ett mer 
komplicerat system med fler rum, djupare räknat i syntaktiska 
steg men med lägre värden för integration enligt RA. Rumssyn-
taxen är i princip densamma, asymmetrisk med distribuerade 
rum i bostadskärnan och icke-distribuerade ekonomifunktioner. 
Den nya förstugukammaren med eget kök är det mest integre-
rade rummet med lägst RA tätt följt av stugan. Stugans konnek-
tivitet har ökat med en passage till den nya framkammaren. 
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av 1800-talet i västvärldens enfamiljshus. I de äldre 
bostadstyperna finns en öppenhet mot omgivningen 
och med tydliga positioner av funktioner och rums-
hierarkier. Förändringen som sker under 1800-talet 
är, enligt Hillier och Hanson, också en förflyttning 
mellan klasser, från arbetarklass till medelklass, där 
gränsen mellan hemmet och omgivningen ökar, de 
representativa funktionerna lyfts fram samtidigt som 
bostadens rum jämställs med varandra. ”The space of 
the new middle class domestic interior is ringy and 
relatively low on asymmetry because it is the space of 
a single class, protected by a highly selective boun-
dary, and of a single solidarity, that is, of common 
patterns of solidarity among men, women and child-
ren” (Hillier & Hanson 1984, s. 162-163). 

Space syntax analysen sätter fokus på vissa egen-
skaper som med andra betraktelsesätt inte framträ-
der; en metod som förfrämligar bebyggelsen genom 
att transformera dess egenskaper till abstrakta grafer 
och numeriska värden. En egenskap som framträder 
är bostadshusets syntaktiska åtskillnad mellan eko-
nomi och bostadshus och integration i omgivande 
gårdsmiljön.  Eftersom bostads- och ekonomifunk-
tionerna ligger i en länga under samma tak ligger 
det nära till hands att betrakta dem som integrerade 
(jämför Löfgren 2011). Syntaxanalysen visar att lof-
ten inte är mer integrerade i förhållande till de cen-
trala bostadsfunktionerna som stuga, kök och kam-
mare än vad de skulle vara som fristående byggnader 
till en gemensam gårdsplan. 

Formanalys
Ordet ”stil” kommer från latinets ”stylus” i betydelse 
skrivstift och skrivsätt (ett ord som således innefat-
tar både redskapet och resultatet). Stil handlar om 
form. En stil är inom arkitektur och konstveten-
skap en sorteringsordning för vissa formbeständiga 
egenskaper i ett verk, som härigenom förenas med 
andra verk (Paulsson 1949). I stilanalysen identifie-
ras egenskaper som anses höra samman, exempelvis 
formelement och sätt att kombinera dessa på, som 
sedan tolkas inom en konventionaliserad diskurs 
om de historiska konst- och arkitekturstilarna (Wer-
ne 1998). Attribuering handlar om att hänföra ett 

anonymt objekt till en stil och om möjligt till en 
upphovsman. Därmed fungerar attribuering också 
som en dateringsmetod. Vissa element är uppenbart 
stilistiska och medvetet gestaltade i förhållande till 
formkonventioner i en viss stil. Invändiga ytskikt så 
som tapeter, färgsättning och beklädnader är möjligt 
att attribuera liksom viss fast inredning och sekun-
dära byggnadselement som verandan med lövsågade 
detaljer, kakelugnen och köksinredningen. Andra 
formegenskaper saknar förklaring i någon konven-
tionell stildiskurs.  

Vilka bebyggelseformationer, kompositioner och 
element är utmärkande för Örnanäs? Svaret på frå-
gan skiljer sig åt beroende på vilken tidsperiod som 
avses. Den gamla högloftstugan var både färg- och 
formstark: De höga loften på vardera sidan om den 
låga stugan gav en befäst karaktär. Timmerväggarna 
saknade panel med undantag av brädfodrade knutar. 
Timmerväggarna och lofthusens spåntak var rödmå-
lade, och ramade in det gröna ört- och gräsbeväxta 
nävertaket på stugan med den höga vitkalkade skor-
stenen. Framför stugan låg förmodligen en hägnad 
bihave med blomster, kryddor och bikupor i halm. 
Bostadsingången låg i det östra loftet. De utskju-
tande skurna bjälklagshuvudena fungerade sanno-
likt som en markör. I lofthusen var det lågt i tak och 
köket var sotsvart. Stugan var längans centrala rum, 
till vardag och fest. Det är ett stort rum till yta och 
volym. Timmerväggarna var trärena och slätskavda, 
men taket var vitlimmat och åsarna schablonmålade. 
Inredningen var förmodligen fast, med köksbänk, 
sitt- och sovbänkar utmed väggarna, bondeparets 
himmelssäng och hörnskåpet, ett fritt stående bord, 
ett par stolar och någon pall. I härbergshuset i den 
västra delen av längan förvarades sannolikt diverse 
saker till vardagshushåll och högtid. Gästsäng och 
kistor med tyg och kläden. De schablonmålade 
papptapeterna draperade väggarna. De var fästa med 
spikar och kanske sattes de upp endast vid högtider.  

Moderniseringen under 1860-talet innebär form-
förändringar i det stora och det lilla. Man kan fö-
reställa sig en äldre samlad kringbyggd gård med 
uthuslängor i trä, som rivs för att ge plats åt större 
gårdsplan, en åtskild man- och fägård med stora flan-
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kerade stenladugårdar. Bostadshuset hade kort dess-
förinnan byggts om från en högloftstuga och lagts 
under ett tak till en långloftstuga. Nu försågs längan 
med enhetlig brädpanel. Det rum som dessförinnan 
var ett förvaringsrum, eventuellt kombinerat med 
sovkammare omvandlades till en representativ sal. 
Trappan till loftet byggdes in, rummet fick en kakel-
ugn, fönstren försågs med invändiga skjutdörrar för 
mörkläggning, taket kläddes med papp och väggarna 
liksom fönsterluckorna tapetserades med en särskilt 
exklusiv tapet. 

Under mitten av 1800-talet, sannolikt redan 
i samband med ombyggnaden 1851, förstorades 
fönstren. Det var en allmän företeelse att man byggde 
större fönster. Här fanns tankar om hygien, ljus och 
rymd, men också möjligheter för en bredare allmän-
het att ha mer fönsterglas i sina hus. Byggmästare 
Bong som gav ut handledningar för lantbyggmästare 
berättar att: ”nu mera vill man äfven på landet hafva 
ljusa rum; fönsterkarne göras derför minst 2 ¼ aln 
höga invändigt, samt 1 aln 12 tum, ja mången gång 
1 aln 14 tum breda invändigt” (Bong 1883, s. 20). I 
Örnanäs bygger man större fönster men snickeritek-
niken och även profilernas uppbyggnad och kompo-
sitionen med karm, lister och foder är närmast iden-
tiska. Det skulle kunna vara samma snickare och 
samma snickeriverktyg 1810-15 respektive 1851. 
Förutom storleken på fönstren så är fönsterluckorna 
ett nytt element. Varför vill man mörklägga rum-
men? Är det på grund av värmehushållningen? Att 
man vill skydda de nya tapeterna från solljus? Att 
man har behov av större integritet och vill skydda 

Estetiskt bruk.  (Överst) Dekorativt skuret ändträ i de utskju-
tande bjälklagen i östra loftet. Formen är vanligt förekommande 
i den äldre sydsvenska träbyggnadskulturen och finns exempelvis 
i Sporrakulla och Kyrkhultstugan på Skansen. (Mitten) Scha-
blonmålning på takbjälkarna i stugan. Mönstret och placeringen 
kan man finna i andra sydsvenska byggnader, exempelvis i Gö-
ingegården på frilandsmuseet i Lyngby. Fotografi: Bengt-Arne 
Cramby. (Nederst) Tapet i salen, sannolikt från 1850-talet med 
ledning av mönstret. Om den tapetserades  i samband med om-
byggnaden 1851 eller vid renoveringen 1866 är svårt att säga. 
Tapeten är samtida med skjutluckorna och inbyggnaden av loft-
trappan med garderobsutrymme, vilket talar för att tapetsering-
en gjordes vid den senare renoveringen.  
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sig mot insyn? Eller är det en formkonvention eller 
ett estetiskt element, som man beställer utan grund i 
något praktiskt funktionell behov?

Under 1920-talet ändrades stildräkten i mer kon-
ventionell mening, till något som i dagligt tal skulle 
benämnas som ”snickarglädje” eller ”schweizerstil”. 
Ett tidigare spåntak ersattes med papp på trekant-
slist, ett lätt och slätt tak som förlängdes med tak-
utsprång och synliga dekorerade tassar. Utmärkande 
är också farstukvisten till huvudingången i en lätt 
stolpverkskonstruktion av ek. De nedre partierna är 
inklädda av brädor med lövsågad och borrad dekor 
i hjärtformer och prisman. Stolparna är fasade i par-
tierna över brädinklädningen upp till de illusoriska 
konsolerna och en gavelfyllnad av lövsågade sling-
rande akantusblad. På vardera sidan om ingången 
finns sittbänkar. En dubbeldörr i spegelramverk med 
småspröjsade fönsterglas i det övre partiet leder in till 
bostadshusets farstu. Mönstren i farstukvistens dekor 
kan man finna i större delen av Sverige och från mit-
ten slutet av 1800-talet och ett par decennier in på 
1900. De lövsågade och borrade brädorna, de illuso-
riska konsolerna mellan stolparna och taklaget, och 
akantusslingan i gavelfronten återfinns i ”detaljtavla 
7” i Löfvenskölds mönsterbok om lantmannabygg-
nader från 1865-70. 

Den sista moderniseringen med framträdande 
stil skedde omkring 1940. Renoveringen omfattade 

fast inredning och samtliga ytskikt i köket och intil-
liggande rum i det östra loftet. El och rinnande kallt 
vatten installerades i endast i denna del av huset. 
Väggar och tak i farstun och köket kläddes av maso-
nitskivor med fasade kanter. Väggarna målades med 
en rödbrun träimitation upp till brösthöjd. Imita-
tionsmålningen avslutas med en profilerad list följd 
av en rosa schablonmålning i en form av vågmönster. 
De övre väggpartierna och taket är målat i en ljusgul 
färg. På golvet ligger smala spontade brädor i jämna 
dimensioner. Alla fyra dörrarna i köket byttes ut till 
enkla spegeldörrar med en låg kvartstavsprofil i ram 
enligt amerikansk fason, det vill säga att profilen är 
uttagen direkt i dörrens ram. En tidsenlig funktionell 
köksinredningen med en lång laminerad bänkskiva 
på underskåp och överskåp med masoniteklädda 
skåpsdörrar, handtag och stängen i formpressad plåt. 
Ett nytt stort maskintillverkat fönster med kopplade 
bågar sattes in i gavelväggen. 

Formspråk 1810-1840.  (Till vänster) Infart från nordöst. 
Gårdsplanen ligger relativt högt i förhållande till infartsvägen. 
Passagen in till gården är trång, och gården har för besökaren 
en befäst karaktär. (Mitten) Vy över magasinsbyggnad och bo-
stadshus från öst. Ett karaktäristiskt drag i byggnadsskicket är de 
höga stensocklarna som tar upp höjdskillnader i terrängen. Gav-
lar med höga stensocklar möter besökaren från tillfarten både 
från öster och väster. (Till vänster) Stugrummet i vy från köket.  
Foto: Bengt-Arne Cramby. 
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Tidsanda 
De tre moderniseringsskedena som har beskrivits 
tidigare sker i bestämda nedslag i tiden med vissa 
formmässiga relationer till tidens allmänna stil – ny-
renässans, schweitzerstil och funktionlism. Kanske 
inte begreppen i sig men tidsrelativiseringen kan 
fungera som redskap för att nysta upp något av de 
komplexa sambanden mellan tid och form, och mel-
lan det generella och det speciella? 

Moderniseringen av bostadshuset under 1940-ta-
let görs med tidstypiska produkter som Masonite, 
Backelit och rostfritt stål, men i en gestaltning av 
ett rum som också uttrycker någonting tidsspecifikt. 
Det rum som under funktionalismen lyfts fram och 
påvisar välfärd och framsteg är köket, och det förefal-
ler inte som en tillfällighet att det är just köket som 
moderniseras i Örnanäs. Under 1860-talet var salen 
moderniseringens objekt, men under funktionalis-
men har den representativa funktionen förflyttats till 

köket. Det funktionella är numera också det repre-
sentativa. Även anslutningarna till köket inbegrips i 
moderniseringen. Den tidigare förstugan ges prägel 
av vad som i samtida arkitektritade bostadshus skulle 
benämnas som hall, med dörrmatta, hatthylla och 
skoställ. Bakdörren som tidigare ledde direkt ut ur 
huset förses med en tillbyggd köksfarstu, vilket möj-
liggör en förflyttning av den grövre mellanhantering-
en bort från den nygestaltade funktionellt represen-
tativa hallen. Köket kläs med släta skivmaterial, och 
själva slätheten är betydelsefull. Den gamla bondstu-
gan uppgraderas med tidens konventionella moder-
niteter som elektricitet, rinnande vatten, sluten eld i 
en vedspis och fasta arbetsbänkar med överskåp för 
köksgeråd. Ett stort fönster öppnas upp i gaveln som 
ger ljus och känsla av rymd för de måltider som man 
sannolikt numera intar i köket istället för i stugan. 
Köket har inte bara tagit salens utan också matsalens 
funktion, åtminstone till vardags. I funktionalismen 
är det vardagslivet som står i centrum.

Hus, form och byggnadskultur
Finn Werne använder Fujumori Makis begrepp 
”collective form”, översatt till ”gruppform”, för att 
förklara gestaltningsprincipen i folkliga byggnads-
traditioner (Werne 1993, Maki 1964). Gruppform 
framställs som en konservativ, delad mening; ”en öp-

Formspråk 1865-1940.  (Till vänster) Västra ladugården från 
1865. På bilden syns tre senare tillbyggander: mot söder en för-
höjning av infartsporten till logen. Näsmast på östfasaden ett 
mjölkrum. På västfasaden en överbyggnad på gödselplattan med 
ett dass. Notera de utsågade ringarna i ladugårdens höga gavel-
spets: Treenigheten eller tro, hopp och kärlek. (Mitten) Köket 
med utformning från 1940, efter renovering på 2000-talet. Foto: 
Bengt-Arne Cramby. (Till vänster) Veranda och papptak enligt 
1920-talets utformning, efter renovering på 2000-talet. 



BYGGNADEN SOM KUNSKAPSKÄLLA

164

pen och dynamisk form där nya delar kan tillfogas, 
andra tas bort eller ändras, falla bort eller ändras utan 
att helheten eller mönstret löses upp.” (Werne 1993, 
s. 45). Gruppformen är utmejslad över tid och sum-
merar kollektiva kunskaper, tidigare generationers 
överväganden och platsens speciella förutsättningar. 
Tankegodset kring en kollektivfrom eller gruppform 
har släktskap med Amos Rapoports studier av folk-
lig byggnadskultur inom skolan Environment Beha-
vior Studies (EBS) (Rappoport 1969, 1982). Werne 
använder begreppet ”designform” som motpol till 
gruppform och betecknande för det industrialiserade 
stadssamhällets gestaltningsprocess. Är det möjligt 
att förstå byggprojekten i Örnanäs under 1800-talet 
i termer av gruppform respektive designform?

Vintern 1810-11 fälldes de första timmerstock-
arna till den nya gården. Fägatan mellan gård och ut-
mark är som ett snedvuxet smalt årsskott från stam-
gårdens trattformade övergång från utmarksgärde 
till fägata, vilket talar för en hemmansklyvning. Pla-
ceringen av den nya gården kan framstå som egen-
domlig, i en slänt från utmarken och andra tillsynes 
bättre höglänta alternativ, men det centrala läget om-
givande åkermarkerna och en inte alltför lång fägata 
kanske var avgörande faktorer. Högt och lågt är rela-
tivt i den kuperade terrängen, beroende på vilken in-
fartsväg man kommer från. Från nordöst liksom från 

nordväst utmed byvägen framträder gårdsplanen 
som relativt högt belägen. Marken från bostadshuset 
sluttar nedåt och den västra lofthusgaveln tornar upp 
sig mot besökaren och höjden förstärks av en reslig 
stengrund. Den tornlika resligheten av loften är ett 
allmänt drag i den äldre bebyggelsen. Närbelägna 
Sporrakulla, med den kringbyggda gården, är som 
att äntra en borggård. 

 Bostadshuset hade som tidigare påpekats ett 
starkt uttryck i sin form och färgsättning, samtidigt 
som den rena estetiska dekoren görs med små ges-
ter. Byggnadsformerna och de finstilta dekorativa 
uttrycken följer traditionella regionala mönster, ex-
empelvis schablonerna på stugans ryggåsar och de 
utskjutande skurna bjälklagshuvudena. Bostadshu-
set skilde sig inte nämnvärt från socknens ordinära 
militärboställen, eller för den delen de bättre ställda 
torpen som Trollatorpet. Min bedömning är att ”rit-
ningen” var en virtuell formkonvention som bekräf-
tades i en kapnota för timmer och en materiallista 

Tecken på en intention med arkitekturen 1865.  (Till vänster) 
Bräddörr till västra ladugården. De breda genomsågade brädorna 
är dekorativt hyvlade på kanterna och på brädans mitt, vilket ger 
ett uttryck som liknar ett ”modernt” kantat och spontat virke. 
(Till höger) Spår av tidigare kalkslamning med ”illusionsmål-
ning av tegelskoningar i takfot och runt fönsteröppningar samt 
rakare och jämnstora stenkvadrar. 
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för byggnadsvirke. Den så kallade högloftstugan var 
uppdelad mellan bostads- och ekonomifunktioner, 
sannolikt integrerade med övrig gårdsbebyggelse 
kring en gemensam tomt. Att spannmålen och andra 
fuktkänsliga förnödenheter förvarades på loftet och 
stugvinden och hölls torr av bostadsvärmen är kan-
ske inte så konstigt i ett klimat med långa höstar och 
varma vintrar. 

Ombyggnaden 1851 innebär att bostadshuset 
läggs under ett gemensamt tak och får en mer kon-
ventionell symmetrisk form, men den karaktäristiska 
kompositionen med en ingång på vardera sidan om 
stugan bibehålls. Bostadshuset förändras genomgri-
pande i två avseenden: Den nya murstocken gör, för 
det första, att ytterligare fyra rum får direktuppvärm-
ning med härd eller biläggare och senare även en ka-
kelugn. Totalt finns nu sex direktuppvärmda rum 
jämfört med tidigare fyra, vilket gör det möjligt att 
differentiera bostadsfunktionerna (Arvastsson 1977, 
1980). Utrymmet för differentieringen sker genom 

tillbyggnaden med två nya rumsenheter men också 
genom att det yttre hushållets ekonomifunktioner 
avlägsnas från bostadshuset. Denna omvandlings-
process hade redan påbörjats i och med byggandet 
av ett nytt spannmålsmagasin invid nya infarten från 
nordost omkring 1840. 

1865 står den nya gården klar med stora nya sten-
ladugårdar och bostadslängan i fonden. Bondeparet 
hade låtit pränta sina initialer, dels i en sten invid la-
dugårdsdörren, dels i kaklet till den specialbeställda 
ugnen i den nya salen. Gården omvandlades totalt, 
troligtvis från en kringbyggd gård till en alltjämt in-
ramad men luftigare och överblickbar byggnadsfor-
mation med åtskild mangård och fägård. En ny vat-
tenbrunn för djur grävdes åtskild från människornas 
brunn enligt tidens hälsoideal. Gränsen mellan folk 
och fä markerades med nyplanterade träd och kan-
ske ett rödmålat staket? 

I jämförelse med den gamla gården och hög-
loftstugan är de dekorativa elementen fler och det 

Västra ladugården.  (Ovan) Nuva-
rande utseende och rekonstruktion 
av ursprungligt fasadutförande 
1865. (Till vänster) Fasadutsnitt 
vid ingången till kostallet, nuva-
rande utseende och rekonstruktion 
1865. 
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finns också egenskaper i material- och teknikval som 
kan upplevas som manér eller social representation. 
Byggåret ristades även i den gamla högloftstugan, 
men nu manifesterar byggherren sig själv med sina 
initialer och specialbeställda byggprodukter som ka-
kelugnen. Det finns ett slags dubbelhet i traditionel-
la produktionsvillkor och konnotationen av en in-
dustrialiserad byggnadsteknik. Ladugårdsdörrarnas 
breda genomsågade bräder profilhyvlades inte bara 
på kanterna utan även på mitten, med effekten att 
brädklädseln ser ut som en standardiserad spontad 
panel. Med samma manér har en tunnputs slagits 
på ladugårdsarnas grova naturstensmurar, med illu-

soriska kalkmålningar av rektangulära stenkvadrar 
och tegelskoningar kring dörrar, fönster och takfot. 
Å andra sidan finns de traditionella materialuttryck-
en kvar. Bostadshusets nya locklistpanel bemålades 
inte. Spräckt och handhuggen stavspån lades på både 
bostadshusets och ladugårdarnas tak; en traditionell 
teknik som fodrar extrema mängder trädråvara och 
arbetskraft. 

Projektet måste ha varit kostsamt. Gården mani-
festerade rikedom. Till gården fanns flera dagsverks-
torp så tillgången på arbetskraft var sannolikt fördel-
aktig. Arbetsvandringen vid den här tiden pressade 
priser på arbeten. Gården omgavs av olika ekono-

Rekonstruktion av bostadshuset omkring 1930.
Vy från sydöst. 

Rekonstruktion av taklag 1810-15
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Rekonstruktion av taklag 1810-15

mibyggnader som visade på hushållets produktions-
bredd. Smedja, bastu, nya större potatiskällare delvis 
knutna till ett bränneri. Spriten var sannolikt ett vik-
tigt betalningsmedel.

Det finns ett starkare arkitektoniskt manér i den 
nya gården jämfört med den gamla, men det är svårt 
att knyta företeelserna till endera en gruppform eller 
en designform. Hur starkt manifest var det att hugga 
in sina initialer, att välja en tapet av viss sort eller att 
rödtjära en timmerstomme? Att bönderna i Örnanäs 
reste till Kristianstad för att sälja och köpa varor och 
att de under sina stadsbesök tog intryck av arkitektu-
ren, eller att de rörde sig i omlandet och fascinerades 

av adelsgods som Vanås och Hovdala, prästbostället i 
Viby eller storbondgårdarna i Skärsnäs förefaller inte 
som någon omöjlighet. Hantverkarna var sannolikt 
specialister som deltog i många olika byggprojektet 
och förde med sig erfarenheter som flätades in i ge-
staltningen av Örnanäs gård. Kanske hade hantver-
karna mönsterböcker och typritningar som förlagor 
eller inspiration. Men i grunden finns en traditions-
bundenhet i material och teknik, och inte minst en 
lokal förankring och samtidighet i sättet som gården 
och bostadshuset omvandlas. Björkhult och Grims-
boda med flera andra gårdar i trakten förändrades 
på liknande sätt; från kringbyggda gårdsrum till en 

Rekonstruktion av bostadshuset omkring 1930.
Vy från sydöst. 
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formation liksom en ”cœur d´honneur” med uppde-
lad mangård och fägård, ett långsträckt bostadshus i 
en eller två våningar i fonden och flankerade av stora 
stenladugårdar. 

Kanske är det mer intressant att vända på reso-
nemanget, det vill säga ifrågasätta hur länge kunde 
man exempelvis fortsätta bygga högloftsstugor och 
kringbyggda gårdar utan att framstå som konserva-
tiv eller föråldrat traditionsbunden? 1857 förvärvade 
en bonde i Sönnertorp en högloftstuga som flytta-
des och återuppfördes i Båarp i ursprungligt skick, 
vilket är det sista kända dokumentet av byggnads-
skicket. 1891 flyttade Artur Hazelus en bondstuga 
från Kyrkhults socken i Blekinge till det ”samtidshis-

toriska” Skansen i Stockholm. Endast ett decennium 
senare byggs återigen nya högloftsstugor, men inte 
av lantbrukare utan av stadsbor i nationalromantisk 
stil och som ett slags historiebruk av böndernas ”ål-
derdomliga” byggnadskultur. I Örnanäs i slutet på 
1980-talet bygger Thure Nilsson, i stort sett på egen 
hand, åt sin dotter Marianne, ett modernt bostads-
hus med central ryggåsstuga med ”fjärdingstak”, in-
tegrerat kök och framkammare. 

Rekonstruktion av bostadshuset omkring 1930.
Vy från sydöst. 

Rekonstruktion av taklag 1810-15
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KAPITEL 5. 
KÄLLPLURALISTISKT PERSPEKTIV

Lagaskifteskarta över Örnanäs, fastställd i Östra Göinge 
ägodelningsrätt  1832. Koncept uppmätt av lantmätaren 
Johan Hagéus 1830. Källa: Lantmäteriet.
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Källpluralistiskt perspektiv
I det här kapitlet växlas fokus från ”monumenten” 
till ”dokumenten”. Fältarbete och arkivstudier ut-
gör olika undersökningssituationer som kräver var 
för sig skilda metoder, förkunskaper och referenser. 
Här behandlas vägar till kunskap om byggnader 
och miljöer genom de dokument som finns beva-
rade i arkiv. Utgångspunkten för kartläggningen är 
alltjämt gården Örnanäs, och urvalet är en bedöm-
ning av vilka dokument som skulle kunna finnas 
till en gård av detta slag: Vad kan jag förvänta mig 
finna för arkivmaterial om en bondgård i Osby 
kommun, Örkeneds socken, Östra Göinge härad i 
Skåne, utifrån förkunskapen att det varit ett krono 
skattehemman och rusthåll med ett ryttartorp, en 
kvarn och flera dagsverkstorp som genomgått laga 
skifte och flera hemmansklyvningar? Kapitlet är 
uppdelat i tre underkapitel: Kamerala källor, Kar-
tor respektive Byggnadshandlingar & berättande 
källor. Klassifikationer rymmer problem men i 
stora drag behandlas källor om människorna och 
hushållet, marken respektive byggnaderna och 
byggandet. Strukturen är densamma som i Fre-
dric Bedoire och Elisabet Stavenow-Hidemarks 
Arkivguide för byggnadsforskare (1975). Den åter-
kommande frågan är vad olika källmaterial i form 
av taxeringar, uppteckningar och kontrakteringar 
från olika tider kan ge för upplysningar, och om-
vänt, vilka frågor som är relevanta att ställa sig in-
för dessa dokument.

Kamerala källor
Kamerala källor är en vid gruppering av en mängd 
olika källmaterial. Källbegreppet används fram-
förallt inom ekonomisk historia och det ställs ib-
land i motsats till rättskällor. Denna källkategori 
överlappar också andra klassificeringar beroende 
på vetenskapsområde. Inom agrarhistoria definie-
ras exempelvis historiska kartor som en egen kate-
gori även om en geometrisk jordebok också är en 
kameral källa. En alternativ utgångspunkt för defi-
nitionen av kamerala källor kan tas i arkivbildaren 

och dess ansvar för kamerala ärenden. Då finner vi 
en väsentlig del av statens ekonomiska bokföring i 
Kammarkollegiet och de regionala landskontoren 
och därunder kronofogdarna och häradsskrivarna 
i fögderierna. Men inte heller arkivbildarna ger en 
entydig definition av de kamerala källorna. Krono-
fogdarna i Kristianstads län utförde under 1800-ta-
let en mängd olika husesyner som inte enkelt kan 
klassificeras som antingen kamerala eller rättsliga 
åtgärder; exempelvis utmätningsmål, värdering av 
brandskador, kontroll av byggnadsskyldighet, värde-
ring av överbyggnad eller husrötepengar vid arren-
debyten för att nämna några. Med detta vill jag säga 
att sorteringen av handlingarna som kamerala källor 
enligt detta kapitel skulle kunna se ut på andra sätt. 

Kyrkans personregistrering
Kyrkoböckerna är i allmänhet ett tillförlitligt och 
rikt källmaterial med ett historiskt siktdjup på upp 
till 400 år. Kännedom om vem och hur många som 
bott i en byggnad, namn och ålder på herrskap och 
tjänstefolk, när barn har fötts, när människor dött, 
trolovning och vigsel, yrke, karaktär och läskun-
nighet eller vilken bänkplats i kyrkan de tilldelats 
kan vara värdefull byggnadshistorisk information. 
Med tålamod och tur kan en gatstuga knytas till en 
hantverkare, en praktfull farstukvist till ett bröllop 
och ett förfall till någons fattigdom. 

Örkened tillhörde under medeltiden Nykyrke 
och därefter Glimåkra och blev egen socken med 
kyrka i Lönsboda omkring 1600. Den äldsta be-
varade personregistreringen finns i Lunds dom-
kapitels arkiv med handlingar från 1500-talets 
början, bland annat en landebok från 1569 och 
spridda kommunions- och katekesmilängder från 
1600-talet.1 Kyrkan var inte bara en själavårdande 
organisation, utan också en skatteindrivare. Den 
äldsta bevarade systematiska personregistreringen 
för Örkeneds befolkning finns från 1683 genom 
personlängder över katekesförhör som upprepades 
1694, 1716, 1717 och 1732. Födsel- och dop-
böcker, död- och begravningsböcker, lysnings- och 
giftermålsböcker finns bevarade från 1721. Pas-
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toratets arkiv eldhärjades 1741 och många äldre 
handlingar har förstörts för all framtid. Från 1772 
är dokumentationen komplett bevarad från kyr-
kans husförhör, återkommande vart femte år fram 
till 1890.2 1894 ersattes husförhörslängderna av 
församlingsböcker, med uppgifter om församlings-
medlemmarnas namn, ålder, yrke och dylika upp-
gifter men utan förhörsanteckningar.3 Förutom 
värderingen av katekeskunskap, skriv- och läsför-
måga, gjorde prästerna ofta uttalanden om person-
lighet och andra förmågor och brister. På Örnanäs 
östra gård vid 1800-talets mitt bodde exempelvis 
bondsonen Bodel som prästen beskrev som ”sjuk-
lig”, ”fånig”, ”krympling”, ”dövstum” och som ”en 
dumbom”. Här skräddes inte orden.

Kyrkans folkbokföring var självklart värdefull 
för både kronobetjäningen, som underlag för skat-
teuppbörd, och för militären som underlag för 
utskrivning av soldater. Intresset för registren var 
således inte bara själavårdande, vilket ledde till 
statlig intervention och standardisering. Efter re-
duktionen lagstadgades att även barn skulle upptas 
och ”folk av förnäma villkor” skulle infinna sig vid 
husförhör. Genom konventikelplakatet från 1726 
påbjöds standard för husförhör i landets alla sock-
nar. När Tabellverket inrättades 1749, som seder-
mera blev Statistiska centralbyrån, fick prästerna 
ansvar att tillhandahålla underlag för en nationell 
folkbokföring, vilket resulterade i fler uppgifter, 
bland annat varje persons ålder. 

Kyrkans personregistrering var svår och i vissa 
avseenden konfliktfylld, vilket erbjuder källkritiska 
problem (Wannerdt 1982). Förrättningsanteckning-
ar skrevs vanligtvis av klockaren, men skulle tolkas 
och skrivas in i kyrkoboken av prästen. Tiden mellan 
anteckning och renskrivning kunde vara lång. Efter-
som församlingsprästerna tillhandahöll husförhörs-
längderna för utskrivning och beskattning fanns en 
motsättning mellan å ena sidan prästens själavårdan-
de uppdrag och å andra sidan prästens skyldigheter 
i det civila samhället och gentemot krigsmakten, vil-
ket kunde resultera i konflikt med både församlings-
medlemmarna och statsförvaltningen. Det är alltså 
inte säkert att alla invånare registrerades.

Danskarna i Örnanäs 1597-1658 
Det persongalleri som jag lyckats spåra från ti-
den då Örnanäs var ett danskt territorium utgör 
fragment av uppgifter från släkt- och hembygds-
forskare samt nedslag i några av primärkällorna.4 

De äldsta befolkningsuppgifterna finns bevarade 
i skattelängder för kyrkans eller kronans räkning. 
Den första namngivna brukaren i Örnanäs hette 
Ingemang Aagesenn enligt Helsingsborgs läns 
mantalskattelängd från 1597. Huruvida han var 
ensam brukare, om han hade hustru och barn, 
är inte känt (Aronsson 1997). 1621 registrerades 
Haagen Knudsen som skattepliktig innehavare av 
en skvaltkvarn på Örnanäs. Huruvida det fanns 
en släktförbindelse mellan Ingeman och Haagen 
har jag inte kunna belägga, men han skulle då rim-
ligtvis burit namnet Knud Ingemansen. Haagen 
Knudsen existerade hur som helst och var dansk 
leijebonde på Örnanäs fram till 1649. Han hade 
två söner i så kallat lägermål tillsammans med 
Kerstin Andersdotter, Knud och Aage, varav den 
äldste sonen Knud övertog gårdsbruket. (Lägermål 
kan betyda våldtäckt men också ett ogift samman-
boende par med barn). Knud hade i sin tur dot-
tern Maja, som gifte sig på gården 1647 med Per 
Mogenssen (omnämns senare i svenska dokument 
som Per Månsson). Vid den här tiden registrera-
des flera brukare på gården. 1645 fick Bodel och 
Peter Nielsen (eventuellt bröder) på Örnanäs skat-
telättnader. 1649-51 står nämnda Maja och Per 
Mogenssen Örn som brukare. Noteras att gårds-
namnet Örn läggs till personnamnet. Per flyttade 
till Vånga i Stora Nyteboda. I Lunds domkapitels 
decimantjordebok från 1651 uppges istället Knud 
Haagensen som ensam brukare av Örnanäs. 1656 
betalade Knud Haagensen och Bodel var sina jord-
skatter, men i jordeboken från 1663 registrerades 
återigen Knud som Örnanäs ende brukare. 

Det är svårt att få en klar bild av gårdsbefolk-
ningen och dess relation till jorden och varandra. 
Hur de bodde vet vi ingenting om. Var det ett stor-
hushåll under ett tak? En länga med ett flerfamiljs-
system? Var det ett månghussystem med samlade 
eller utlokaliserade bostadslägenheter? 
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Under Skånska generalguvernementet 1658-1719
Före 1658 beskattades Örnanäs av danska kronan 
och ”leijebonden” hette Knud Haagensen, som var 
densamme svenske ”kronobonden” Knut Håkansson 
under Gustaf Otto Stenbocks generalguvernement. 

De första decennierna under svensk krona 
var en hård tid i Örkened, präglad av gerillakrig, 
vedergällningar och försvenskningspolitik. Våren 
1659 gavs militären Ebbe Ulfeldt uppdraget av 
Karl X Gustaf att med våld stävja snapphanerö-
relsen i Glimåkra, Örkened och Jämshög socknar. 
Till sin hjälp hade han legosoldater som posterades 
ut på gårdarna; ett tilltag som följdes av misshan-
del, våldtäkt och även mord. Ulfeldt lät bränna två 
snapphanegårdar som båda hade koppling till Knut 
Håkanssons bror och snapphanen Åke Håkansson. 
Den ena gården var Ekhult som Åke bodde på och 
den andra var Örnanäs som var hans fädernesgård. 
Enligt de skriftliga dokumenten från Ulfeldt brän-
des gården, men trots detta så satt Knut kvar på 
Örnanäs som jordbrukare. Han registrerades som 
skattepliktig bonde i 1663 års jordebok. 

1669 övertogs jordbruket återigen av Knuts 
äldsta dotter Maja som nu var omgift med en Nils 
Håkansson från Vilshult. De drev gården ett par år 
till 1671 då Majas före detta svåger Nils Månsson 
Örn tillträdde gårdsbruket. Det fanns inget direkt 
släktförhållande och skälet till åboförändringen är 
inte utrett. 1678 brändes återigen gården som en 
vedergällning för snapphaneri. Den här gången var 

Örnanäs en i mängden av gårdar i Örkened och 
Glimåkra socknar som brändes, nu av Dalbrigaden 
och på Karl XI:s order. I en skattelängd från 1684 
framgår dock att gården var uppbyggd och åbon 
välbehållen. 

Nils Månsson Örn var först gift med en kvinna 
från Lönsboda med efternamnet Niklasson och 
därefter med Bolla Trulsdotter. Bolla fick döttrarna 
Inga och Elsa direkt efter snapphanekriget. I den 
äldsta katekesmilängden från Örkeneds kyrkoarkiv 
registreras Nils Månsson och Bolla med barnen, 
samt två drängar, två pigor och två inhysesfolk. 
Nils dog 1697 och två år senare gifte Bolla om sig 
med en Jon Trulsson Örn och födde ytterligare 
fyra barn. Hon var 43 år när hon födde yngsta so-
nen Per och dog på Örnanäs 74 år gammal. 

Alltsedan Örnanäs blev svenskt registrerades 
endast en bonde för gårdsbruket, men där fanns 
fler hushåll utöver den jordbrukande familjen. I 
en skattelängd från 1688 finns en Tyge Håkansson 
som en av Örkeneds 18 salpetersjudare. 

Hemmansägarna i Örnanäs 1719-1810
Under 1700-talet kan man genom källmaterialet 
skönja att ett visst välstånd etablerades i Örnanäs. 
Rusthållet åtnjöt augment från Böglarehult, det 
vill säga att skatt från nämnda gård tillföll rusthål-
let. Tre torp med dagsverksskyldighet etablerades 
under gården förutom ryttartorpet. En av bön-
derna på Örnanäs fick under 1700-talet förtroen-

Örnanäs 1584-1658
1584        ”Ørnnes”beläggs som ortnamn
-1597-        Ingemang Aagesenn
-1621-49        Haagen Knudsen och Kerstin Andersdotter. 
        Barn Knud och Aage. Knuds dotter 
        Maja (1634-92)
1644-45        Gården stod öde under kriget
-1646-1656-   Bodel och Peder Nielsen 
1649-51        Maja Knudsdotter och Per Mogenssen 
                       (sv. Per Månsson Örn) (1626-1709). 
                       Gifta 1647.
1651-69        Knud Haagensen (sv. Knut Håkansson)           
                       och Gunnel NN. Dotter Bengta. 

Örnanäs 1658-1719
1658       Örnanäs blir svenskt territorium
1659        Örnanäs bränns 
1669-71       Maja Knutsdotter och Nils Håkansson
1671-97        Nils Månsson Örn (1660-1697) och Bolla 
                       Trulsdotter (1662-1736).  Döttrarna Gerd eller 
       Ingegerd (1681-1761) och Elsa (1684-1747)
1697-99       Bolla Trulsdotter änka
1699-1736     Jon Trulsson (1662-1748) och Bolla 
       Trulsdotter. Gift 1699. Barn: Inger (1700-37), 
       Truls (1702-82), Per (1705-1747) och Sissa.
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deuppdrag som fjärdingsman och vargfogde inom 
sockengemenskapen. Gården skatteköptes 1790 och 
ombildades senare i två hemmansdelar. Den östra 
gården som utgör fallstudiens fokus etablerades med 
köpekontrakt 1810, lagfart 1813 och husbyggnation 
mellan 1810 till omkring 1815-16.

1700-talet var Trulsarnas tid på Örnanäs. När 
Bolla Trulsdotter dog 1736 övertogs gården av den 
äldsta sonen Truls Jonsson, medan hans fader Jon 
Trulsson satt kvar som gårdskarl. Före detta och 
kvarboende åboar titulerades gårdskarl respektive 
gårdskvinna, men även kvarboende syskon kunde få 
dessa benämningar. De skiljdes således från inhyses-
hjon, arbetskarlar, pigor och drängar. 

Den nya bonden Truls gifte sig med Karna Svens-
dotter från granngården Grimsboda och tillsammans 
fick de nio barn. Av dessa överlevde sju till vuxen 
ålder. När Bolla dog i spädbarnsålder fick nästföl-
jande flickebarn samma namn. När sonen Nils dog 
fick även nästföljande son namnet Nils. Detta går att 
urskilja som ett mönster i namngivning under hela 
1700- och 1800-talen.  

Nils Trulsson övertog gården 1774 och köpte den 
fri från kronan 1790. Han var vargfogde och fjär-
dingsman och hade förmodligen ett gott anseende i 
bygden. Tillsammans med hustrun Sissa Svensdotter 
från Kräbbleboda hade de barnen Sven, Ingeman, 
Karna, Bengta, Truls och Bengt. Kring 1810 hade 
ytterligare ett torp etablerats på Örnanäs för gratalis-
ten5 Måns Tranström med familj. Samma år delades 
bondgården mellan de två äldsta sönerna. Den äldsta 
sonen Sven stannade på stamgården med hustrun 
Bengta Jönsdotter, en piga och en dräng, samt för-
äldrarna på undantag. Den yngre brodern Ingeman 
anlade en ny gård öster om den gamla. Han fällde 
timret till sin stuga vintern 1810-11. Årtalet 1814 
höggs in med romerska siffror i gavelspetsen på det 
östra loftet, alltmedan det västra loftet inte var färdig-
byggt, och det var året innan Ingeman gifte sig med 
den 15 år yngre Nilla Andersdotter. 1816 fick de so-
nen Truls och enligt husförhörslängden bodde famil-
jen tillsammans med Ingemans yngre bror Bengt och 
drängen Sibbe. På våren 1817 dog brodern Bengt, vid 
midsommar dog Ingeman och på hösten dog sonen 

Örnanäs 1719-1810
1736-74        Truls Jonsson (1702-1782) och Karna      
               Svensdotter (1705-1777). Gifta 1723. Barnen 
                       Bengta (1724-49), Sven (1727-54), Inger eller  
       Ingegerd (1730- 1805), Bengt (1733-93) , Nils 
                       (1735-35), Bolla (1738-40), Nils (1740-1818), 
                       Bolla (1743-1816) och Pehr (1747-1835)
1774-1810     Nils Trulsson och Sissa Svensdotter (1755-
       1820). Gifta 1774. Barnen Sven (1775-1846), 
       Ingeman (1777-1817), Karna (1780-), Bengta 
       (1783-), Kerstin (1786-1863), Truls (1788-) och  
       Bengt (1792-1817).
(Ryttartorp)
-1704-1709    Olof Örn (osäkert om ryttaren har eget torp)
1709-1727     Nils Öhrn (osäkert om r. har eget torp)
1727-1732     Oluf Örnström (osäkert om r. har eget torp)
-1744-       Per Hallenberg (osäkert om r. har eget torp)
1758-1779     Carl Fredrik Deviken och Clara Klingstorp
       Barn Vilhelm Reinold (1753-), Arnold Ludvig    
       (1755-), Anna Charlotta (1763-), Peter Arnold 
       (1766-), Maria Lovisa (1769-) och Ulrika 
        Sophia (1772-) Jonas Örn (1753-1790) och 
       Ingier Olasdotter (1741-). Barn Anna (1781-) 
       och Pehr (1782-)
1791-1818     Ola Lunskvist (1767-) och Hanna Andersdotter 
       (1770-) Barn Jöns (1794-), Anders (1797-), 
       Pehr (1800-), Sissa (1804-), Ola (1807-) och 
       Anders (1811-). Inhyst Sven Hansson (1791-
       1807) och Inga Eriksdotter (1771-1809). Barn 
       Joen (1796-), Elias (1799-), Bengt (1802-), 
          Bengta (1804-) och Sissa (1807-) 
(Gatstuga)
1730-       Pehr Svensson (1691-) och Tyra Trulsdotter 
       (1704-). Barn Truls (1735-1817)
-1816        Truls Pehrsson och Bolla Olasdotter (1746-
       1823). Barn Bengta (1776-) Sissa (1779-85), 
       Pehr (1781-), Agata (1783-85), Ola (1787-) och 
       Sven (1792-)   
(Trollatorp) 
1740-1790     Bengt Svensson (1713-80) och Ingier 
        Svensdotter 1715-97. Barn Sven (1751-1831) 
       och Sven (1755-)
1790-1822      Sven Bengtsson och Ingier Joensdotter (1761-
       1801). Barn Bengt (1790-), John (1791-1874), 
       Truls (1794-), Anders (1796-), Pehr (1799-) 
       Sven Bengtsson (densamme) och Botilla Jöns
        dotter (1758-1838). Barn Pehr (1802-35).
                       Inhyst Måns Lindblad (1750-1820) 
(Tranströms täppe)
1795-1813      Måns Tranström (1743-1815) och Elna Pehrs
         dotter (1742-1820). Barn Elsa (1770-), Pehr 
       (1773-), Gunnil (1773-), Thora (1775-), Truls 
        (1777-), Jöns (1778-), Hanna (1783-), Knut 1789-) 
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Truls. Nilla sålde gården på auktion till Nils Bodels-
son från granngården Ekeshult och flyttade därefter 
ensam tillbaka till föräldrahemmet. 

Exakt när de olika torpetableringarna skedde är 
inte enkelt att avläsa genom de äldre kyrkoböckerna. 
I katekesmilängderna från 1684 och 1734 redovisa-
des personerna i Örnanäs som om de tillhörde ett 
och samma hushåll. I de bevarade husförhörsläng-
derna från 1772 redovisas däremot befolkningen by 
för by och hus för hus. För att få årtal på de tidiga 
torpetableringarna krävs interpolering med andra 
källmaterial så som mantalslängder och jordeböcker. 
Ryttarna på Örnanäs finns inte registrerade i de äldre 
kyrkoböckerna, med undantag av en särskild längd 
över ryttarna i socknen från 1704 då en Olof Örn 
noterades för Örnanäs. I andra byar namngavs ryt-
tarna tillsammans med övriga hushållsmedlemmar, 
även om de utmärker sig med andra slags namn. Det 
förekommer klamrar mellan ryttarna och registre-
rade kvinnor och barn, vilket kanske betyder att de 
utgjorde eget hushåll? Ryttarna kan däremot följas 
genom dokumentation från regementenas mönst-
ringar (Aronsson 1997). 

Uppgång och fall 1810 – 1890
1790 respektive 1890 var befolkningsstorleken i 
Örnanäs cirka 25 personer. Under denna period 
nåddes befolkningsmässig kulmen omkring 1870 
med närmare 60 registrerade personer i byn. Från 
att bondgården hade två till tre tjänstefolk var det 
inte ovanligt att de båda gårdarna hade upp till åtta 
pigor och drängar inom hushållet under perioden 
1840-80. Omsättningen på tjänstefolk var också hö-
gre än tidigare. I början av 1860-talet fanns minst 
fem torp, kanske till och med så många som åtta 
bebodda torp- och backstugor i Örnanäs. Fem torp 
finns dokumenterade i kyrkoböckerna; Ryttaretor-
pet, Gatstugan, Trollatorpet, Tranströms täppe och 
Elnas stuga. Därutöver bodde sannolikt människor i 
kvarnstugan, en kort tid i en bostad intill ett kvarn-
bygge som aldrig färdigställdes i södra delen av hem-
manet, i en backstuga söder om Trollatorpet och i ett 
torp utmed Gårdsjöns västra strand. Ingen av dessa 
fyra torp och backstugor eller dess invånare finns re-

gistrerade i folkbokföringen. 
Jordbrukets mekanisering, uppodling, markex-

ploatering samt landsbygdens proletarisering av-
speglas i folkbokföringen, liksom emmigrationen, 
inflyttningen till städerna och torpardöden. Bryt-
punkten inträffade omkring 1890 då totalt 17 per-
soner från Örnanäs reste till Amerika. 1895 bodde 
22 personer i Örnanäs, det vill säga en minskning 
med nästan en tredjedel jämfört med antalet perso-
ner ett par decennier tidigare. Samhällets generella 
förändringar under 1800-talet gav kraftig resonans i 
Örnanäs, men dessa allmängiltiga korrelationer hör 
snarast historieskrivningen till. För Örnanäsborna på 
den nyetablerade östra gården var 1800-talet också 
änkornas tid.  

Ingeman Nilsson hade byggt färdigt sin gård, gift 
sig och fått en son inom loppet av ett par år innan 
han dog 39 år gammal i feber. Han lämnade den 
unga Nilla Andersdotter som änka, förmodligen 
med en hel del skulder. 1818 tillträdde Nils Bodels-
son från granngårdens Ekeshult med sin hustru Sissa 
Nilsdotter och deras tre små barn. Makarnas tid till-
sammans på gården blev kortvarig och sorgekantad. 
Under åren 1821 till 1826 födde Sissa ytterligare tre 
barn, Truls, Truls och Bengta, som alla dog innan 
de uppnådde ett års ålder. Barnen Nils och Bengta 
överlevde men ytterligare en son med namnet Truls 
föddes 1830 och dog blott en vecka gammal. Bon-
den Nils dog drygt ett år senare och efterlämnade 
änkan med fem omyndiga barn. Den äldsta sonen 
Bodel beskrevs som sagt av prästen som sjuklig mm. 

Änkan Sissa Nilsdotter bodde kvar och brukade 
gården med hjälp av gårdskarlen Sven Jönsson från 
ryttaretorpet i det närbelägna Björkhult. Sissa gifte 
sig sedemera med den sju år yngre gårdskarlen. Gif-
termålet ägde rum 1840. Året dessförinnan stod den 
högresta magasinsbyggnaden tillika snickarbod och 
drängstuga färdig. Inför giftermålet auktionerades 
också barnens arvedelar ut, och inropades av Sven, 
varpå han blev fullvärdig hemmansägare för Örnanäs 
östra gård. 

Bengta Nilsdotter föddes samma decembervecka 
1831 som hennes far Nils Bodelsson dog. Bengta 
övertog gården i konkurrens med tre äldre bröder. 
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Hon gifte sig med handlaren Carl Magnus Svensson 
från Skatelöv i Småland 1858 - i juli månad endast 
en vecka efter att hon hade fött dottern Bengta. Carl 
Svensson hade förmodligen hög status eftersom han 
utsågs till både nämndeman och kyrkvärd. Carl dog 
vid 40 års ålder och lämnade Bengta ensam med fyra 
omyndiga barn och en vuxen dotter. Historien upp-
repade sig. Hon drev Carl Svenssons sterbhus från 
1879 till 1888 då den äldste sonen övertog gården. 
Han flyttade dock till Amerika efter endast två år. 
Även den västra gården drabbades av olyckor. Bon-
den Truls Nilsson fick avträda jordbruket och flytta 
med sina gamla föräldrar och ogifta syskon till Trol-
latorpet - det vill säga ett rollbyte inför sitt eget tor-
parkontrakt. 

Under 1700-talet finner jag inga fall där söner el-
ler döttrar från bondgården blev torpare på samma 
gård. Det förefaller som om böndernas barn i stor 
utsträckning stannade inom bondeståndet. Under 
1800-talets senare del är rörligheten större och san-
nolikt också konkurrensen och den ekonomiska ut-
sattheten. Hushållens storlek och sammansättning 
förblir ungefär densamma från slutet av 1600-talet 
till mitten på 1800-talet, med gårdsmän och gårds-
kvinnor på undantag, en dräng och en till två pi-
gor och åboparen med barn i varierande numerär. 
Den uppenbara skillnaden mellan bondgårdarna och 
torphushållen är att de senare inte hade tjänstefolk. 
Däremot bodde ofta något syskon med respektive 
kvar på torpen, och även om de inte titulerades piga 
eller dräng så hade de sannolikt tjänstefolkets posi-
tion i hushållet. 

Barndödligheten var konstant under 1700- och 
1800-talet och densamma bland bönder och torpare. 
Från 1740 till 1900 dör fyra av 36 födda barn innan 
uppnådda 15 års ålder på Trollatorpet. På stamgården 
dog fem av 34 födda barn mellan 1725 och 1903. På 
den östra gården dog sex av 22 barn under perioden 
1813 till 1909 vilket är en relativt hög dödlighet. Det 
handlade förmodligen om ödesdigra olyckor, men 
ibland kan man misstänka bakomliggande sociala 
problem. I en familj boende på Trollatorpet under 
1800-talets mitt föddes nio barn varav sju dog. Två 
av dessa dog som spädbarn eller barn, men fem dog 

Örnanäs 1810-1890
(Västra stamgården)
1813-   Sven Nilsson (1775-1846) & Bengta Jönsdotter 
   (1781-1879). Barn Truls (1814-16), Truls (1816-
   28), Karna (1820-) & Nils (1822-1906). 
-1872    Nils Svensson & Bengta Svensdotter (1826-). Barn 
   Sissa (1845-), Bengta (1849-), Sven (1851-) &  
   Truls (1853-1936).
1872-82     Trued Larsson (1843-) & Sissa Nilsdotter (1845-). 
   Barn Jöns (1871-), Carl (1875), Sven Viktor (1877-) 
   & Nils (1880-). 
1882-87     Truls Nilsson. 
1887-1903 Bengt Jönsson (1852-) & Hanna Pehrsdotter (1844-).
(Östra gården)
1810-18   Ingeman Nilsson (1777-1817) & Nilla Andersdotter 
   (1792-). Gifta 1815. Barn Truls (1816-17). Inhyst 
   Bengt Nilsson (1792-1817).
1818-32    Nils Bodelsson (1788-1832) och Sissa Nilsdotter 
   (1792-1858). Gifta 1810. Barn Bodel (1812-1869), 
   Kerstin (1814-), Sven (1817-), Truls (1821-21), 
   Truls (1824-25), Bengta (1826-26), Nils (1827-), 
   Truls 1830-30) och Bengta (1831-1897).
1832 -40   Sissa Nilsdotter. 
1840-58    Sven Jönsson (1799-1878) och Sissa Nilsdotter. Gifta 
   1840. 
1858-1879 Carl Magnus Svensson (1831-1879) och Bengta 
   Nilsdotter. Gifta 1858. Barn Bengta (1858-), Sven 
   August (1863-), Nils Henrik (1866-66), Nils-Henrik 
   (1866-1931), Jöns (1870-), Anna Sofia (1872-) 
1879-88   Bengta Nilsdotter 
1888-90    Sven August Carlsson och Hilda Augusta Sunesdotter 
   (1864-)
(Ryttartorpet)
1819-27       Daniel Groot (1779-) & Elsa Sjöberg (1789-). 
      Barn Maria Elisabeth (1816-).
1827-      Abraham Spogard Månsson (1808-) & Bengta 
      Åkesdotter (1810-). Barn Ola (1829-), Pehr 
      (1832-), Sven (1834-), Elna (1836-), Maja (1839-) 
      Martin Abraham (1857-) & Olof (1861-81).
-1830-       Måna Månsson (1792-) & Lisbeth Pehrsdotter 
      (1801).
-1860-       Magnus Svensson (1831-) & Bengta Sebbesdotter.
-1866-1877- Anders Molin. 
(Gatstuga)
1816-33       Ola Trulsson (1787-) & Hanna Trulsdotter  
      (1783-). Barn Sissa (1819-), Truls (1821-) & 
      Bengta (1823-).
1833-57       Trued Nilsson (8101-883) & Elna Bengtsdotter 
      (1798-1873). Barn Lisbeth (1826-55), Inga 
      (1828-) & Nils (1830-).
1857- 68       Pehr Pehrsson (1828-) & Inga Truedsdotter. Barn 
      Pehr (1859-), Nils (1859-) & Bengt (1862-).
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Arbetskraften flyttade till städerna eller emigrerade 
samtidigt som konkurrensen på jordbruksprodukter 
hårdnade. Nils Henrik Carlsson hade dock en arve-
del som han lyckades förvalta och använda för att 
tillskapa en egen lott kring den östra gården. Han var 
då den enda jordägaren bland storbönder, handlare 
och skogspatroner som bodde i Örnanäs. 

Örnanäs gav tidigare utrymme för en mångfald 
av näringsgrenar, för bönder och obesuttna, men 
produktionsvillkoren och marknadssituationen un-
der 1900-talet krävde specialiseringar. Den västra 
gården blir en renodlad skogsfastighet som helt av-
folkas under 1930-talet. Den östra gården fortlever 
som jordbruk. Hushållets storlek minskar under 
1900-talet från sju personer till ett enmanshushåll 
på 1970-talet då också gårdsbruket upphör. Nils 
Henrik fick fyra barn med pigan Hanna Pehrsdot-
ter innan de gifte sig på nyårsafton 1905, en månad 
efter att Hanna fött yngste sonen Karl Robert. Nils 
Henrik dog 1931 och då övertog Robert som var den 
ende sonen gårdsbruket. Han förblev ogift och levde 
efter faderns död med sin mor tills hon dog 1952. 

Den nya tiden är rekreation, friluftsliv och kul-
turhistoria. 1976 dör den siste torparen Bror Hilding 
Vilborg, densamma som lade det märkliga taket av 
emballageplåt från Olofströms Rostfria. Trollatorpet 
blir fritidsbostad åt hans barn. 1980 säljer Robert 
den östra gården till sin kusin Thure Nilsson och 
hans fru Asta, men behåller kvarboenderätt. Redan 
1984 flyttar dock Robert - Örnanäs sista bonde – in 
på ålderdomshem i Lönsboda och dör 14 år senare. 
Vid den här tiden i mitten av 1980-talet fanns ing-
en åretruntboende i Örnanäs. En kort tid därefter 
byggde dock Thure ett hus åt sin dotter Marianne 
och hennes man Börje Ericsson; ett hus som först 
var avsett som fritidsbostad med som senare blir ett 
permanentboende. 1992 överlät Thure och Asta den 
östra och numera enda bevarade Örnanäsgården till 
sina tre döttrar: Marianne, Kerstin och Birgit. Dött-
rarna tar efternamnet Stenudde efter Thures farfar 
Per Bengtssons torpställe. ”Stenuddapellen” bodde 
omkring 1860-talet på torpet Stenudde i Vässlarp 
alldeles inpå gränsen till Örnanäs. När torpet var 
uppodlat vräktes Stenuddapellen och fick börja om 

1868-       Ola Åkesson (1833) & Hanna Johnsdotter 
      (1834-). Barn Bengta Persdotter (1859-), Inger 
      (1866-), Sven (1868-), Nils (1871-) & Bengt 
      (1875-). Barnbarn Olof (1885-) & Anna (1887-). 
(Trollatorp) 
1822-65       Johan Svensson (1791-1874) & Hanna 
      Sonesdotter (1798-1862). Barn Sven (1823-59), 
      Ingier (1826-27), Sven (1828-28), Ingier (1829-), 
      Bengt (1831-65), Pehr (1836-61), Truls (1839-
      62), Olof (1843-58) & Kerstin (1847-). Inhyst 
      Anders Svensson (1796-) & Pernilla Mattisdotter 
      (1788-), Hanna Pehrsdotter. Barn Jöns (1851-). 
1865-70       Nils Månsson (1831-) & Karna Olsdotter (1834-). 
      Barn Nilla (1860-), Bengt (1864-), Sissa (1867-), 
      Mathilda (1867-) & Sven (1870-). 
1870-90       Sven Larsson (1832-97) & Bengta Olsdotter 
      (1830-73). Barn Pher (1864-), Sven (1866-) &   
                     Jöns (1868-) Arbetare Anders Mattisson 
      (1836-). Barn Pher (1866). 
(Tranströms täppe)
1813-55       Jöns Månsson (1778-1858) & Kerstin 
      Hansdotter (1780-1857). Barn Hanna (1814-) 
      Maja (1819-), Bengta (1816-), Nilla (1821-) & 
      Hanna (1823-). 
1855-59       Sone Nilsson (1807-) & Maja Jönsdotter (1819-). 
      Barn Jöns (1856-) & Sven (1857-). 
1859-1862    Sven Nilsson (1827-) & Bengta Johnsdotter 
      (1836-). Barn Nils (1858-) & Sissa (1861-). 
(Elnas stuga)
-1907       Sven Svensson (1844-1907) & Elin Johnsdotter 
      (1840-). 

på torpet inom loppet av sju år som unga män: 15, 
23, 25, 34 och 36 år gamla. Ibland dokumenterades 
missförhållanden i kyrkoböckerna. En utblottad och 
bostadslös kvinna, enligt dödboken ursprungligen 
från ett torp på Örnanäs men utan känt viste, mor 
eller far, blev utomäktenskapligt gravid och mördade 
spädbarnet i Örnanäs. Hon dömdes till döden men 
avled redan i häktet 1827. Tillfogat dödboken: ”Det 
säges att sorg varit orsaken till att hon dött.” 

Den siste jordbrukaren på Örnanäs 
Örnanäs siste danske bonde Knud Haagenssen gick 
ur askan in i elden när Örnanäs blev svenskt 1658. 
När Nils Henrik Carlsson övertog gården från sin 
äldre bror 1890 var det en rik gård i stagnation. 
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med uppodlingen av ett nytt torp i Grimsboda. Nu 
har en av Birgittas söner köpt torpet och planerar för 
en framtid. På Örnanäs är det byggförbud, sedan det 
blev kulturreservat 2006. 

Ser man tillbaka på hushållens sammansättning 
och förändring och sätter detta i relation till de tidi-
gare dokumenterade byggnadshistoriska förloppen, 
framgår för det första att det byggs nya hus när nya 
hushåll bildas. Det är inte så konstigt. Däremot in-
träffar inte ombyggnader och gårdsombildningar i di-
rekt anslutning till generationsskiften, som annars är 
ganska vanligt. Förändringarna görs i varje generation 
och de sker vanligtvis med 10 års fördröjning efter 
tillträdet. Kanske handlar det om att kunna betala av 
köpeskilling och komma på fötter innan nya utgifter 
kan tas? Ingeman Nilsson byggde helt nytt efter hem-
mansklyvningen 1810. Nils Bodelsson och Sissa Nils-

Örnanäs 1890-
(Västra stamgården)
1887-1903 Bengt Jönsson (1852-) & Hanna Pehrsdotter 1844-).
1903-06    Claes Daniel Johansson (1874-) & Ingrid Kristina 
   Svensdotter (1874-). Barn Kerstin Helga Ingegerd 
   (1902-), Magnus Torbjörn (1903-) & Ebba Hanna 
   Ingeborg (1905-). 
1906-07    Ägare K.A. Johansson. Arrendator Ernst Magni 
   Johansson (1865-) & Johanna Svensdotter (1860-). 
   Fosterbarn Gertrud Emelia Helena & barn Thorell 
   (1902-).  
1907-12    Ägare Viktor Persson. Arrendator Karl Gustav 
   Johansson (1875-) & Ida Svensson (1884-). Barn 
   Berta Helena (1905-), Hanna Ingeborg (1906-), 
   Elin Karolina (1908-), Anna Judith (1910-), Svea 
   Gunborg (1912-) & Inga Elvira (1915-). 
1912-33    Arrendator Sven Magnuss Magnusson Ryd (1856-) 
   & Augusta Maria Blomgren (1865-). Barn Karl 
   Magnus (1889-), Amanda (1891-), Sven August 
   (1893-), Jenny Maria (1895-), Knut Eri Albin (1898-)  
   Johan Herman (1900-), Signhild Sofia (1903-), 
   Sigrid Helena Martina (1905-).
1984-     Obebodd gård. Åhus Pastorat. 
(Östra gården)
1890-1902 Nils Persson (Bengta Carlssons fd man), Nils 
   Henrik Carlsson & Bengta Nilsdotter. 
1902-31    Nils Henrik Carlsson & Hanna Pehrsdotter (1870-
   1952). Gifta 1905. Barn Hulda Astrid (1895-), 
   Alma Linnea (1898-), Vera Josefina (1902-09) & 
   Karl Robert (1905-1998).

1931-80    Karl Robert Nilsson. 
1980-92    Thure Nilsson (1922-) & Asta Nilsson (1931-).
   Barn Marianne (1950-), Kerstin (1952-) & Birgitta 
   (1956-).
1992-    Marianne Eriksson, Kerstin Stenudde & 
   Birgitta Stenudde.
(Villan) 
1987-   Marianne Eriksson & Börje Eriksson. 
(Trollatorp) 
1890-1900 Nils Svensson & Bengta Svensdotter (från Örnanäs 
   stamgård). Barn Sissa (1845-), Bengta (1849-), Sven 
   (1851-), Truls (1853-1936), Ola (1857-), Maria 
   (1857-), Ingrid (1860-), Jöns (1862-62), Elsa 
   (1863-) & Carl (1865-85).
1900-05    Truls Nilsson (från Örnanäs stamgård). 
1905-31    Karl Emil Gustafsson Lätt (1879-) & Hilda Paulina 
   Phersdotter (1886-1968). Gifta 1905. Barn Gustav 
   Fredrik (1905-05) & Herta Linnea (1906-61).
1931-76    Bror Hilding Vilborg (1902-76) & Herta Linnea 
   Lätt. Gifta 1931. Barn Svea Anna Hansine (1930-), 
    Ingrid Elly Hermina (1935-), Truls Gustaf 
   Ragnvald (1938-), Ingeborg Hellevi Karolina 
   (1941-) & Alfhild Gudrun Andersson (1928-).
1976-   Gustaf Whilborg. 
(Elnas stuga)
-1907    Sven Svensson (1844-1907) och Elin Johnsdotter 
   (1840-). 

dotter tillträdde en i princip nybygd gård 1818.  Innan 
Sissa gifte om sig med Sven Jönsson 1840 byggdes ett 
nytt magasin, men bostadshuset moderniserades drygt 
10 år senare. Bengta Nilsdotter och Carl Svensson gifte 
sig 1858, men den stora gårdsombildningen och mo-
derniseringen skedde kring 1865. Kring sekelskiftet 
1900 läggs nya tak på hela gården. Under Nils Henrik 
Carlssons tid renoverades bostadshuset på 1920-talet. 
Robert Carlsson moderniserade bostadshuset och ladu-
gårdarna på 1940-talet, 10 år efter arvskiftet. Härefter 
händer ingenting innan gårdens kulturvärde påtalas, 
och husen kan räddas med byggnadsvårdsinsatser. 

Bouppteckningar 
”När dödsfall timar, så skal man eller hustru, som 
lefver efter, ehvad förorda giorde äro, richtigt upgifa 
och låta noga uptekna altsammans i boet, så löst som 
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Bebesuttna och obesuttna i Örnanäs 1690-2000. Tabellen 
redovisar en värdering av folkbokföringsuppgifter i katego-
rierna obesuttna (torpare, soldater, pigor, drängar, inhysta etc. 
med barn) och besuttna (åboar, hemmansägare, fastighetsägare 
med barn). Besuttna redovisas med mörk grå och obesuttna i 
ljus grå del av stapeln. Utbyggnaden av torpbebyggelsen under 
1700-talet fram till emmigration och urbanisering under slutet 
av 1800-talet är den obesuttna klassen i klar majoritet. Utgångs-
punkten är katekesmilängderna och husförhörslängderna i Ör-
keneds kyrkoarkiv, samt mantalslängderna i Häradsskrivaren. 
Uppgifterna fram till 1740-talet är osäkra, och bygger på spora-
tisk förekomst av källor, samt uppgifter från släktforkare.  

1.                  2.     3.                          4.        5.    

1. 1810-15: Anläggning av den östra gården. Ny högloftstuga.
2. 1850-51: Ombyggnad till långloftstuga
3. 1865-66: Nya stenladugårdar och renovering av bostadshuset
4. 1920-tal: Renovering av bostadshuset. papptak och veranda.
5. 1940-tal: Modernisering av bostadshuset och ladugården.
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fast, sådant, som thet vid dödstiman var...” Genom 
denna formulering i ärvdabalken i 1734 års lag blev 
bouppteckningen en obligatorisk förrättning.6 En 
bouppteckning är ett bokslut över en avliden persons 
materiella och ekonomiska tillgångar som underlag 
dels för att beskatta dödsboet, dels för att skifta kvar-
låtenskapen mellan arvingarna. 

Det går att finna bouppteckningar efter såväl 
adelspersoner som backstugusittare, men det finns 
inte dokumentation till alla dödsfall. Det är känt att 
bouppteckningar i vissa fall endast upprättades för 
den först avlidna makan eller maken och det är ock-
så känt att skyldigheten att upprätta bouppteckning 
försummades vid spädbarnsdöd och bland de fattiga 
där kvarlåtenskapen inte räckte till boupptecknings-
kostnaden (Bringéus 1980). Dokument kan också ha 
förkommit eller förstörts i domstolarnas arkivhante-
ring. Med denna förkunskap till trots önskar jag ta 
reda på hur det förhåller sig med bouppteckningarna 
i fallet Örnanäs. Genom att samla bouppteckningar 
från perioden 1740 till 1840 och jämföra med an-
tal dödsbud under samma period har jag fått fram 
relationen 35 avlidna personer och åtta bouppteck-
ningar.7 Det vill säga att bouppteckning förrättades 
vid färre än vart fjärde dödsfall. 

Vad kan man dra för slutsatser av detta källma-
terial? När upptecknades och när upptecknades inte 
boet efter en avliden? En första iakttagelse utifrån 
materialet till Örnanäs är att bouppteckningar i re-
gel inte förrättades när ett barn dog. Av elva avlidna 
barn har endast en bouppteckning gjorts. Det är 
spädbarnet Truls Ingemansson som dör på den ny-
byggda östra gården 1817, som enda bröstarvinge 
och endast ett par månader efter sin far Ingeman 
Nilssons död. I de två fall en hemmansägare dör 
innan generationsskiftet har genomförts så uppteck-
nas boet med stor noggrannhet. Genomgående för 
de åtta bouppteckningsförrättningarna är situatio-
nen med ett nära förestående arvskifte eller bodel-
ning eller rimlig misstanke om tvist om arv och bo 
bland efterlevande. Å andra sidan finns åtminstone 
sju dödsfall där omständigheterna är liknande och 
där ingen bouppteckning upprättas. 

Ett annat mönster är den sociala fördelningen. Av 

19 avlidna torpare under perioden finns endast tre 
bouppteckningar registrerade. Bouppteckningarna i 
Örnanäs förekommer endast vid dödsfall på någon 
av bondgårdarna eller på det relativt välbärgade Trol-
latorpet. Inga bouppteckningar förrättades vid döds-
fall på något av de andra tre registrerade torpen som 
fanns under perioden 1740 till 1840. En annan note-

 BEHÅLLNING EFTER BOUPPTECKNING 1817-1932

 Hemmansägare  Upptecknas  Behållning  KPI (2009)  LKI (2009)

 Ingeman Nilsson  1817  711 rd  79 149  2 502 445

 Nils Bodelsson  1832  1 138 rd  131 349  3 892 494

 Carl Svensson  1880  25 450 kr  1 349 694  23 915 814

 Nils Karlsson  1932  8 517 kr  240 763  1 305 004

Behållning i fyra dödsbon. Jämförelse mellan fyra hemmansä-
gares behållning enligt bouppteckning i Riksdaler Banco och 
kronor omvandlat till nuvärden enligt konsumentprisindex 
(KPI) för lika mycket varor och tjänster som kan köpas 2009 
och lönekostnadsindex (LKI) motsvarade betalning för lika lång 
arbetstid för manlig industriarbetare 2009.  

  DJURBESÄTTNING ENLIGT BOUPPTECKNINGAR 1

   1817  1832  1880  1932  1950  1980

 Häst  2  2  3 (9)  1  1  -

 Tjur  1  0  - (1)  -  1  -

 Oxe  1  1  2 (4)  -  -  -

 Stut  -  3  2 (1)  -  4  -

 Ko  3  6  7 (24)  4  10  -

 Kviga  2  3  - (4)  4  -   - 

 Kalv  3  2  3 (3)  1  -  10 

 Fårkreatur  8  12  12 (33)  2  -  - 

 Getter  3  -  - (-)  -  -  -

 Svin  4  2  7 (14)  1  -  -

 Höns  -  -  - (-)  13  40  -

Jämförelse mellan djurbesättningar. Uppgifterna 1817, 1832 
och 1932 bygger på bouppteckningar. Uppgiften 1880 bygger 
på Carls Svenssons bouppteckning och inom parentes redovisas   
uppgifter från en kassabok från Örnanäs gårdsarkiv. Besättning 
1950 och 1980 enligt Thure Nilssons muntliga uppgifter, mar-
kerad ljusgrå. Den sista jordbrukaren Robert Nilsson höll cirka 
10 nötkreatur av olika ålder och kön på skogsbete. Eventuella 
husdjur registreras inte och i de äldre bouppteckningarna upptas 
heller inga fjäderfän. Boskapen i äldre uppteckningar är beskriv-
na med slag av täckning, färg och i vissa fall även ålder. 
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   DÖDA PERSONER I ÖRANANÄS 1740-1840

 Namn  Ställning  Hushåll  Avliden  Kommentar

 Jon Trulsson  Åbo  Västra gården  D. 1748  Arvskiftat 1725. Avliden maka?

 Karna Svensdotter, 72 år  Fd. åbo  Västra gården  D. 1777  Arvskiftat 1774. Kvarboende make.

 Bengt Svensson, 67 år  Torpare  Trollatorpet  D. 1780  Ej arvskiftat. Kvarboende maka.

 Truls Jönsson, 80 år  Fd. åbo  Västra gården  D. 1782  Arvskiftat 1774. Avliden maka.

 Sissa Trulsdotter, 6 år  Barn  Gatstugan  D. 1785  Ej enda barnet. 

 Agata Trulsdotter, 2 år  Barn  Gatstugan  D. 1785  Ej enda barnet. 

 Jonas Örn, 37 år  Ryttare  Ryttaretorpet  D. 1790  Familjen avträder torpet.

 Ingier Svensdotter, 82 år  Torpare  Trollatorpet  D. 1797  Arvskiftat 1790. Avliden make. 

 Pehr Svensson, 1 år  Barn  Trollatorpet  D. 1800  Ej enda barnet.

 Ingier Joensdotter, 40 år  Torpare  Trollatorpet  D. 1801  Ej arvskiftat. Kvarboende make.

 Sven Hansson, 16 år  Inhyst soldat  Ryttaretorpet  D. 1807  Familjen flyttar till backstuga.

 Måns Tranström, 72 år  Torpare, gratalist  Tranströms torp  D. 1815  Arvskiftat 1813. Maka i livet. 

 Truls Svensson, 2 år  Barn  Västra gården  D. 1816  Ej enda barnet.

 Bengt Nilsson, 25 år  Gårdskarl  Östra gården  D. 1817  Bror. Ingen egen familj. 

 Ingeman Nilsson, 40 år  Hemmansägare  Östra gården  D. 1817  Ej arvskiftat. Kvarboende maka. 

 Sibbe Jönsson, 21 år  Dräng  Östra gården  D. 1817  Okända arvtagare.

 Truls Pehrsson, 82 år  Torpare  Gatstugan  D. 1817  Arvskifte 1816. Kvarlevande maka. 

 Sissa Jönsdotter  Piga  Backstuga?  D. 1817  Ej arvskiftat. Brorsbarn arvtagare.

 Truls Ingemansson, 1 år  Barn  Östra gården  D. 1818  Enda barnet. Moder enda arvtagare. 

 Nils Trulsson, 78 år  Fd. hemmansägare  Västra gården  D. 1818  Arvskiftat 1813. Kvarlevande maka. 

 Sissa Svensdotter, 65 år  Fd. hemmansägare  Västra gården  D. 1820  Arvskiftat 1813. Kvarboende. Avliden make. 

 Elna Pehrsdotter, 78 år  Torpare  Tranströms torp  D. 1820  Ny torpare 1813. Kvarboende Avliden make.

 Truls Nilsson, 0 år  Barn  Östra gården  D. 1821  Ej enda barnet.

 Måns Lindblad, 71 år  Inhyst gratalist  Trollatorpet  D. 1821  Okända arvtagare.

 Bolla Olasdotter, 77 år  Torpare  Gatstugan  D. 1823  Ny torpare 1816. Kvarboende. Avliden make. 

 Truls Nilsson, 1 år  Barn  Östra gården  D. 1825  Ej enda barnet.

 Bengta Nilsson, 0 år  Barn  Östra gården  D. 1826  Ej enda barnet.

 Ingier Johansson, 1 år  Barn  Trollatorpet  D. 1827  Ej enda barnet.

 Sven Johansson, 0 år  Barn  Trollatorpet  D. 1828  Ej enda barnet.

 Truls Svensson, 12 år  Barn  Västra gården  D. 1828  Ej enda barnet.

 Truls Nilsson, 0 år  Barn  Östra gården  D. 1830  Ej enda barnet.

 Sven Bengtsson, 80 år  Torpare  Trollatorpet  D. 1831  Ny torpare 1822. Kvarboende Avliden maka. 

 Nils Bodelsson, 44 år  Hemmansägare  Östra gården  D. 1832  Ej bodelat. Kvarboende maka. 

 Pehr Svensson, 33 år  Torparson  Trollatorpet  D. 1835  Okända arvtagare.

 Botilla Jönsdotter, 80 år  Torpare  Trollatorpet  D. 1838  Ny torpare 1822. Kvarboende Avliden make. 

Jämförelse mellan dokumenterade döda och bouppteckningar
Landsarkivet i Lund har systematiskt gått igenom domböckerna 
under perioden 1740-1840 och upprättat ett boupptecknings-
register med namn, by, bouppteckningsdatum samt volym och 

aktnummer i domboken. Enligt mina efterforskningar har 35 
personer avlidit i Örnanäs under motsvarande period. Jag har 
funnit åtta bouppteckningar. 
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ring är att drängar och pensionerade eller inhysta sol-
dater dör utan bouppteckning. 1817 upptecknades 
som undantagsfall boet efter pigan Sissa Jönsdotter 
på ett okänt torpställe i Örnanäs. Hon upptogs inte 
i mantals- eller husförhörslängderna, och möjligt-
vis bodde hon i backstugan söder om Trollatorpet. 
Denna enkla bostad registrerades inte i de skriftliga 
källorna men kan påvisas som lämning. Sisssa efter-
lämnade en ansenlig förmögenhet varande piga, som 
fördelades mellan hennes brors styvbarn. Brodern 
var inhyst soldat hos ryttaren Ola Lundkvist. Han 
dog 16 år gammal; kort efter att han hade gift sig 
med en 20 år äldre fembarnsmor. I fattigdomen efter 
hans död flyttade familjen till en jordkula i Kruse-
boda och när även modern avled två år senare såldes 
de fem barnen på auktion. 

Bouppteckningarna ger ingen heltäckande bild 
av de olika hushållen som fanns och de olika liv som 
levdes i Örnanäs. Vilka föremål ägde exempelvis 
drängen Sibbe Jönsson eller flickan Sissa Trulsdot-
ter i gatstugan eller gratalisten Måns Tranström? I en 
tematisk studie med bouppteckningar som källmate-
rial ställer sig den kritiska frågan om källmaterialets 
täckning annorlunda. Ett torp representerar ett torp, 
ett barn ett barn, och en änka en änka i generella ter-
mer. Med vetskap om källmaterialets representativa 
brister, har jag ställt mig frågan vad jag kan utläsa av 
de bevarade bouppteckningarna? 

I detta personliga och ofta detaljerade källmaterial 
finns svar på många olika frågeställningar om histori-
ens föremålsvärld. Redovisningssättet följer en upp-
ställning där kontanter redovisas först och därefter 
en uppräkning och värdering av föremål i antal eller 
vikt och efter materialslag. Man skiljer mellan invän-
digt och utvändigt bo där boskap, vagnar, redskap 
och utsäde redovisades under den senare kategorin. 
Fastighetens eller hemmanets värde redovisades sist 
tillsammans med den dödes fodringar och skulder, 
som efter avräkning ger bohagets behållning. Fastig-
hetsvärdet förefaller vara schablonmässigt uträknat. 
Värdet på Örnanäs ¼ hemman värderades till 1 000 
riksdaler 1817 liksom det gjorde 1832. I senare bo-
uppteckningar anges istället taxeringsvärdet. 

Totalt har jag gått igenom 14 bouppteckningar 

och i urvalet har jag haft fokus på den östra gårdens 
hemmansägare, som utgångspunkt för jämförelser 
och analys av förändringar. I fallet Örnanäs östra 
gård dör samtliga hemmansägare innan generations- 
och arvsskiften hade genomförts. Härmed speglar 
hemmansägarnas enskilda bohag och förmögenhet 
sannolikt gårdens ställning under olika tider. Då 
bouppteckning förrättades 1880 efter hemmansäga-
ren och nämndemannen Carl Svensson var Örnanäs 
östra gård ett förmöget hushåll. Förhållandet och re-
lationen till föregående och efterföljande hemmansä-
gare speglar förvisso det svenska jordbrukets guldål-
der även i generella termer, men tillväxten i Örnanäs 
måste ha varit exceptionell under 1800-talets senare 
del. Av alla de registrerade bouppteckningarna i Öst-
ra Göinge häradsrätt 1880-1882 är Carl Svensson 
den näst rikaste personen med en behållning i boet 
på 25 000 kronor, trots skulder till inte mindre än 
75 fodringsägare.  

I bouppteckningarna är föremålen tagna ur sitt 
byggnadshistoriska sammanhang, eftersom sorte-
ringen har gjorts efter materialgrupper. För rika 
personer med omfattande bohag gjordes inte sällan 
uppteckningarna hus för hus och rum för rum. I 
några enstaka fall finns dock platsspecifika referenser 
även i örnanäsmaterialet, som exempelvis i gårds-
karlen Sven Jönssons bouppteckning från 1878. 
I protokollet refereras till föremål i ”källarhuset”, 
”tröskohuset”, ”wirke i porten” och annat som fanns 
”på loftet”. Här får gårdens byggnader lokala be-
nämningar. Förrättningen utfördes av gode män från 
lokalsamhället, vilket gör att benämningar, ekono-
miska värden och värderingar kan antas vara lokalt 
förankrade traditionstermer. ”Porten” bör vara den 
östra ladugårdens vagnport och ”tröskohuset” kan 
vara loggolvet och ladorna i den västra ladugården. 
”Källarhuset” avsåg antingen magasinsbyggnaden el-
ler det västra loftet i bostadslängan med jordgrävd 
källare. Det förefaller som om benämningen ”hus” 
inte alltid avser en solitär enhet i konstruktiv bemär-
kelse, utan en funktionell enhet som i fallet ”trösko-
huset” vilket ingår i en ladugårdslänga. 

Byggnaderna inräknades vanligtvis i fastighetsvär-
det, men överloppsbyggnader och byggnader på ofri 
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grund som kunde redovisas som lösöre. Inte mindre 
än fem byggnader tas upp som lösöre i Sven Jönssons 
bouppteckning ”3 uthus vid qvarnen, 1 dito vid ga-
tan och 1 ladugårdslänga vid gatan”. Referensen till 
”gatan” är sannolikt fägatan, där det också finns två 
byggnadsgrunder; en långsträckt rektangulär grund 
till den nämnda ladugården samt en mindre kvadra-
tisk byggnad. Ladugårdslängan som nämns i upp-
teckningen torde ha varit i fullgott skick för den vär-
deras till 250 riksdaler. Vi ska återkomma till denna 
byggnad, eftersom den var tänkt till en undantagslä-
genhet som aldrig färdigställdes. Sven Jönssons bo-
uppteckning gör troligt att den mindre kvadratiska 
byggnaden utmed fägatan var en smedja. Det är inte 
osannolikt att det var Sven som också byggde den. 
Han ägde byggnaden och tillhörande smidesredskap, 
en blåsbälg och stångjärn. Han ägde 22 bolyxor, 12 
lövknivar, 17 liar med skaft och 20 mullhackor, som 
rimligtvis var föremål för avsalu.

Även fast inredning kunde förtecknas och vär-
deras separerade från fastigheten. I flera av de äldre 
bouppteckningarna upptecknades kakelugnen som 
värderades lika högt som en mjölkko. Detta var 
sannolikt inte en murad kakelklädd rörspis utan en 
sättugn i järn.8 1866 monterades en kakelugn i den 
mening vi numera identifierar spistypen, men här 
upptecknas inte kakelugnen som bohag.  Vad som 
utgör lösöre och fast egendom förändras uppenbar-
ligen över tid.  I Örnanäs bouppteckningar registre-
ras inte möbler som lösöre förrän på 1840-talet. Det 
finns vissa undantag som ”vråskåp” och ”mjölkskåp”, 
men sittmöbler, bord och sängar var sannolikt fast 
inredning tillhörande mangårdsbyggnaden. 

Bouppteckningar har varit ett viktigt källmaterial 
för etnologisk forskning eftersom det så ingående be-
skriver den materiella kulturen. Nils-Arvid Bringéus 
noterar en lucka i bouppteckningsmaterialet, nämli-
gen att produktionsmedel inom hemproduktion så 
som vävstolar och spinnrockar sällan registreras. Det-
ta antas vara en medveten skatteflykt. Nämnda pigan 
Sissa Jönsdotter i Örnanäs var relativt förmögen och 
efterlämnar kontanter, bohag och fodringar till sum-
man 135 riksdaler. Hon bodde sannolikt i en icke 
registrerad backstuga, som ensamstående obesutten 

kvinna, men med en förmögenhet motsvarande en 
femtedel av hemmansägaren Ingeman Nilsson som 
dog samma år. I bouppteckningsprotokollet finns en 
ansenlig mängd kläder, tyger och väv – produkter 
och material och fodringar hos förmodade kunder - 
men inga produktionsmedel. 

Huruvida man konsekvent undanhöll produk-
tionsmedel andra än de som hörde till jordbruket är 
svårt att säga. I Ingeman Nilssons bo förefaller ingen-
ting ha undanhållits. Här redovisas en vävstol liksom 
andra redskap som kunde påverka beskattningen 
som exempelvis skomakarverktyg. I Ingemans bohag 
finns en mängd högt värderade skinn från ålar, grisar, 
getter, oxar, får och kor samt hästhår och oxhorn. 
Man kan misstänka att Ingeman hantverkade en del 
vid sidan av jordbruket. Kanske såg boupptecknings-
förrättaren och de gode männen mellan fingrarna för 
vissa, men inte för andra. Ingemans unga fru Nilla 
Andersdotter stod i färd att auktionera ut bohag och 
hemman och flytta hem till föräldrahemmet. Kanske 
var det svårt att undanhålla det man skulle auktio-
nera ut. Kanske ville grannarna som omvittnade och 
undertecknade bouppteckningen bjuda på föremå-
len. Kanske ville brodern och gode mannen Sven 
Nilsson som satt på den västra gården inte förskingra 
ett potentiellt arv.  

Jordnatur, hemmantal och fyrkar
Jordnatur, skatteläggning och taxering hänger delvis 
samman i kamerala system, som under olika tider 
genererat olika slags dokument. Jag har följt Örna-
näs i jordeböcker och skatteläggningshandlingar över 
tiden och med den enkla frågan vad jag kan få för 
information. 

Jordnaturerna krono, skatte, kyrko eller frälse-
jord angav vem som ägde jorden och delvis också 
villkoren för beskattningen.9 Jordnaturen och hem-
mantalet eller kortare uttryckt mantalet var fram till 
1800-talets slut styrande för jordräntan. Frälset var 
befriad från jordränta, men bönderna skulle oavsett 
årets avkastning betala samma skatt. Alla gårdar om 
ett halvt mantal hade däremot inte samma jordränta, 
utan taxeringen reglerade gårdarnas olika skattekraft. 
I Lunds stifts jordebok från 1671-72 betalade exem-
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pelvis Örnanäs 7,5 daler i jordränta medan Esseboda 
i samma socken endast betalade 1 daler, trots att de 
hade samma hemmantal (Tomenius 1994). 

Örnanäs uppträder i de kamerala källorna som 
dansk ”leijegaard” i slutet av 1500-talet vilket mot-
svarade en svensk kronogård med helt mantal. Man 
skiljde då mellan ”gaarder” som var helgårdar och 
”faester” som var den danska beteckningen för halv-
gårdar.10 Som leijegaard betalade Örnanäs städja el-
ler städesmål periodiskt och vid brukarskiften som 
ett slags insatsbetalning, och därpå årligt landgille 
för nyttjanderätten. Enligt en skattelängd från 1584 
betalade en icke namngiven bonde på Örnanäs sam-
manlagt en daler i landgille och städja (Jönsson 2001). 

Den ursprungliga tanken med det svenska skat-
tesystemet var att gårdar med hela hemman skulle 
motsvara en brukningsenhet. Benämningen torp an-
vändes för gårdar med delat hemmantal. Idén om 
ett mantal per brukningsenhet var inte förenligt med 
verkligheten. Arvskiften med tillkommande gårds-
enheter på samma jordareal var det främsta skälet 
till hemmanklyvning. Hemmantalet kunde också 
”förmedlas” av kronan om gårdsbruket efter revision 
bedömdes som över- eller underskattad.  

När Örnanäs blev svenskt 1658 skrevs gården 
in i jordeboken som ett krono ryttarehemman med 
helt hemmantal.11 Vid den här tiden registrerades 
två brukare under samma jordebokshemman och 
hela mantal. En kort tid därefter fanns endast en åbo 
och brukare och gården värderades till ett halvt man-
tal.12 I ett jordrevningsprotokoll från 1671 uppges 
att gården hade förmedlats 1667.13 Händelsen har 
jag inte spårat och orsaken är därför okänd för mig, 
men faktum att en av de två brukarna på Örnanäs 
Per Månsson flyttade till Nyteboda vid den här ti-
den och att bonden Knut Håkansson härefter ensam 
skulle rusta och sörja för en ryttare påverkade san-
nolikt skattekraften. 

Örnanäs var oförändrat med avseende på man-
tal och jordnatur fram till 1700-talets slut. Bonden 
Nils Trulsson beviljades så kallat skatteköp den 7 de-
cember 1790 och enligt Landskontorets skatteköps-
handlingar betalade han 55 daler och 42 skilling för 
äganderätten motsvarande sex års ränta.14 Örnanäs 

jordnatur förändrades från krono till skattejord, men 
benämningen var ”kronoskatte rusthåll”. Jordnatu-
ren kronoskatte var densamma som skattejord och 
privat egendom men den nya benämningen rymde 
ägarhistoriken. Alltsedan början av 1700-talet bjöds 
kronojord ut till försäljning, och man kan ställa sig 
frågan varför Örnanäs liksom flera andra gårdar i 
Örkened friköptes först i slutet av 1700-talet? Ett 
generellt motiv kan vara att dispositionsrätten ef-
ter skatteköp stärktes 1789 genom ny lagstiftning i 
frihetstiden anda. Tidigare skedde försäljningen av 
kronojord på auktion och till högstbjudande. Åbon 
gavs hembudsrätt, men om någon annan bjöd hö-
gre förlorade denne sin besittningsrätt (Gadd 2000). 
Med den nya lagstiftningen var det i princip bara 
åbon som hade rätt att skatteköpa gården.15 Örna-
näsbönderna kunde nu skydda investeringar, ta lån 
med jorden som pant och lagligen kunna sälja och 
dela egendomen vid arvsskifte. Ett specifikt motiv i 
fallet Örnanäs var sannolikt det sistnämnda. 1810 
delades hemmanet mellan de två sönerna Sven och 
Ingeman Nilsson. 

Privatisering av jord har varit en allmän trend 
sedan 1700-talets början. År 1700 var jorden i lika 
tredjedelar skatte-, krono- respektive frälsejord.16 

1878 återstod endast 8% kronojord, som huvud-
sakligen utgjordes av gamla boställen, medan 60% 
procent var skattejord. De flesta skatteköpen i Örke-
neds socken skedde i slutet av 1700-talet och i slutet 
av 1800-talet. 1762 fanns endast 1 ¼ mtl skattejord 
och 31 5/8 mantal kronojord (Wallin 1981). 1811 
var fördelningen 19 5/48 mtl skattehemman och 13 
37/48 mtl kronohemman, och 1874 fanns 40 7/16 
mtl skatte och 7 37/48 kronojord.17 

Under en kort period från 1862 till 1909 använ-
des fyrktalet som en komplementär skattegrundande 
enhet vid sidan av mantalet (Löwnertz 2009).18 En 
fyrk var en sammanvägning av taxeringen av fast 
egendom och inkomster som underlag för den kom-
munala beskattningen. Fyrktalet reglerade också röst-
rätten. Ju mer man betalade i skatt desto högre fyrktal 
vilket gav starkare rösträtt; eller omvänt, utan fyrk-
tal eller skattekraft, ingen rösträtt. Nämndemannen 
Carl Svensson som var hemmansägare på Örnanäs 
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östra gård hade 1873 fyrktalet 66, varav 45 från man-
talsatt jord och 21 fyrkar för andra beskattningsän-
damål.19 Carl Svensson hade en relativt stark rösträtt 
i kommunala frågor. Hur stark den var kan jag inte 
vikta, men gårdsmannen och förre detta åbon Sven 
Jönsson hade vid samma tid inga fyrkar. 1910 friställ-
des rösträtten från skattekraft och jordägande, och 
beskattningen grundades istället till en kontinuerlig 
deklaration och taxering i termer av skattekronor. 

I en akt från 1921 som bokslut till en långdra-
gen landvinning benämndes Örnanäs krono skatte 
rusthåll. Detta alltjämt 130 år efter skatteköpet och 
dryga 30 år efter att Örnanäs rusthåll hade ersatts 
med pengaskatt. Soldaterna bodde sedan länge på 
kaserner och det militära indelningsverket var av-
skaffat. I fastighetstaxeringslängden från 1945 regist-
rerades fastigheternas mantal trots att hemmantalet 
hade vare sig fastighetsrättslig eller skattegrundande 
betydelse. 

Jordrevningar
Örnanäs var inte den enda gården vars mantal jus-
terades. När Örkened skattlades under svenska kro-
nan 1659 upptogs 55 ¼ mantal på 68 gårdar och 
vid jordrevningen 1671 summerades endast 41 4/5 
mantal på 69 gårdar (Tomenius 1994). Även om 
skattebördan inte blev högre under den svenska kro-
nan jämfört med den danska så tyngdes bönderna 
av den nya rusthållsskyldigheten. De inre motsätt-
ningarna som kulminerade i snapphanekriget på 
1670-talet var direkt förödande för ekonomin. Skat-
terna skulle trots allt betalas, och kronans jordar 
skulle då liksom nu ge största möjliga avkastning. 
Under slutet av 1600-talet genomfördes därför flera 
skatterevisioner av både kyrkan och kronan och med 
såväl civila som militära syften. Till fallet Örnanäs 
finns två akter av särskilt intresse, dels en så kallad 
”jordrevningen” från 1671 till kronans jordebok, 
dels en ”inqvisation” från 1695 till det militära indel-
ningsverket.20 Dessa två handlingar utgör utan tvivel 
de bästa källorna till kunskap om Örnanäsgården vid 
1600-talets slut. 

Jordrevningen beskriver jordegenskaper, markan-
vändningen och avkastningen på jorden. Intäkterna 

Örnenäs 221 
Knuth Håkensson effter cronans jordebook chrone hem. 1 
fol 24 räntar 5:14:9” 
Ähr ryttare hemman, åbodt och brukat aff Nillss Månsson, 
huilken rustar dherföre och håller sventiänare för gården. 
hafwer warit förmedlat Ao 1667 1/2 ” städt Ao 1668, gif-
wit städsmåhl till cronan 20 dlr. fougdepenningar 3 dlr. 
Jordmånen till åcker ähr öhrig och sandig. Största dhelen, 
höglänth een dehl nedrig och bättre åcker. Ängen ähr bus-
kig och een dhel råfahren, dock lijten äng wall, uth medh 
een lijten åå i wången.
Och som befinnes effter understående afsicht till 
Utsädhe 5 t[unno]r 1 S[käppa]       
Alltså Omsättes för ½ Mtl   
[Marginalanteckning] Efter ”5 tr och quarnen A part 16”
Ängh 28 ½ lass  
Åboos och brukas nu aff Nils Månsson i Örnenäs chrono 
hemman ½ 
Uthsädet effter afsichten.    
5 Tr 1 sk. rugh och korn jordh  ”31” 
114 stackar höö    ”28 ½” 
100 humble stenger   ”1”     
    60 ½ à 10 öre  
    18:29:- 
Her uthi ½ Hemman Ext. Ordin:  10:7:2
Koppskatten    1:16:-
Landgillet blifwer    7:5:12:-
Commoditeterne   18:29 
Eeke- och böökeskoug, till 60 eller några swijns ållon dher 
emot gifwes till cron 1 swijn när ollon ähr. Een lijten bäcke 
qwarn till egen huusförnödenheet att mahla hööst och 
wååhr ansatt för 16 öre. Fiskewattn i een siöö som ligger 
innpå huusen och hörer allena gårdhen till och ringa nytta. 
Item apart uthi enn andre siöö med grins boerna, wielånge. 
Och uthi een lijten Åå som rinder uthmedh wången till 
ringa nytta. Betes haga för Ryttare hästen. 
Rilation
Specifikation på follck och booskap finns Apart fol. 19
Cronotijondhe1 sk korn 
Kiörckiotijondhe 1 sk dito 
Prästen lijka som een av dhe andre peng. 3:5 öre
Deignen sammanledes; penningar 1:3 öre
Skrifware, broo- och mästermans peng. -:4 öre 
Gifwe giestgife gårdhen 1 timmer stock och 18 öre

Jordrevningsprotokoll till Örnanäs 1671. 
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uppgår till 60 daler och skatten till 18 daler, eller 10 
av 32 öre på dalern. Det motsvarar ganska exakt skat-
tesatsen i min deklaration. Tyvärr har jag inte kunnat 
finna den separat arkiverade handlingen (folio 19) 
som enligt uppgift behandlar folk och boskap. Area-
lerna registreras inte direkt men åkermarken kan en-
ligt utsädet uppskattas till omkring 5 tunnland och 
ängsmarken med avkastningen 28,5 lass till mellan 
75 och 100 tunnland.21 Den lagstadgade humlegår-
den för helt mantal om 200 stänger krävde cirka 500 
kvm, vilket för Örnanäs 100 stänger skulle motsvara 
250 kvm humlegårdar (Strese & Tollin 2008). 60 ol-
lonsvin krävde ungefär motsvarande areal i tunnland 
ollongivande ek eller bokskog.22 

Den rumsliga organisationen är svagt tecknad 
och framträder genom ett fåtal direkta och indirekta 
informationer. I den inledande markbeskrivningen 
noterades att de största åkrarna var höglänta och de 
mindre låglänta. I relation till Örnanäs nuvarande 
topografi och kulturmarkspår tolkar jag informatio-
nen som att den nuvarande östra gårdens höglänta 
arealer brukades redan på 1600-talet. Vi får veta att 
ett stycke ängsvall låg utmed en å i vången, vilket an-
tyder att den samlade inägan sträckte säg ända fram 
till Ekeshultsån i öster redan vid 1600-talets slut. Vi 
får också veta att sjön låg inpå husen – eller omvänt 
att gårdsbebyggelsen låg invid Gårdssjöns strand. 
Till gården fanns också en mjölkvarn. Bonden höll 
”sventjänare”, det vill säga en ryttare, men huruvida 
denne var inhyst eller bor på eget ryttartorp framgår 
inte. Uppgiften att 114 stackar hö ger 28,5 lass anty-
der att man räknade med vinterlass, vilket långsökt 
skulle kunna indikera att man förvarade hö i ängs-
lador.23 

Inkvisitionen följer uppenbarligen ett frågefor-
mulär, som jag tyvärr inte har funnit i arkiven. Det 
går dock att läsa in frågan genom svaret på de flesta 
punkter. Enligt punkt 20 förväntades besiktnings-
mannen sannolikt att genomföra husesyn, men ”för 
tidens korthets skull” har endast de beskattningsbara 
”commoditeterna” registrerats. 

Generellt kan man notera att gården har fått det 
sämre ställt jämfört med föregående skatteläggning. 
En av fem tunnland åkermark ligger öde och höbärg-

No 1 Örnäss ½ hemman Rusthåll Nils Månsson 
har Bolgerhult ½ hem.1 mihl der ifrån belägit till rusthållet.
1.   Sås årl 4 tunnor män efter tionde sättningen 6 tunnor, 
      åboen berättar liggia 1 tunnland jord öde som är odugl. 
2.   Jordmånen ¼ mulljord, röö och grutt ¾.
3.   Uti medel måttig åhrs wäxt på bästa jorden 3 skepp efter  
      een, män på den sämbre 2 skepp efter een, och ibland  
      neppel. utsädet igen.
4.   Hemmanet drifwes medh 1 par stutar och 1 par hästar-
5.   Åhrl. hööbärhgning 16 knubbor eller 4 palmar ¼ hård 
      wall och ¾ måse höö-
6.   Wijdt hemmanet kan öfver vinteren underhållas när 
      halm fodret tilläggs 7 creatur.
7.   Mule bete af brännes mark, allenast till åbons egne 
      boskap, mäns för rustningz hästen måste han taga på 
      andre ställen och gifve 2 daler om sommaren.
8.   Ållon skog allenast till 15 svins ållon, enär ållon äro.
9.   Humble wäxt till 200 frucht bare humbla stänger, hwar 
      på han åhrl. bekomma när godh åhrs wäxt ähr 80 skep
      per humbla.
10. Ingen frukthage.
11. Ej heller humble wäxt.
12. Sur skog af ahl biörk till nödtorftigh eldebran tepperis, 
      humble stänge och redskap wirke intet byggnings tim
      mer uthan måste sådan ½ mijl borta hämpta.
13. Inga af denna punkcts commoditeter.
14. Boskapen kunna ingen hiälp hafva till sine föda om 
      wintern på marken.
15. En liten sqvalte qvarn, hvar på åboen allenast till sin 
      egen nödtorft ungefär 2 pund sädh mala, som beräknas 
      till 2 skepp profit.
16. Ägorna äro straxt wid hemmanet belägna.
17. Inga lägenheter öde utan den förr omskrifne  ena tunn
      land oduglig jord.
18. Ähr observerat och ingen förändring gjordt med åker 
      engh eller muhlebete.
19. Ähr observerat, när sådan är förekommit som mögeligst. 
20. Alla commoditeter ähre på det nogaste undersakat män 
      för tidens korthet skull kunde hemmanet med alla dess 
      till höriga lägenheter omögeligen tagas i ögon syyn.
21. Ähr wederbörande alfwarligen förhållit. 
22. Har betalat sine skatter, hwar till han liiten hielp kan 
      hafwa af sine humbla, dess uthan brukar handling af alla 
      handa slagz waror ty han kan intet af hemmanets ägen
      dom taga sin skatt.

Inqvisitionsprotokoll till Örnanäs 1695
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ningen har minskat till nästan en femtedel. Åkern 
gav enligt uppgift tre gånger kornet, men somliga år 
”nepperligen utsädet igen”. Gårdens sju kreatur, två 
stutar och två hästar försörjs med bete på ”brännes 
mark”, sannolikt tidigare svedjor, men rustningshäs-
ten går på annans mark som Örnanäsbonden betalar 
Två daler för. Endast 15 ollonsvin registreras jämfört 
med 60 vid jordrevningen 1671, men gården har dä-
remot dubbelt så många humlestänger. Bonden har 
viss förtjänst av humle och ägnar sig åt handel av 
olika slag, men kan enligt uppgift inte ta sin skatt 
från jordegendomen. Örnanäs har fått Bolgerhult 
eller nuvarande Böglarehult som augment, det vill 
säga ett stödhemman för att kunna betala skatter och 
sörja för rustningen.

Någon äldre motsvarande beskrivning till jordrev-
ningsprotokollet och inkvisitionen existerar sanno-
likt inte. Örnanäs behandlas inte i den geometriska 
jordebok från 1696 över ett tiotal gårdar i Örkeneds 
socken, där bland andra grannbyarna Ekeshult och 
Grimsboda,   karteras och värderas. Nästa detaljrika 
beskrivning av Örnanäs upprättas först vid laga skif-
te 1830, men syftet är inte primärt skatteläggning. 
 
Skatter
I mantals- och matlagslängden för Östra Göinge hä-
rad 1809 registrerades alla invånare by för by och 
gård för gård i kategorier: män, hustrur, mågar, son 
hustrur, söner, döttrar, drängar, pigor samt manliga 
och kvinnliga inhyseshjon.24 Benämningen mantals- 
och matlagslängd anger att även obesuttna hushåll 
som torplägenheter och soldathem upptogs på skat-
telängden. Alla personer över 15 års ålder registre-
rades för att vid de årliga uppbördsmötena avkrävas 
sina utskylder till staten och andra offentligheter. 
Vid den här tiden beskattades också vissa ägodelar 
och konsumtionsvanor med ”lyxskatt”. Bland annat 
registrerades sidentyger, hundar, vagnar, fickur och 
nyttjande av tobak i mantals- och matlagslängden. 
I Örnanäs fanns inga beskattningsbara hundar eller 
”equipager”, men 1809 bar en person fickur och tre 
personer nyttjade tobak.  

I en byggnadshistorisk undersökning kan skat-
terna fungera som ett slags titthål in i hushållens pro-

duktion och konsumtion och ibland även dess mate-
riella standard. Ollongäld, unionsskatt, grävarskatt, 
båtsmansskatt, landgille och kopskatt är några av 
de pålagor som belastat Örnanäs befolkning under 
historien. I ett fåtal fall kan beskattningen ge direkt 
upplysning om bebyggelsens utformning vid en viss 
tid, som i fallet med fönsterskatt och kvarnskatt. De 
standardiserade underlagen för beskattning ger också 
goda möjligheter till jämförelser och bedömningar 
av särprägeln på det enskilda hushållet inom en by 
som Örnanäs eller i en större gruppering. Men skat-
tehandlingar, eller för den delen en speciell typ av 
dokument som mantalslängden, utgör inte enhetliga 
och över tiden koncistenta källmaterial. Den danska 
mantalsskatten som belastade Örnanäs under slutet 
av 1500-talet var egentligen en jordskatt till skillnad 
från den senare hovedskatten eller kopskatten som 
var en personskatt i likhet med den svenska man-
talspenningen. I nedslag och jämförelser av mantals-
längderna under 1700- och 1800-talen är den enda 
gemensamma nämnaren möjligheten att utläsa anta-
let skatteskyldiga män och kvinnor inom en skatte-
enhet. Samtidigt kan man i exempelvis mantals- och 
matlagslängden för Östra Göinge härad 1809 utläsa 
så mycket mer. 

Avsnittet struktureras delvis utifrån de tre hu-
vudsakliga beskattningsmetoderna jordskatt, per-
sonskatt och inkomstskatt, även om jag behandlar 
inkomstskatten mer fragmentariskt. Grundskatterna 
fastställdes utifrån jorden, och med jordnaturen och 
mantalssättningen som beräkningsgrund. Vidare fö-
rekom punktskatter som i äldre tid kallades bevill-
ning, och som under 1700-talet permanentades och 
kallades extraordinarie skatter. Terminskatt innebar 
en fastlagda periodisk skatteinbetalning istället för 
plockvisa skatteuppbörder efter tillfälliga behov. I 
terminskatten ingick en mängd olika skatter, bland 
andra mantalskatten som var en personskatt fri-
kopplad från både jord och inkomst. Bevillningen 
fastställdes av kronan och dess behov, utan hänsyn 
till produktivitet eller produktionsförutsättningar. 
Under 1700-talet fanns en mängd skatter till bevill-
ningen som har kallats konsumtionsskatter eller lyx-
skatter, exempelvis fönsterskatten. Under 1800-ta-
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let förekommer dock begreppet bevillning även för 
reguljära inkomstskatter. Inkomstskatten så som vi 
känner den idag, som en procentsats av en deklare-
rad inkomst, har i ett historiskt perspektiv varit min-
dre betydelsefull, och börjar ta form först i och med 
kommunaliseringen. 

I det här avsnittet tecknar jag ett slags summa-
risk skattehistoria genom fallet Örnanäs. Jag har ti-
digare behandlat jordnatur och mantalsättning som 
underlag för grundskatterna. Här ska jag gå i när-
kamp med ett antal skatter som belastat hushållen 
och befolkningen i Örnanäs.  Den återkommande 
frågan är vad de olika källmaterialen i form av läng-
der, deklarationer och taxeringar från olika tider kan 
ge för upplysningar, och omvänt, vilka frågor som är 
relevanta att ställa sig inför dessa dokument. Fokus 
ligger på bebyggelsens utformning, förändring och 
socioekonomiska innehåll.

Jordskatt 
Den äldsta skatteformen i fallet Örnanäs är jordskat-
ten eller grundskatten, som samlingsbenämningen 
för jordräntorna och tiondet. Jordbrukare på kronans 
mark betalade landgille och städesmål som också räk-
nades som grundskatter. Städesmål eller städja var 
regionala benämningar i Skåne, Halland och Ble-
kinge som synonymt med lega, och landgille betydde 
detsamma som avrad eller arrende på andra platser. 
Jordskatterna var fasta i bemärkelsen att kronan inte 
tog kortsiktig hänsyn till vad bonden lyckades produ-
cera det aktuella skatteåret. För ett hushåll som lever 
på jorden har jordskatten gemensam nämnare med 
alla andra slags skatter. Skatten var kopplad till skat-
tekraft som begränsades av gårdens storlek, hushållets 
sammansättning och jordens egenskaper. I ett jord-
brukshushåll med starka sociala bindningar var också 
jordskatten och personskatten sammankopplade och 
i praktiken var alla och allas skatter gårdens angelä-
genhet. Inte ens i kameral mening är skiljelinjen enty-
dig, åtminstone inte i ett historiskt perspektiv. 

Örnanäs uppträder som sagt i de kamerala käl-
lorna i slutet av 1500-talet (Aronsson 1997). Grund-
skatterna till den dåvarande danska kronan betalades 
vid den här tiden dels i pengar, dels i naturaproduk-

ter som smör och järn och ibland också med nöt 
och fläsk. Naturaprodukterna indikerar jordbrukets 
inriktning och även jordens egenskaper, men upp-
gifter om skatten kan inte tolkas entydigt. 1621 
betalade exempelvis bonden på Örnanäs 14 skilling 
och 3 skålpund smör i skatt efter jordeboken. Man 
kan anta att gården födde kreatur. Samtliga gårdar 
i Örkened skattade med smör, men 30 av socknens 
68 gårdar levererade också järn.  Att Örnanäs aldrig 
skattar med järn kan tolkas som om man aldrig har 
producerat järn på gården, men i de fältarkeologiska 
undersökningarna har man funnit inte mindre än 
fem kolningsgropar på Örnanäs som tvärtom in-
dikerar järnproduktion (Jönsson 2001). Ett annat 
exempel är den så kallade ollongäld, som bönderna 
avkrävdes under 1500- och 1600-talet. Förutsätt-
ningen var tillgång på lövskog vars frukter gav bete 
åt svinhjordarna under goda ollon år. 1619 betalade 
51 gårdar i Örkened ollongäld med totalt 45 svin, 
men Örnanäs fanns inte bland de skattebetalande. 
En tolkning skulle kunna vara att det inte fanns nå-
gon ek eller bokskog, och kanske att Örnanäs var 
en renodlad furuskogstrakt. Andra källor talar istäl-
let för att Örnanäs hade både svin och lövskog. I 
den fältarkeologiska undersökningen påträffades en 
stensatt svinbod på Örnanäs södra utmarker; ett ter-
ritorium som också delvis finns symboliserade och 
benämnda som ”gammal ekekog” i en genometrisk 
jordebok över grannbyn Ekeshult från 1696.25

Under danska kronan var grundskatten relativt 
låg, men i gengäld belastades befolkningen med 
en mängd punktskatter. Ursprungligen var kanske 
stringensen i skattemetoden underordnad behovet 
att få in pengar till statskassan, som i praktiken var en 
krigskassa. Under nordiska sjuårskriget på 1560-talet 
skulle varje leijebonde i Örkened betala ett ollonsvin 
i krigsskatt. Under Kalmarkriget på 1610-talet be-
talade Örnanäs en extra penningskatt på 3 daler för 
vaktmanskap vid gränsen. Danmarks motgångar i 
trettioåriga kriget följdes av nya och ibland månads-
visa skattepålagor (Tomenius 1994). John Tomenius 
har detaljstuderat året 1628 som exempel. 13 januari 
tog de danska fogdarna ut naturaskatt på fläsk och 
korn med fullmakt om en extraskatt i pengar om 
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krigspersedlarna inte skulle räcka till, vilket också 
skedde. 18 februari skattades varje helgård liksom 
Örnanäs med tre daler. 18 maj samma år ytterligare 
¼ skeppa råg och ¼ skeppa malt. 14 juni skulle öl 
och timmer levereras till kungen och så vidare. 

När Skåne blev svenskt infördes terminskatter, 
det vill säga delbetalningar med fastlagda skatte-
belopp. Kronotiondet togs ut i råg, korn och vissa 
perioder även havre, medan övriga skatter förefaller 
ha tagits i pengar. Den totala skattebördan var oför-
ändrad eller till och med något mindre under svensk 
krona. Under 1600-talet och början av 1700-talet 
förekommer jordeböckerna sporadiskt men snart 
under 1700-talet förs jordebok kontinuerligt. Jor-
deboken är enligt min bedömning ett relativt svagt 
bebyggelsehistoriskt källmaterial. Vi får veta att bon-
den Knut Håkansson betalade 5 daler i ränta 1662-
63 och Nils Månsson betalade 7,5 daler i landgille 
och tionde i korn 1671.26 Truls Jonsson betalade 20 
daler i jordränta och tionde 1748. Nils Bodelsson 
betalade 5 riksdaler i jordeboksränta och 20 tunnor 
korn, råg och havre i tionde 1830. Ibland registre-
rades salpeterskatt i jordeboken, ibland i separata 
längder, och i perioder var den inte överhuvudtaget 
aktuell. Detsamma gällde kvarnavgiften. Efter de 
skatteläggningar som görs av Örnanäs under slutet 
av 1600-talet så sker ingen revision eller dokumen-
terad omvärdering av Örnanäs produktionsvillkor. 
Nivåerna på grundskatterna förefaller som om de 
huvudsakligen förändras av yttre omständigheter.

Jordeboken ger ingen direkt information om kon-
kreta byggnads- och bebyggelseförändringar. Räntan 
fastställdes efter stammen, och jordeboken ger i fallet 
Örnanäs inte ens information om de hemmansklyv-
ningar och andra fastighetsrättsliga förändringar som 
skedde. Även om Örnanäs från början av 1800-talet 
bestod av flera fastigheter med delade hemmantal, så 
behandlades Örnanäs ½ mantal som en enhet. Ett 
intressant undantag finns i jordeboken från 1656 där 
jordräntan påförs två brukare på Örnanäs med 1 ½ 
daler vardera, trots att det då var en kameral gårdsen-
het och så kallad helgård (Tomenius 1994).

När grundskatterna förändrades under 1800-ta-
let omvandlades jordräntan till en tydligare fastig-

hetsskatt och utgick som en procentsats av ett fast-
ställt taxeringsvärde. De fastighetstaxeringslängder 
som upprättades innehåller till skillnad från jorde-
böckerna uppgifter som mer direkt kan brukas för 
att bearbeta bebyggelsehistoriska frågor. 
  
Fastighetstaxering
1861 förändrades skatteläggningen vilket bland an-
nat innebar att en särskild fastighetstaxeringslängd 
upprättades. Detta var ett första led i avvecklingen 
av jordräntan, men som i någon mening kan sägas 
alltjämt fortlever i den kommunala fastighetsavgif-
ten. Fastighetsskatten definierades som bevillning, 
det vill säga som en inkomst av fastighet. I praktiken 
var skatten oberoende av inkomsten och knutet till 
ett fastställt taxeringsvärde; vid den här tiden fem 
% av fastighetens taxeringsvärde och tre % för jord-
bruksfastigheter. 

I de tidigaste taxeringslängderna finns direkta 
informationer om bebyggelsen. 1862 noterades ex-
empelvis att Örnanäs hade egen mjölkvarn.27 1864 
avvecklades kvarnkommissionen och kvarnskatten 
på husbehovskvarnar upphörde. Härmed kan vi 
inte längre följa existensen av dessa mindre kvar-
nanläggningar (Lundberg Ehnström 2003). I det 
förtryckta formuläret till 1862 års fastighetstaxering 
finns förutom fastighetsbenämning, taxeringsvärde 
och skatt också kolumner för senaste köpeskilling-
en, hypoteksvärdering och brandförsäkringsvärde. 
Häradsskrivaren i Östra och Västra Göinge fögderi 
gjorde tyvärr inga noteringar i dessa fält och kolum-
nerna finns inte heller med i taxeringslängderna från 
1870-talet och framåt. 

Genom att följa fastighetstaxeringen över tid så 
har jag fått indikatorer till de större byggnadsföränd-
ringarna. Taxeringsvärdet till den östra gården ökade 
mellan 1862 och 1870 med 200 %, från 2500 till 
7 500. Förändringen är avsevärt högre än den ge-
nerella upptaxeringen. Och det är sannolikt en vär-
dering av det stora byggprojektet som genomfördes 
under 1860-talet med nya stenladugårdar. 1930 sker 
också en påtaglig upptaxering av gården, från 6500 
kronor till 8 400 kronor.28 Andra källor indikerar att 
taket på bostadshuset lades om vid den här tiden och 
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att jordbruket rationaliserades med bättre arronde-
ring och nya brukningsmetoder. Från 1944 till 1945 
upptaxeras gården med inte mindre än 92 %, från 
11 600 till 22 300 kronor. Den generella höjningen 
av taxeringsvärden är förvisso hög, men här avspeg-
las sannolikt dels moderniseringen av bostadshuset, 
dels moderniseringen av ladugårdarna med nya tak, 
betonggolv och mekanisk mjölkutrustning. Kanske 
återspeglar den generella standardhöjningen en in-
frastrukturell satsning på el och vatten.

I fallet Örnanäs kan jag också följa värdeföränd-
ringen och jämföra utvecklingen av den östra och 
den västra gården. Man kan notera att den östra 
gården var mer värd 1870 än den var 1929. 1862 
var den östra gården högre taxerad än den västra, 
2 500 respektive 2 100 kronor, även om mantalet 
var detsamma och arealerna jämförbara. I början 
av 1900-talet reducerades den östra gården kraftigt; 
hemmantalet skrevs ned från ¼ till 7/80 mantal och 
arealen minskade från 134 till omkring 40 hektar. 
Detta påverkade självklart taxeringen. 1927 värdera-
des den östra gården till 6 500 kronor och den västra 
till 20 400 kronor. Från omkring 1920 så förblir de 
olika fastigheternas arealer desamma, men den västra 
gården ökar mer i taxeringsvärde än den östra. Av an-
dra källor framgår att den östra gården specialisera-
des mot jordbruk och den västra mot skogsbruk. Här 
av kanske man kan dra en slutsats om vilken nisch 
bland de areella näringarna som var mest framgångs-
rikt i den här bygden vid den här tiden. Genom att 
triangulära fastighetstaxeringslängderna med andra 
källor så kan jag konstatera att taxeringen fungerar 
som indikator; man kan utläsa att någonting händer 
men inte vad som händer, och än mindre varför för-
ändringarna sker. 

Mantalsskatt 
Den äldsta kända källan som anger Örnanäs eller 
”Ørnnes” som gården kallades är en mantalslängd 
från dåvarande danska Helsingborgs län daterad 
1584. I en senare skattelängd från 1597 registrerades 
också namnet på den skattepliktiga bonden Ingeman 
Aagesenn. Skatten togs ut per gårdsenhet och inklu-
derade städjan, och den bör därmed betraktas som 

en jordskatt och någonting helt annat än mantals-
penningen enligt det senare svenska skattesystemet. 
Mantalslängden till Örnanäs 1584 respektive man-
talslängden 1684 är två olika typer av källmaterial. 
1645 införde danska kungen en kopskatt eller ho-
vedskatt som direkt motsvarande den svenska man-
talspenningen. Skatten påfördes alla personer över 
15 år med 8 skilling inkluderat tjänstefolket. Vid 
den här tiden var Örkenedsborna hårt drabbade av 
Horns krig och skatteförmågan var låg. Örnanäs var 
för övrigt en av flera gårdar i Örkened som stod öde 
under kriget 1644-45. Enligt mantalslängden från 
1646 fick Bodel och Peter Nielsen som registrerades 
som brukare på Örnanäs förbarmande från skatter 
genom tingsvittne.  

När Skåne blev svenskt 1658 infördes som sagt 
terminskatter, det vill säga en periodisk inbetal-
ning av ett antal skatter, varv mantalspenning var 
en av dessa. Svenska mantalsskatten gällde liksom 
den danska alla invånare i vuxen ålder. I praktiken 
var inte folkbokföringen så förfinad att alla skatte-
pliktiga faktiskt registrerades, åtminstone inte vid 
den här tiden och den här ganska oroliga trakten. 
I mantalsförteckningen från 1659 registrerades sam-
manlagt 212 personer i Örkened, varav 92 män med 
gårdsbruk och 91 hustrur. Det är högst osannolikt 
att denna befolkningsuppgift motsvarade det verk-
liga skattepliktiga mantalet med drängar, pigor och 
andra gårdsfolk. Efterhand blev dock personregistre-
ringen bättre. I 1688 års mantalslängd upptogs totalt 
375 personer, en siffra som förutom åbor även inbe-
räknade söner, döttrar, pigor och drängar med flera 
grupper samt 88 skattebefriade personer. 

Under 1700-talet infördes en mängd konsum-
tionsskatter kopplade till mantalsskatten. Jag räk-
nade inledningsvis upp ett antal sådana skatter, varav 
hundskatten var en av dessa konsumtionsskatter. Det 
kan förefalla lustigt med en fickursskatt och en föns-
terskatt, men densamma typen av beskattning finns 
de facto idag genom mervärdesomsättningskatten 
som betalas på konsumtion av exempelvis ett fickur 
eller ett fönster. I ett senare avsnitt ska jag särskilt 
behandla fönsterskatten, som ett särskilt intressant 
byggnadshistorisk källmaterial.  
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Mantalslängden blir allt mer förfinad under 
1700-talet och flera personer i hushållen namnges.29 

Skatteläggningen underlättades som tidigare påtalats 
av kyrkans personregistrering. I Örkeneds socken 
fördes exempelvis katekesmilängder kontinuerligt 
från 1683. I en jämförelse mellan mantalslängderna 
och kyrkobokföringen så har kyrkans personregistre-
ring större träffsäkerhet. I de flesta mantalslängder till 
Örkeneds socken under 1700- och 1800-talen upp-
ges hela namnet på mannen i det kamerala hushållet 
men endast hustrun registreras som litterering - ”h”. 
Pigor, drängar, gårdsmän och änkor namnges med 
förnamn eller upptas anonymt i kolumner tillsam-
mans med andra hjon. Barn registreras som ”barn” 
eller ”son” och ”dotter” summerade i kolumnerna. I 
de yngre mantalslängderna från 1900-talets början 
namnges alla personer inom hushållet oavsett kön och 
ålder. En intressant detalj är också att yrke och titlar 
presenteras. Här framgår exempelvis torparen på Trol-
latorpet år 1930 hette Karl Emil Gustafsson Lätt och 
var stenarbetare. Vid den här tiden fanns två personer 
i byn ”utan stadig hemvist”: stenarbetaren Alfred Ro-
senkvist och jordbruksarbetaren Karl Jönsson. 

Mantals- och husförhörslängderna skiljer sig åt 
i formen för personregistrering men också i defini-
tionen av hushållet som enhet. I mantalslängden i 
Örkened från 1770 registrerades endast tre hushåll i 
Örnanäs med utgångspunkt i namnet på dess manli-
ge företrädare, medan husförhörslängden registrera-
de fyra hushåll som platsnamn eller bostadskategori. 
De båda källorna anger samma antal skattepliktiga 
personer, enligt min tolkning 20 personer, men gat-
huset söder om bondgården där Pehr Svensson och 
Bolla Olsdotter bodde 1770 registrerades inte som 
eget hushåll. Det förefaller som om Pehr och Bolla 
registrerades som anonyma tjänstehjon i kolumner 
under örnanäsbonden Nils Trulssons mantal. Min 
tolkning är att mantalslängden avser hushåll endast 
som kamerala enheter. Utifrån ett byggnadshisto-
riskt perspektiv svarar således inte mantalslängden 
entydigt på frågan om hur många fysiska hushåll el-
ler bostadshus som fanns vid en viss tid.

Mantalslängden kan däremot ge information 
om matlag. Det här kan vara intressant, eftersom ett 

matlag inte nödvändigtvis motsvaras av en husenhet. 
På Örnanäs västra gård registrerades exempelvis två 
matlag på den västra gården kring sekelskiftet 1800, 
samtidigt som byggnadslämningarna och andra käl-
lor som den senare skifteshandlingen inte antyder 
att det existerade mer än ett bostadshus. Matlagen 
beskattades under en period också med särskild 
matlagsavgift, även om de som jag tolkar det bodde 
under samma hustak i en länga. Detta kan vara yt-
terligare en indikation på att de så kallade långlofts-
stugorna förr fungerade som flerfamiljshus. 

Även om mantalspenningen var en personlig skatt 
betalade hushållets eller familjens företrädare i prak-
tiken ofta den sociala gruppens gemensamma skatter 
eller åtminstone de medellösa inom gruppen. Enligt 
debetsedeln från 1870 års utskylder betalade bonden 
Carl Svensson på den östra gården mantalspenningar 
för sig själv och tre kvinnor, sannolikt hans hustru 
Bengta Nilsdotter och hushållets två pigor.30 Svärfa-
dern och den tidigare åbon Sven Jönsson betalade sin 
egen mantalspenning. Beloppet var då satt till 40 öre 
för män och 20 öre för kvinnor, det vill säga att Carl 
Svensson betalade 1 krona i mantalspenning. Hans 
totala utskylder av skatter och avgifter var 10 kronor 
och 93 öre och mantalspenningen utgjorde därmed 
mindre än 10 % av skattebördan. 

Mantalspenningen var kanske inte så betungande 
vid det enskilda skatteinbetalningstillfället, men den 
har varit betungande sett till tiden och befolkningen 
som helhet. Mantalspenningen var ursprungligen 
tänkt som en tillfällig kvarntull för att finansiera Sve-
riges krig mot Polen på 1620-talet som då benämndes 
kvarntullsmantalspenning. Det blev istället en ordi-
narie skatt under drygt 300 år innan den avskaffades 
1938. Kort därefter 1941 infördes en omsättnings-
skatt för att kompensera statens sviktande finanser 
under andra världskriget, vilket med några uppehåll 
blev den moms som betalas med normalsatsen 25 % 
på konsumtion av de flesta varor och tjänster. 
 
Fönsterskatt
De två skatter som på ett direkt sätt ger information 
om en byggnadshistorisk situation är fönsterskatten 
och kvarnskatten. Fönsterskatten infördes i Sverige i 
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1743 års bevillningsförordning och avvecklades med 
1809 års skattereform. 

Under 1700-talet registrerades fönsterinnehavet i 
bevillningslängden och under början av 1800-talet 
i mantalslängden. Fönsterskatt togs ut av varje bo-
stadsinnehavare per hel fönsterluft, med olika skat-
tesats beroende på om byggnaden låg i en stor eller 
liten stad eller på landsbygden. Allmogen betalade 
lägre skatt än ståndspersoner och vissa kategorier 
av hushåll var undantagna fönsterskatten, exempel-
vis indelta soldater. Enligt förordningen var ”Span-
nemåls bodar, Windsgluggar och Ladugårdshus för 
Creatur undantagne…”. 

I Örnanäs registrerades 10 fönsterlufter på skat-
tebonden Nils Trulsson och fem fönster på Trolla-
torpets innehavare Sven Bengtsson medan ryttaren 
Lundqvist var befriad från fönsterskatten. Han hade 
sannolikt fönster på sitt ryttartorp men de registreras 
alltså inte. Den pensionerade soldaten Måns Tran-
ström kallad gratalist och gatstugesittaren Ola Truls-
son med familjer fanns överhuvudtaget inte med på 
mantalslängden. 

Vad säger då uppgifterna om antalet fönster-
lufter? För det första, vad är en fönsterluft? Enligt 
nutida teknisk byggterminologi är en fönsterluft en 
öppningsbar fönsterenhet, det vill säga vanligtvis 
en fönsterbåge.31 Ett korspostfönster från låt säga 
1890-talet har normalt fyra fönsterlufter och Örna-
näs nya såväl som gamla fönster med en mittpost har 
två lufter enligt denna terminologi. Genomgående i 
nutida byggnadsvårdslitteratur används den nutida 
tekniska definition av en fönsterluft, men i källmate-
rialet har jag registrerat att en fönsterluft istället avser 
ett fönster i betydelsen karmenhet. I kronofogdens 
byggstatistik över östra och västra Göinge härader 
från 1849 kostar exempelvis ”en fensterluft” med 
höjden 120 cm sju riksdaler och 16 skilling ”inbe-
räknadt allt tillbehör, såsom karm, bågar, glas, be-
slag och oljemålning”.32 Det som idag anges som en 
fönsterluft benämndes i samma dokument för ”lös-
ruta med glas beslag och målning”, det vill säga det-
samma som en fönsterbåge med nutida terminologi.

Min tolkning är att de fem respektive 10 föns-
terlufter som registrerades i mantalslängderna un-

der slutet av 1700-talet och början av 1800-talet för 
Trollatorpet och bondgården i Örnanäs avser antal 
hela fönster. Endast ett par år efter att fönsterskat-
ten upphörde påbörjade Ingeman Nilsson bygget 
den nya bondgården, och i bostadshuset fanns enligt 
mina byggnadsarkeologiska undersökningar sju till 
åtta fönster. Hade då den gamla gårdens bostadshus 
fler fönster än den nya gårdens, eller var det olika 
byggnadstyper? Göran Ulväng anbvänder fönster-
skatten för att tolka byggnadsskicket i Lagunda hä-
rad i Uppland och gör bedömningen att åtta föns-
ter endast förekom på stora byggnader; tre till fyra 
fönster var brukligt på enkelstugor och fem till sju 
fönster på parstugor (Ulväng 2004). Min tolkning 
är att gården på stamfastigheten var en dubbelstuga, 
det vill säga två stugor mellan två loft för minst två 
hushåll. Befolkningsuppgifterna, fönsterskatten och 
byggnadens utsträckning enligt laga skifteskarta som 
redovisas senare pekar mot faktum att bostadshuset 
på den gamla gården var ett flerfamiljshus och en 
lång huslänga. 

Det finns detaljer i redovisningen av fönsterskat-
ten som jag inte med säkerhet vet hur jag ska tolka. 
I bevillningsförordningen anges bestämt att vinds-
gluggar och spannmålsbodar inte beskattades, men 
hur bedömdes små och fast monterade vindsfönster 
och vad gällde för de slags bostadslängor där stugan 
var sammanbyggd med spannmålsboden? Vad gällde 
för en så kallat sydgötisk hustyp? Jag utgår från att 
det fönsterantal som uppgavs i taxering var det mins-
ta antalet fönster som fanns, men det kunde finnas 
fler fönster som undantogs av olika skäl.

En annan osäkerhet gäller huruvida olika storle-
kar av fönster alternativt olika skatteklasser registre-
rades. I registreringsformulären finns två kolumner 
för att notera antalet fönsterlufter; enligt 1804 års 
mantalslängd fönster ”à ½ skilling” respektive ”à 1 ½ 
skilling”. I Örnanäs skattade såväl torpare som bonde 
till det lägre värdet. Ulväng tolkar de två kolumnerna 
som en specificering av olika fönsterstorlekar, men 
jag är mer benägen att tolka kolumnerna som en 
uppdelning av de två olika skatteklasserna som gällde 
för landsbygdsbefolkningen (Ulväng 2004, s. 191). 
Enligt bevillningsförordningen 1743 betalade stånds-
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personer och officerare 6 öre silvermynt och allmogen 
tre öre, vilket efter myntreformen 1776 itället beta-
lades i skilling och runstycken. Om detta stämmer 
hade skatten från 1743 till 1809 urholkats till en dryg 
tiondel av värdet enligt konsumentprisindex.33 

Motsvarande beskattning av byggnader eller bo-
stadskonsumtion fanns också i andra europeiska län-
der. Det gällde då inte bara fönster utan också dörrar 
och eldstäder, men fördelen med fönster till skillnad 
från dörrar och eldstäder var att man inte behövde 
gå in och inspektera varje byggnad. Huruvida föns-
terskatten påverkade byggnadsskicket i Sverige har så 
vitt jag känner till ingen undersökt. I England där 
fönsterskatt togs ut under en lång period, från 1696 
till 1851, är det känt att gamla fönster sattes igen 
och nya hus byggdes med färre fönsteröppningar än 
tidigare (Dravnieks 1969). I Sverige togs fönsterskat-
ten bort i 1809-10 års bevillningsförordning. Mo-
tivet var folkhälsan och sammankoppling av mörka 
fuktiga bostäder och koleraepidemier. Samtidigt kan 
man tänka sig att det var svårt för staten att bedriva 
folkhälsoarbete, uppmuntra snygghet och prydlighet 
i städer och på landsbygden och påbjuda representa-
tiva militära boställen samtidigt som man beskattade 
ett viktigt redskap för just detta - fönstren.   

Kvarnskatt
Kvarnskatten är en beskattningsform med gammal 
hävd. När kvarnkommissionen inrättades i Sverige 
1697 för att mer systematiskt kontrollera och skatt-
lägga nya kvarnar åberopades kungens rätt enligt 
det så kallade ”Helgeandsholmsbeslutet” från 1262 
att ingen fick bygga i allmänna vatten och ström-
mar utan att betala skatt till kronan. På samma sätt 
åberopade den danske kungen ”mölletvånget” enligt 
gammal hävd (Ek 1962). Eftersom kvarnskatten har 
funnits under lång tid är det också möjligt att ta reda 
på huruvida det fanns en eller flera kvarnar på ett 
hemman, när den etablerades och upphörde och vil-
ken typ av kvarn det var fråga om. Örnanäs har haft 
en mjölkvarn för eget bruk sedan början av 1600-ta-
let fram till början av 1700-talet. 1621 beskattade 
danska kronan 28 kvarnar eller så kallade skattemöl-
lor i Örkeneds socken (Tomenius 1994). Det var 

huvudsakligen mjölkvarnar för hushållets eget bruk. 
Haugen Knudsen på Örnanäs betalade liksom de an-
dra kvarninnehavarna ½ daler i ränta. Vid den här 
tiden byggde bönderna ganska enkla skvaltkvarnar 
med horisontellt placerat skovelhjul och rak kraftö-
verföring till kvarnstenen. Drygt hälften av alla byar 
i Örkened hade en egen skvaltkvarn men det fanns 
bara en kunglig sågmölla.  

I danska Örkened hade man privilegium till skill-
nad från andra socknar eller sogn att hålla kvarnar för 
eget bruk. I Sverige fick allmogen sedan 1580-talet en-
dast använda kronans kvarnar, men i försvenskningen 
av Skåne fick örkenedsborna behålla sina privilegier. 
Med kvarnkommissionen revs det gamla förbudet 
upp och allmogen fick uppföra kvarnar efter prövning 
i häradsrätten och kommissionens skatteläggning. 
Det gjordes en del kvarnsyner under 1700-talet och 
i komplicerade vattenprojekt hände det att en lant-
mätare upprättade kartor och planer, men inga dylika 
dokument har jag funnit till Örnanäs kvarn. Däremot 
finne en kvarnsyn av Ekeshults sågkvarn från 1796.34 
Syneprotokollen omfattar endast skattekvarnar och 
inte husbehovskvarnar som Örnanäs. 

Enligt den sista danska skatteuppgiften betalar 
kvarnägarna i Örkened 1/16 av malten. Enligt skatt-
läggningshandlingar från 1671 tar svenska kronan ut 
penningskatt och Örnanäs betalar 16 mark i kvarn-
avgift, mellan skatteklasserna 8, 12 och 24 mark. 
Vid den här tiden fanns 52 kvarnar men flera ödela-
des under det dansksvenska kriget. I en jordrevning 
från 1680 uppges att Örnanäs kvarn var en av de 14 
kvarnar som hade bränts ned. Enligt en militiejorde-
bok från 1684 var gården återuppbyggd och under 
1700-talet beläggs Örnanäs återigen med kvarnskatt.  
Under 1700-talet sker en expansion av antalet kvarnar 
och även sågmöllor och 1767 registreras inte mindre 
än 74 kvarnar och sex sågmöllor, varav en av sågarna 
låg på granngården Ekeshult (Tomenius 1994). 

I en särskild skattelängd över såg- och mjölkvarnar 
i Örnanäs från 1826 registreras ingen kvar på Örna-
näs.35 Det finns däremot två räntefria husbehovskvar-
nar i Grimsboda och en skattlagd sågkvarn.36 Dessa 
finns också med på laga skifteskarta från 1830, men 
som sagt ingen kvar på Örnanäs. Eftersom Örnanäs 
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inte var en skattekvarn utan en enkel husbehovs skval-
ta så registrerades den inte konsekvent i jordeboken. 
Jag kan därför inte säga exakt när mellan 1767 och 
1826 den revs, övergavs, förföll eller brann ner. Mel-
lan 1903-09 grävdes Ekeshultsån ut och rätades i sam-
band med ett landvinningsprojekt, och då försvann 
det mesta av eventuella lämningar. Idag finns endast 
en stensättbning till en strömfåra bevarad. 

I fastighetstaxeringslängden från 1862 registre-
ras återigen en mjölkvarn för husbehov på Örnanäs. 
Av ett intecknat undantagskontrakt framgår att en 
helt ny kvarn anlades någon gång kring mitten av 
1800-talet, men på en helt ny plats utmed en bäck 
mot Ekeshults ägor i söder. Hur länge den är i bruk 
har jag inte heller kunna följa. 1863 när den kungliga 
förordningen ”angående upphörande af grundräntas 
utgörande af mjöl- och sågkvarnar” träder i kraft, så 
försvinner dessa kvarnar från de kamerala källorna. 

Jag har inte funnit något syneprotokoll eller an-
dra beskrivningar av Örnanäs kvarn, men det finns 
ett antal andra dokument som antyder att den gamla 
liksom den nya kvarnen var centrum i en bebyggelse-
miljö. Det var för det första en nod mellan land och 
färdvägar. Enligt de historiska kartorna passerade 
den äldsta sträckningen av byvägen mellan Örnanäs 
och Grimsboda över Örnanäs första kvarnplats, och 
enligt Thure Nilssons traderade folkminnen låg där 
också en omlastningsplats för timmerflottning till 
Ekeshults såg. I gårdskarlen Sven Jönssons boupp-
teckning, densamme gårdskarlen som byggde den 
nya kvarnen, upptas och värderas tre byggnader upp-
ställda vid kvarnplatsen; av det låga värdet att döma 
sannolikt enklare bodbyggnader. Under senare delen 
av 1800-talet fanns också en bostad i eller invid den 
nya kvarnen för en medellös piga. Byggnadsläm-
ningen till den lilla backstugan finns kvar än idag. 
Detta framgår inte i kyrkoböckerna eller mantals-
längderna, men i Örnanäs gårdsarkiv finns ett bo-
stadskontrakt upprättat 1882 mellan pigan Bengta 
Bengtsdotter och bonden Nils Carlsson. Kontrak-
tet slår fast att mot 20 årliga dagsverken ”eger hon 
åtnjutande fritt husrum i så kallad qvarnstugan äf-
vensom åtnjuta nödig vedbränna ske efter utvisning, 
men förbjudes uttryckligen att hysa eller herbergera 

främmande eller vanfrejdade svennar i.”37

Det är lätt att distanseras och med kamrerens 
perspektiv bryta ned skatterna i sina funktionella 
beståndsdelar. Det är vad jag har gjort i det här av-
snittet. Det är sannolikt rimligare se den totala skat-
tebördan som avgörande för den skattebetalande, för 
att förstå och närma sig de förevarande Örnanäsbor-
na. Om kronan, länet, häradet, socknen eller kom-
munen använde skatten till det ena eller andra, och 
om den kallades bevillning eller extraordinarie skatt 
eller jordränta, var sannolikt av mindre betydelse. Jag 
menar inte att man var okunnig eller ointresserad, 
det fanns säkert strategier för att hantera systemet 
som det var utformat, men i praktiken var nivån på 
den totala skattebördan viktigare än dess samman-
sättning. I ett jordbrukshushåll på Örnanäs under 
1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet eller 
för den delen också 1900-talet så var skatt sannolikt 
också en kollektiv fråga för hushållet snarare än ett 
individuellt bekymmer. Men att det var bekymmer 
råder det knappast något tvivel om.  

Rusthållet Örnanäs
För hundra år sedan gick drygt hälften av statsut-
gifterna till krigsmakten. För trehundra år sedan var 
krig en allt annat överskuggande statsangelägenhet. 
Från 1500-talets mitt till sekelskiftet 1900 bodde 
det stora flertalet yrkesmilitärer på anvisade torp 
och boställen på landsbygden. De försörjdes dels av 
den tilldelade jorden, dels genom direkt uppbörd av 
böndernas skatter och andra plikter. Försörjningssys-
temet kallades indelningsverket och Örnanäs var en 
del av detta genom att gården sörjde för en ryttare 
inom kavalleriet, vilket gav den kamerala benäm-
ningen rusthåll. 

Den danska krigsmakten hade ett liknande land-
försvar av folket och indelade skatter. I början av 
1600-talet skulle bönderna i lag om nio gårdar hålla 
en yrkessoldat eller tjänstekarl utöver sina insatser i 
ett allmänt lantvärn. Vid mitten av 1600-talet inför-
des en ordning där varje socken skulle rusta och sörja 
för en så kallad sockenryttare. Enligt Lunds Dom-
kapitels decimantjordebok från 1651 upptogs Abul-
leholdt (Applehult) som Örkeneds ryttargård. 
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När Skåne blev svenskt inrättades Södra Skånska 
Dragonregementet med en skvadron i Örkened. I 
princip blev alla gårdar ryttargårdar, men en ryttare-
gård i Örkened var inte som andra svenska rusthåll. 
För det första så fick inte ryttaren vara skåning; lo-
jaliteten hos ”nysvenskarna” var ifrågasatt. Ryttarna 
i Örkened var antingen ”uppsvenskar” eller polska 
legosoldater. För det andra kunde ryttaren ta över 
halva hemmanet om bonden dog, och om änkan 
dog eller gifte om sig blev det möjligt för ryttaren 
att överta hela gården. Bonden skulle också betala 
för rustningen, utöver kost, logi och foder till häs-
ten. Som kompensation fick bönderna skattelättnad, 
men rustningsmunderingen kostade betydligt mer. I 
jordrevningen från 1671 uppgavs att Örnanäs ”ryt-
tare hemman” ”ägde räntan” på 5 daler och 14 öre 
silvermynt, det vill säga den anslagna skattelättnaden 
för rusthållet. Enligt John Tomenius källuppgifter 
tog ryttarna vid den här tiden själva ut ersättning för 
rustning med 30 daler årligen (Tomenius 1994). För 
Örnanäs vars totala intäkter av odling och boskaps-
skötsel beräknades till dryga 60 daler, avdraget rust-
ningen och termins- och mantalsskatterna om 20 da-
ler så hade bondehushållet blott 10 daler att överleva 
på. I det här sammanhanget förefaller skattelättnaden 
på 5 daler som nödtorften under en tung skattebörda. 

Enligt en rulla från mönstringen i Wä 1677 upp-
gavs att ryttaren Herman Blankenholt hade skjutits 
i slaget vid Lund. Bonden på Örnanäs Nils Måns-
son Örn kanske väntade en ny ryttare men istället 
utbröt snapphanekriget och 1678 kom andra ryttare 
från Dalbrigaden och brände gården som kollektiv 
bestraffning. I en militiejordebok från 1684 uppges 
dock att gården var återuppbyggd och åbon välbe-
hållen. Nästa ryttare på Örnanäs hette Olof Örn och 
han hade delvis andra villkor än sin företrädare. Ge-
neralguvernören Rutger von Aschenberg hade med-
verkat i utformningen av en ny rusthållsordning som 
innebar att ryttarna underordnades bonden, i roller-
na som ”sventjänare” och rusthållare (Åberg 1947). 
Nysvenskarna i Örkened hade förvisso ännu inte fått 
förtroendet att rekrytera eller rekryteras som ryttare, 
vilket var möjligt i övriga landet, men de ansvarade 
härefter själva för munderingen och de erhöll ett 

rusthållsbrev och utdrag ur jordeboken som kvittens 
på sina kamerala rättigheter och skyldigheter som 
ryttaren inte längre kunde sätta sig över med våld 
och tvång. Rusthållaren kunde också få ett så kallat 
augmenthemman som stöd för rusthållskostnaden. 
Örnanäs tilldelades efter ”inqvisitionen” 1695 går-
den Böglarehult som augment och uppbar därmed 
räntan från ytterligare ett halvt hemman.38

Från mitten till slutet av 1700-talet blev rusthål-
larna något av en överklass bland bönder genom att 
skatteförmånerna överkompenserade kostnaderna, 
men med Karl XII:s rustning av karolinerna och 
nordiska kriget under början av 1700-talet var det 
tvärtom en börda (Backlund 1993). Flera rusthåll 
ödelades under 1710-talet på grund av kostnaderna. 
En rustningsmundering till en av Karl XII:s ryttare 
beräknades till 345 daler, vilket i grova tal motsvara-
de värdet av en hel bondgård, och då var inte hästen 
inräknad. Men som sagt när Sverige blev mer fredligt 
och investeringen kunde skrivas av blev rustningen 
en förmögenhet och skattefriheten en ökad inkomst. 
Rustningen upptogs i bouppteckningen eller arvskif-
tet och den värderades högt. 1736 överlät Jon Truls-
son i Örnanäs både mundering och rustningsrätt 
till sin son Truls Jonsson ”mot det att mina andre 
barn fått mera till hemgift, än denne min son Truls, 
så lova han ock, att nära och föda mig på ålderdo-
men.”39 Värdet framgår inte i denna handling, men 
i en bouppteckning från Nyteboda 1744 värderades 
endast munderingen till 150 daler (Tomenius 2004).

Källmaterialet kring indelningsverket ger inga 
direkta uppgifter om Örnanäs militära bebyggelse; 
åtminstone inte vad jag har förmått finna. Enligt de 
samtida kamerala instruktionerna så borde jag ha 
fått sådan information. I husesynsförordningen för 
militiehemman från 1696 likställdes rusthållen med 
officersboställen, vilket skulle innebära att Örnanäs 
enligt lagstiftningen borde ha synats vart tredje år 
kontinuerligt av krigsmakten.40 Detta har inte skett 
vare sig i Örnanäs eller på något av de 21 rusthållen 
som fanns i Örkened vid den här tiden. Vad som var 
allmänt giltigt i Sverige har jag inte utrett.41

Genom kyrkoböckerna vet vi att ett särskilt ryt-
taretorp existerade från 1750-talet då 1750-80 Carl 
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Fredrik Deviken med hustrun Clara Klingstorp re-
gistrerades med egen lägenhet. Hur bönderna valde 
att bygga torpet lämnades enligt 1681 år husesyns-
förordning ”efter hwar och een provincies eegenskap 
och bruuk”. Man påtalar också att ”bonde eller åbo 
icke må twingas till flere hus än behof giöres”.42 Den 
enda typritning av ett soldattorp som mig veterligen 
finns bevarad är upprättad i mitten av 1800-talet för 
Kalmar regemente och finns i Krigsarkivets ritnings-
samling.43 Var de tidigare ryttarna i Örnanäs bodde 
har jag inte heller kunnat utröna. På granngården 
Grimsboda fanns förmodligen ett ryttartorp redan 
1697, enligt en bevarad geometrisk avmätning, men 
här var ryttaren också brukare i en del av vången med 
mantalsatt jord, vilket inte var fallet i Örnanäs. En-
ligt nämnda husesynsförordningen för militiehem-
man från 1696 utfärdades kravet att rusthållarna 
var skyldiga att bygga torplägenheter, men när detta 
verkställdes förefaller omöjligt att få närmare vetskap 
om. Eftersom det inte går att identifiera något ryttar-
torp kan man misstänka de tidiga ryttarna, Herman 
Blankenholt och eventuellt också Olof Örn, bodde 
under samma tak som Örnanäs bondefamilj. I sö-
kandet efter husesyner av Örnanäs har jag i källma-
terial till andra gårdar stött på benämningen ”rust-
hållskammare” där jag förmodar att den värdefulla 
rustningsmunderingen förvarades. 

Rusthållen och hela idén om en armé försörjd av 
jorden luckrades upp under 1800-talet för att helt 
skrotas alldeles i början av 1900-talet (Ericson 2004). 
Den sista ryttaren i Örnanäs hette Anders Molin och 
bodde på det gamla torpet fram till 1877. Han tillhör-
de då rusthåll nummer 71 inom det återupprättade 
Skånska Dragonregementet, som mellan 1680 och 
1805 var Södra Skånska Kavalleriregementet och en 
kort tid i början av 1800-talet Skånska Karabiniärre-
gementet. I Örnanäs gårdsarkiv finns en bevarad rust-
hållsräkning mellan Molin och Örnanäs rusthållare 
och augmentsbönderna i Böglarehult. Carl Svensson 
och Nils Svensson på de östra och västra örnanäsgår-
darna betalade efter sina ¼ dels mantal halva kost-
naden för rusthållet. Specificeringen av kostnaderna 
innefattade exempelvis dragonens stövlar och ett par 
nya strumpor, drickespenningar och täcke till märren 

som hade skotts två gånger samt skjuts till Broby. Året 
var 1866 och rusthållskostnaden uppgick till 78 kro-
nor och 55 öre. Det var inte i närheten av Nils Måns-
son Örns kostnad för Herman Blankenholt.

Socialmedicinsk kontroll 
1744 inrättades statliga provinsialdoktorer, i folk-
mun kallade fattigdoktorer, som skulle sörja för 
öppenvården. Under 1700-talet fanns drygt 30 
provinsialläkare samtliga posterade i städerna men 
successivt under 1800-talet utökades öppenvården 
och vid 1900-talets början fanns över 300 distrikt. 
Men det dröjde innan den offentliga vården kunde 
mäta sig med de kloka gummorna. 

När Sundhetskollegiet, senare benämnt Medici-
nalstyrelsen, inrättades 1813 uppdrogs åt provinsi-
alläkarna att avlägga årsrapporter från sina distrikt. 
Från 1824 förekommer årsrapporter från Kristian-
stad distrikt med kortfattad översiktlig information. 
På 1850-talet bildar Broby eget distrikt för nordöstra 
Göinge och vid denna tid blir årsrapporterna mer 
detaljerade och rymmer också bebyggelsehistoriskt 
intressanta uppgifter. Rapporterna från 1800-talets 
senare del följer en förhållandevis enhetlig struktur 
med beskrivningar och statistik till under året före-
kommande sjukdomar och vidtagna åtgärder samt 
hälsotillstånd och allmänna förhållanden i distrik-
tet. Den sistnämnda rubriken innehåller generella 
och sockenvisa rapporter om bland annat fattig- och 
fångvården, välgörenhetsinrättningar, skolor, häl-
sobrunnar, apotek, industrier, beväringsmanskap, 
kvacksalvare men även information om bostadsför-
hållanden, trångboddhet och rumslig organisation 
av vatten, föda, människor och djur. Från 1874 sker 
också en mer systematisk rapportering från kom-
munernas hälsovårdsnämnder där både likheter och 
skillnaderna inom distriktet framträder. 

Jag har gått igenom provinsialläkarrapporter från 
1824 till 1900 för Kristianstad och Broby distrikt, 
vilka finns tillgängliga i Medicialhistorisk databas 
(MhD).44 Förekommande platsspecifika uppgifter 
andra än personrelaterade sjukdomsfall och kompli-
cerade förlossningar anger antingen stadsbebyggelse, 
offentliga byggnader eller industrier. Jag har således 
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inte funnit någon specifik skildring av Örnanäs. 
Mitt intresse för provinsialläkarrapporterna handlar 
om dess redogörelser för bostadssociala och hygie-
niska förhållanden i Örkened och på landsbygden 
i nordöstra Skåne. Årsrapporterna är inte enhetliga 
utan skiljer sig åt, dels över tid men också inbördes 
mellan de olika befattningshavarna. Ofta återkom-
mer exakt samma beskrivning av ett fenomen år ef-
ter år, men det är också möjligt att skönja successiva 
förändringar och i enstaka fall kan man också se när 
någonting helt nytt uppträder. 

Från 1850 behandlas bostadsförhållandena mer 
systematiskt och här finns allmänna beskrivningar 
av byggnadsskicket i trakten kring Örnanäs. En no-
tering är att läkarna gjorde en sortering mellan nya 
och gamla bostadshus i sina rapporter samt förhål-
landen hos välbeställda och fattiga. 1851 skriver 
exempelvis provinsialläkaren i Kristianstads distrikt 
att ”[å]byggnaderne isynnerhet i norra delarne af di-
striktet, och särdeles de som på sednare tider uppfö-
ras, äro wäl inredde med ljusa och rymliga bonings 
rum” (MhD 1851). Detta skriver provinsialläkare 
Boström samma år som Örnanäs bostadshus byggs 
om från högloftsstuga till en så kallad långloftsstuga. 
Representerar Örnanäs en allmän förändring i bygg-
nadsskicket vid denna tid? 

En återkommande beskrivning av de nyare eller 
”snyggare” bostäderna var att de hade två till tre eld-
rum, att bostaden rymde kök, stuga och två kam-
rar, att flera rum hade fönster från två håll och från 
1880-talet att det även fanns ventiler och kalkelugn. 
Allmänna registreringar om byggnadsskicket är att 
husen i trakten kring Örnanäs byggdes av trä med 
ytterväggar och golv av plank och tak av bräder. Det 
äldre byggnadsskicket beskriver en provinsialläkare 
Phil på följande sätt: ”Renligheten inom och invid 
boningshusen lemna mångenstädes mycket öfrigt att 
önska, hvartill ofta byggnadssättet (det äldre) delvis 
är skulden: låg stenfot på boningshuset, samman-
bygda bonings- och ladugårdshus, relativt små och 
slutna gårdsrum, hvarest gäss och svin vistas hela da-
garne och en stund på dagen äfven korna, då brunn-
nen vanligen är belägen här” (MhD 1896). Andra 
egenskaper som läkarna hänförde till ett äldre bygg-

nadsskick, är att det endast fanns ett eldrum varpå 
det var svårt att hålla sjuka isolerade från övriga hus-
hållet. Torparbostäderna beskrivs likaledes som brist-
fälliga; låg stengrund, fuktiga miljöer, ofta samman-
byggda med ladugården (i rak linje eller i vinkel). 
”Nämnde klass har och ofta blott ett rum, som kan 
uppvärmas, och sker detta vanligen med jernspis, på 
hvilken också maten kokas” (MhD 1895). En annan 
intressant beskrivning är att man i ”äldre små gårdar” 
måste passera det stensatta köket för att komma in 
i stugan (MhD 1884). Sammantaget överensstäm-
mer provinsialläkarnas karaktäristik av ett vid den 
tiden äldre respektive modernt byggnadssätt ganska 
väl med rekonstruktionerna av Örnanäs gård och bo-
stadshus under 1800-talets första respektive senare 
hälft. 

Tidigare missförhållanden framträder ofta indi-
rekt i källmaterialet genom påtalade förbättringar. 
Från 1870-talet redogör exempelvis provinsialläkar-
na för att ventiler för luftväxling finns i samlings-
lokaler som kyrkor, skolor och kommunhus, vilket 
över huvud taget inte behandlades som en folkhäl-
sofråga tidigare. Provinsialläkaren för Broby distrikt 
berättar 1895 att han allt oftare får se ventiler även 
i bostadshus, men det gäller förvisso de bättre lotta-
des ”snyggare bostäder”. Läkaren berättar vidare att 
fönstren sällan går att öppna, men att fukt inte är 
ett hälsoproblem eftersom man numera sällen byg-
ger bostäderna på sank mark. En och annan teknisk 
innovation behandlas också, exempelvis rapporte-
ras under 1880-talet om en förhydringspapp som 
allmogen klär sina bostäder med och att kyrkorna 
förses med värmeapparater, som i några fall produkt-
bestäms som ”Gourneys ugnar” (MhD 1880, 1885). 

De sanitära olägenheterna som registrerades av 
provinsialläkarna handlade ofta om tillgång till rent 
vatten och därmed också utformningen och place-
ringen av brunnar. Såvida inte torka rådde så togs 
vatten ur grävda brunnar. Läkarna var sällan nöjda. 
Brunnarna rensades och reparerades sällan och de 
stod ofta otäckta. Det saknades avlopp för regn- och 
spillvatten och gödselhögarna låg ofta för nära så-
väl brunn som bostadshus. En provinsialläkare ger 
följande beskrivning: ”Källor och brunnar äro väl i 
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flertalet fall skyddade från orena tillflöden genom 
stensättning och dylikt, men då brunnar ofta är be-
lägna på gårdar och kreaturen släppas ut att dricka 
vid brunnen, är vid regnigt väderlek på våren och ef-
ter hösten såväl brunnens närmaste omgifvning som 
hela gårdsplanet en enda lervälling, uppblandad med 
kreatursspillning i stor mängd. Orenlighet utslås ofta 
utmed dörren” (MhD 1894). 

När läkarna rapporterar om trångboddheten 
framkommer information som direkt påvisar rela-
tioner mellan ett fysiskt byggnadsskick och ett so-
cialt bostadsskick. En återkommande rapport är att 
tjänstefolk i bondehushållen vanligtvis sov i oeldade 
rum, och det framgår att manliga tjänare inte delade 
rum med bönderna. Oeldade rum inom bostadshu-
sen benämns ”staukamrar”, men det vanligaste bo-
endet för manligt tjänstefolk förefaller vara så kallade 
”stallkammare” utom mangårdsbyggnaden (MhD 
1894). Detta var ett oeldat rum som låg i anslut-
ning till och med ingång från häststallet eller i en del 
av själva stallet. Den medicinska ståndpunkten är att 
drängarna ”synes ej taga skada deraf” alltjämt som 
en provinsialläkare noterar att ”man ibland kan få se 
rimfrost på sängkläderna” (MhD 1994).

Trångboddhet råder i allmänhet inte, med un-
dantag av de fattigas bostäder där hela familjer delar 
ett rum och kök. Men trångboddhet är ett relativt 
begrepp och en mycket konsekvent iakttagelse är 
att överbefolkade bostäder förekommer ”äfven hos 
mera bemedlade, i det man vintertiden för bränsle 
besparade ofta sammantränger sig i ett rum eller 
två” (MhD 1900). Jag tolkar beskrivningarna på 
det sättet att hela familjen bor i stugan, (stugan eller 
dagligstugan är de rumsbenämningar som används 
i källmaterialet) och att hela familjen gäller ”tjenste-
pigor inberäknade” (MhD 1892). medan drängarna 
alltjämt sover i enskilda och ofta ouppvärmda rum. 
Det enda motivet som läkarna delger för att bo till-
sammans i stugan om vintern är att spara på bränsle, 
men själva såg de problemen främst i förhållande till 
spridning av sjukdomar. En läkare berättar om ett 
fall där en förmögen och bildad bonde hemlighöll 
fem samtidiga sjukdomsfall i sin familj ”för att und-
vika omaket med isolering” varpå flera av de yngre 

familjemedlemmar dog (MhD 1894). Därefter an-
ordnades mot läkarens inrådan ett stort begravnings-
kalas varefter ytterliggare ett barn dog.  

I samband med trångboddhet behandlas också re-
lationen mellan människor och djur. Jag har tidigare 
refererat rapporterna om att bostadshusen på torpar-
lägenheter och de gamla bondgårdarna var samman-
byggda med fähusen samt att drängarna ofta bodde 
i anslutning till stallet. En registrering som återkom-
mer i läkarrapporterna är att ”boskap inhyses sällan 
i bostadsrummen” (MhD 1891). Det var alltså inte 
det vanliga men det förekom, och de exempel som 
omnämns är på fattiga torpställen och om vintern 
och i fråga om späda kreatur och höns (MhD 1888).

I provinsialläkarrapporterna ges också allmänna 
beskrivningar av bygdens näringsinriktning. I Bro-
by distrikt från 1850 till 1900 kan man utläsa en 
successiv industrialisering och specialisering mellan 
bygderna. Under 1850-talet försörjde sig hushållen 
i skogsbygden på handel med timmer och ved samt 
beredning av tjära och beck. Beskrivningen överens-
stämmer ganska väl med de uppgifter om Örnanäs 
som vi finner i de kamerala källorna liksom i bygg-
nadslämningar och landskapsspår. I Örnanäs finns 
som tidigare nämnts spår av inte mindre än åtta 
tjärdalar. Provinsialläkaren Boström berättar också 
att nästan varje Åbo i den här trakten har en egen 
smedja, vilket också finns på Örnanäs östra gård vid 
den här tiden. 

Kring 1860 rapporteras om förändrade närings-
inriktningar och att utkomsterna ”sedan skogarna 
snart äro nedhuggna och husbehofsbränningen 
förbjuden, hämtas från åkerbruket och boskaps-
skötseln, hvilka äfven under de sednaste åren gått 
betydligt framåt. Emedlertid kan man antaga, att 
innan en så genomgripande förändring i hushåll-
ningen hunnit genomföras, en stor del af nuvarande 
hemmansegare, särdeles å aflagse och enstaka stäl-
len, hafva att genomgå en svår kris” (MhD 1859). 
I Örnanäs förefaller det som om man hanterade den 
här krisen med framgång. 1865 byggs nya ladugår-
dar inriktade mot boskapsskötsel och enligt kart-
material och markbeskrivningar tas nya åkrar upp 
medan gamla dikas och röjs från sten. Ytterligare 
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skartorna till de nutida flyg- och satellitbildsbaser-
ade kartorna. Jag intresserar mig för vilka historiska 
sammanhang som dokumenten har tillkommit och 
vad det har för inverkan på informationsinnehållet. 
Den ledande frågan är: Vad kan man förvänta sig för 
svar från detta källmaterial, och omvänt, vilka frågor 
är relevanta att ställa? Kartor och lantmäterihan-
dlingarna utgör en grupp källmaterial som haft stor 
betydelse inom den agrarhistoriska och kulturgeo-
grafiska forskningen, och lantmäteriets dokument 
har rannsakats i flera källkritiska och metodologiska 
studier (exempelvis Cserhalmis 1998, Pauli 1990, 
Tollin 1991, 20079). Framställningen här måste lä-
sas utifrån syftet att skärpa det byggnadshistoriska 
perspektivet genom att ställa olika kunskapsvägar 
mot varandra.  

Geometriska kartor
De storskaliga kartorna över Skåne från slutet av 
1600-talet är antingen över kronohemman i den 
norra skogsbygden eller byteshemman till storgods-
domänerna, det vill säga frälsejord som omvandla-
des till kronojord. Den äldsta svenska geometriska 
kartan från Kristianstads län gäller Lärkesholm i 
Örkelljunga socken och är daterad så tidigt som 
1662. Kartan utgör ett undantag: 94 av 101 av de 
yngre geometriska kartorna i Kristianstads län är 
från perioden 1696-1699.45  Detsamma gäller Mal-
möhus län där huvuddelen av de 54 geometriska 
kartorna producerades under 1690-talet. Under ett 
år 1696-97 karterades 12 av Örkeneds 68 byar: Ede-
ma, Ekeshult, Gisslaboda, Graveboda, Grimsboda, 
Gyllsboda, Södra Havshult, Hunshult, Lönsboda, 
Tostaboda, Tåsthult och Västra Flyboda.46 Samtliga 
upprättades av lantmätaren Olof Naeringh och det 
kan tyckas som ett imponerande årsverke. Den nor-
mala produktionshastigheten vid denna tid, medels 
dipoterlinjal, kompass och mätkedja, var dock när-
mare 70 karterade byar eller gårdar per säsong och 
lantmätare (Franzén 2008). 

Varför karterades just dessa byar? Varför inte Ör-
nanäs? Alla 12 kartorna representerar kronojordar 
men med olika skattekraft, boställen och åbogårdar, 
byar och ensamgårdar. Jag har inte tagit med mig 

ett par decennier fram på 1880-talet har näringsin-
riktningen både förändrats och differentierats. Varje 
socken framställs som nischad i sin produktion som 
i flera fall är rent industriell. I Broby finns exempel-
vis klädesfabrik och trämassefabrik. I Glimåkra till-
verkas grövre möbler, laggkärl och vävnader medan 
Örkeneds produktionsinriktning är korgtillverkning 
på export. Den intensiva korghandeln är faktiskt ett 
folkhälsoproblem. En provinsialläkare registrerar att 
de flesta veneriskt smittade personer i distriktet kom-
mer från Gilmåkra och Örkeneds socknar och med 
smittan hemförd av sockenbor som idkat korghandel 
i Danmark och Tyskland (MhD 1880).

Örkened framstår i provinsialläkarrapporterna 
under 1800-talet faktiskt som en gudsförgäten plats. 
Här förekommer inte sällan epidemier när andra 
socknar är skonade. Örkeneds skola hålls inte sällan 
stängd på grund av difteri eller kolera eller annan far-
sot. Folksamlingar vid begravning av personer som 
dött av smittsam sjukdom är ett folkhälsoproblem 
som läkarana håller under uppsikt och ”i synnerhet i 
Örkened, som i sitt mera afskiljda läge hålla på gam-
maldags seder och bruk” (MhD 1897). När läkardi-
striktet i övrigt visar välmåga undantas Glimåkra och 
”i synnerhet Örkeneds Församling, på gränsen mot 
Småland och Blekingen, hwarest en hård natur gör 
afkastningar af åkerbruket otillräcklig och misswäxt 
som ofta inträffar samt inwånarne, i anseende till det 
stora afståndet från städer och de wissa tider af året 
nästan ofarbara wägarne, icke utan swårighet kunna 
afsätta och transportera sine skogs- produkter och i 
allmänhet sakna den industrie, som finnes i Ousby 
och Loushult” (MhD 1851). 

Historiska kartor
 
“Mapping is triangulation.
Triangulation is the geometry of power.
The geometry of power is the practice of cartographical reason.
The practice of cartographical reason is the critique of mapping.”
(Gunnar Olsson, Abysmal)

I följande avsnitt presenteras de kartor eller lant-
mäterihandlingar som aktualiseras i fallet Örnanäs; 
kronologiskt ordnade från de geometriska 1600-tal-



BYGGNADEN SOM KUNSKAPSKÄLLA

200

frågan in i alla vrår i Skånska Generalguvernemen-
tets arkiv, men efter nedslag i kartor, jordeböcker och 
mantalslängder har jag formulerat en hypotes.47 När 
Skåne blev svenskt förändrades skatteförhållandena 
och gårdarna mantalssattes som underlag för uträk-
ningen av en ordinarie terminskatt. Vid flera tillfäl-
len under 1600-talet justerades hemmantalen så att 
de skulle få rätt skattesats i förhållande till hemma-
nets faktiska markegenskaper och markanvändning, 
så kallad förmedling av hemmanet. Hypotesen är 
att det för de gårdar och byar som karteras 1696-
97 alltjämt rådde tvivel om hemmantalet. Örnanäs 
hade reducerats från helt till halvt hemmantal 1667 
och det förefaller ha varit en funktionell beräkning 
av skattekraften eftersom hemmantalet bestod ända 
fram tills hemmanklyvningen 1813. Grannbyn 
Grimsboda förmedlades vid inte mindre än fyra till-
fällen under 1600-talets slut; ett mönster som gäller 
flera av de 12 karterade byarna i Örkened.48 

Det finns som sagt inga geometriska kartor över 
Örnanäs, däremot dokumenterades tre av grannby-
arna: Ekeshult mot söder och Grimsboda öster om 
Örnanäs samt Rolstorp i Glimåkra socken väster om 
gården.49 Jag har studerat kartorna och tillhörande 
beskrivningar, utifrån tre frågor: Vad kan man ut-
läsa av dessa geometriska kartor? Vilken information 
innehåller tillhörande markbeskrivningar? Är det 
möjligt att med hjälp av dessa kartor få upplysningar 
om bebyggelsen i Örnanäs?

Olof Naeringhs karteringar framstår som synner-
ligen omsorgsfulla i jämförelse med andra samtida 
geometriska avmätningar. Till varje by finns två ko-
lorerade så kallade ”geometriska chartor” och en ”de-
scriptio” med arealuppgifter. Beskrivningarna följer 
ett till synes standardiserat mönster. I Ekeshult in-
leds beskrivningen med hemmanets jordnatur, mili-
tära indelning som rusthåll och skattekraft. Därefter 
registreras åkern, ängen, betesmarken, skogsbruket, 
vattnet och fisket. Här framgår att åkern i Ekeshult 
var stenig och brukades med två par oxar. Åkermar-
ken om drygt åtta tunnland var ”årligen inne”, det 
vill säga att det var fasta åkrar utan cirkulationsbruk, 
och som gynnsamma år gav 2 ½ gånger utsädet. 
Svedjeland förekom inte, men inom vången fanns 

fyra humlehagar med sammanlagt 3 514 humle-
stänger. Ekeshults ängsmarker fanns både inom och 
utom vången och av olika kvalitet, men huvuddelen 
av fodret var inte hö utan småbuskar och lövtäkt. 
Ytan med  ängsmark är nästan sju gånger så stor 
jämfört med åkermarken, vilket sammantaget ut-
gjorde en bråkdel av betesmarken. Hästarna gick i 
egen hage medan mulbetet nyttjade skogen. Inom 
vången fanns en del furuskog medan utmarken be-
stod av gles gammal ek blandat med ung bokskog. 
Vid goda ”ollon år” uppgav de sätta svin på bete. 
Kring ängar och hagar registrerades 2 190 famnar 
motsvarande knappa 3 900 meter ”giärslegårdh”. På 
Ekeshults ägor fanns tre gölar och en sjö med ab-
borrar, gäddor och braxen. Avslutningsvis ges olika 
avståndsrelationer, exempelvis att de hade tre mil till 
Kristianstad, fyra mil till stora landsvägen, två mil till 
kyrkan och ¼ mil till byvägen. Efter beskrivningen 
följer en uppställning av åker och ängsmark, indel-
ning efter lokala benämningar och med egenskaper, 
arealer och produktionsgrader. 

Lantmätaren registrerade också att Ekeshult hade 
en skvaltkvarn, att åboarna brände pottaska för avsalu 
och att de hade skog till hushållets förnödenhet. En 
anmärkningsvärd notering är de fick resa ¼ mil till 
Wässlarp för att köpa byggnadstimmer. Även åborna 
på Grimsboda fick åka till grannbyn ett par kilometer 
norr om gården. I historiska presentationer av Gö-
ingebygden framhålls alltid skogsrikedomen, barr-
blandskogen och näringsgrenen att förädla och sälja 
byggnadstimmer till Skånska slättbönder. På Buhr-
mans karta över Skåne från 1684 markeras Glimå-
kra och Örkened med endast barrträdsymboler och 
beskrivningen ”fyrre skogh”. Men det gällde således 
inte alla gårdar. På Grimsboda och Ekeshult saknades 
furuskog till husbygge. Byggde man då inte hus med 
ek och bok? Eken var regale vid den här tiden och 
lantmätaren Naeringh skriver uttryckligen att ”de här 
på orten bruka merendels fura”.50 Huruvida Örnanäs 
hade tillgång till byggnadstimmer i furu är omöjligt 
att säga. Den södra delen sammanföll med Ekeshults 
gamla ekskog och mot väster gränsade Örnanäs till 
Grimsbodas stora ”böke skogh”. Möjligtvis hade Ör-
nanäs furuskogstrakter mot Vesslarps ägor i norr in-
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Gård, fägata och hagar. Geometrisk avmätning av Ekeshult, 
Örnanäs granngård mot söder. Här framgår vissa typaska drag 
i bebyggelsen: Gården är centralt placerad i vången. En tratt-
formad fägata förbinder gården med utmarken. Humlehagarna 
är hägnade och ligger nära gårdstomten (litt. 1-4). Flikiga och 
steniga åkrar mellan ängsmarkerna. Hemmahagarna i vångens 
utkant. Kartor från Lantmäteriet. 

Byggnadssymboler i kartor. Samtliga byggnader i de äldre 
lantmäterikartorna markerades som symboler. Kartorna ger in-Kartorna ger in-
formation om byggnadskategorierna men inte om byggnadernas 
eller gårdsbebyggelsens speciella utformning. En bondgård an-En bondgård an-
gavs som en stiliserad och perspektivisk huslänga med skorsten 
och fönster.  Byggnadssymbolerna skiljer sig åt mellan de olika 
skalorna av ett och samma objekt; från en till två skorstenar med 
virvlande eldrök och med rundade gavelfönster. (Överst) Bilder-
na avser samma gård i Grimsboda och är från en och samma kar-
tering men ritade i olika skalor. Husens riktning i förhållande till 
vädersträcken varierar. (Nederst) En ängslada illustrerades som 
en kvadratisk byggnad utan fönster och skorsten. Ett torp eller 
en gatstuga ritades som en bondgård fast mindre. En kvarn mar-
kerades med ett kvarnhjul. Symbolen informerar inte om det var 
fråga om en skvaltkvarn eller ett överfallshjul. Markslagen kring 
kvarnen kan upplysa om förekomsten av en damm och översil-
ningsängar. Källa: Lantmäteriet. Utsnitt ur geometriska avmät-
ningar av Grimsboda, Ekeshult och Rolstorp. 
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Rolstorp

Ekeshult

Grimsboda

Örnanäs

KvarnfallGemensam
utmark

Sammanställning av geometriska 1696-97
Geometriska avmätningar av Rolstorp, Grimsbo-
da och Ekeshult, samt i svartvit ritning tolkning 
av Örnanäs natur och markanvändning. 
Originalkartor från Lantmäteriet. 
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vid sjöarna Farlången och Wielången?
Beskrivningarna ger detaljerade upplysningar om 

mark och markanvändning. Till varje gård finns som 
sagt två kartor. Den ena kartan ger en översikt över 
hemmanets territorium med såväl inäga som utmar-
ker och gränsdragning till intilliggande gårdar. Den 
andra kartan är en uppförstorning och detaljering av 
den kring gården samlade inägomarken eller så kall-
lade ”vången”. Skalan i Ulnarum varierar i översik-
terna från 1:4 000 till 1:5 000 och i detaljkartorna är 
skalan omkring 1:2 000 gånger förstoring. Kartorna 
redovisar ägogränser och utbredningen av äng, åker, 
hagar och betesmark, lokaliseringen av sjöar, gölar, 
kärr och bäckar samt vägar och bebyggelseplatser. 

De tre granngårdarna till Örnanäs, Ekeshult, 
Grimsboda och Rolstorp, är alla ensamgårdar, cen-
tralt placerade i en sammanhållen vång och med en 
trattformad fägata från gårdstomten till utmarken. 

Direkt intill gårdstomterna låg humlehagarna, träd-
gårdarna och kolgårdarna, med till synes anlagda 
rektangulära eller runda centriska former till skillnad 
från de flikiga naturanpassade åkrarna, rikligt sym-
boliserade med ringar för sten och block. Hagarna 
närmast gårdstomten var hägnade medan ängs- och 
åkermarker inom vången stod öppna. Det var således 
möjligt att hålla djur på efterbete när skördarna hade 
bärgats. Inom vången fanns också avgränsade betes-
hagar och hägnade indelningar. I Grimsboda fanns 
exempelvis östra och västra vången samt ett mark-
område benämnt ”Biärett Stenryett”, vilket förmod-
ligen var en pågående uppodling. 

Fredningssystemen byggde på naturliga vatten-
gränser som kompletterades med hägnader. Den yttre 
inägogränsen i Ekeshult bestod till 80 % av vatten-
gränser. Ägogränserna till grannbyarna är utritade på 
kartorna men de sammanfaller inte med hägnadssys-

Örnanäs omkring 1700. Ritad tolkning av byn och den cen-
trala inägan baseras på information från inqvisationen från 1695 
och tolkning av bevarade spår. Tolkningen bygger också på 
analogi med geometriska avmätningar från granngårdarna, samt  
jämförelser med den senare lagaskifteskartan. 
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temet. Det är uppenbart att utmarkerna och därmed 
också betesmarkerna delades av flera byar. Det förefal-
ler som om trakten kring Örnanäs var lövskogsbeväxt 
med mycket bok och gammal ekskog, och av betes-
driften sannolikt ganska gemomsiktlig och ljus. 

Utmed Ekeshultsån låg fyra kvarnar, varav en till-
hörde Ekeshult, två hörde till Grimsboda och en till 
Örnanäs gård. Örnanäs kvarn är utritad på Grims-
bodas geometriska karta, och det framgår att vägen 
mellan ägorna passerar kvarnstället. Samma väg 
fortsätter till Ekeshult och av kartorna framgår att 
vägen var hägnad. Även om det inte direkt framgår 
av grannbyarnas geometriska kartor är min tolkning 
är att Örnanäs hade en inäga i anslutning till kvar-
nen, eventuellt en översilningsäng som kunde regle-
ras med en kvarfördämning. Det antyder att det inte 
var en skvaltkvarn. Kvarnen är utritad i perspektiv, 
placerat på en holme i ån med hjulet i den västra 
vattenfåran, vilket snarare är en symbol än det verk-
liga förhållandet. Ytterligare information som ges 
av Grimsbodas geometrisk karta är en hägnad, som 
utgår från Wielångens strand alldeles i mynningen 
till Ekeshultsån, och som skulle kunna vara Örnanäs 
norra inägogräns. 

Mot bakgrund av dessa tolkningar av grannby-
arna, vad kan man säga om Örnanäs? Frågan kan 
självklart inte besvaras med säkerhet, men Örnanäs 
liksom Grimsboda och Ekeshult var kronogårdar, 
rusthåll och kamerala ensamgårdar mellan ½ och 5/8 
hemmanstal. Tidigare skattehandlingar från 1670- 
och 1680-talen redovisar likartade hushållsekono-
mier, med skattekraft av ollonsvin, humlestänger 
och smör. Gårdarna hade en likartad topografi med 
kuperad skogsmark omgärdad av vattendrag. 

Laga skifte
De flesta bondgårdar i Sverige har varit involverade 
i någon av de landsomfattande jordreformerna som 
pågick under 170 år från storskiftesförordningen 
1757 till den nya jorddelningslagen 1928 (Gadd 
2000). I ett byggnadshistoriskt perspektiv är stor-
skifteshandlingarna mindre informativa än doku-
menten från efterföljande skiftesreformer. Eftersom 
gårdarna vanligtvis låg kvar på samma plats fanns 

ingen anledning att upprätta byggnadsbeskrivningar 
och värdera flyttkostnader. I Östra Göinge skiftades 
endast 10 av totalt omkring 320 byar enligt denna 
förordning. I Örkeneds socken finns inget dokumen-
terat storskifte. Enskiftet genomfördes parallellt med 
storskiftet med början i Skåne 1803. I denna reform 
eftersträvades sammanhängande ägofigurer för alla 
brukningsenheter vilket ofta resulterade i behov av 
utflyttning av gårdar. I Kristianstads län genomfördes 
436 enskiften och i Östra Göinge härad finner jag 63 
enskifteshandlingar, men ingen från Örkeneds sock-
en. Storskiftet och enskiftet genomfördes parallellt 
fram till 1827 då stor- och enskiftesstadgorna ersattes 
med en skiftesförordning för hela riket (undantaget 
norra Dalarna). Det så kallade laga skiftet kombine-
rade utflyttningskravet från enskiftesstadgan och det 
ovillkorliga skiftesvitsordet från storskiftesstadgan, 
det vill säga att en delägare i en by kunde begära och 
få beviljat skifte av hela byns ägor. Under perioden 
1828-1927 finns drygt 1 500 laga skiften dokumen-
terade av lantmäteriet i Kristianstads län. Flera byar 
genomgick både enskifte och laga skifte, exempelvis 
Stora Bökön i Örkeneds socken. I Östra Göinge ge-
nomfördes 235 laga skiften och i Örkeneds socken 
skiftas 47 byar, varav Örnanäs var den första byn som 
omarronderas enligt den nya skiftesförordningen. 

Anders Franzéns avhandling ”Skiftenas skede” 
behandlar källpotentialen i laga skifteshandlingarna. 
Den information som han framför allt lyfter fram 
som betydelsefull ur byggnadshistorisk synvinkel är 
de syner och kostnadsberäkningar som upprättades i 
samband med utflyttningen (Franzén 2008). I laga 
skiftesstadgan anmodades nämligen skiftesmannen 
att ”noga och redigt upptaga beskaffenheten af hwarje 
delägares byggnader, både till man- och uthus, samt 
af trädgårdar eller andra nyttiga anläggningar.”51 I 
fallet Örnanäs ger den skriftliga skifteshandlingen 
relativt lite byggnadshistorisk information, eftersom 
gårdarna och torpen låg kvar på samma plats innan 
som efter skiftet. Det finns alltså inga byggnadsbe-
skrivningar eller värderingar av flyttkostnader och 
flytthjälp. Vad kan man då utläsa för information av 
skifteskartan? Vad kan man utläsa av processen och 
förhandlingen? 
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Lagaskifteskarta 1830. Karta från Lantmäteriet. Renovationen 
till Lantmäteristyrelsen.  Skillnaderna mellan konceptet (presen-
terades inledningsvis i detta kapitel) och den här renovationen 
till Lantmäteristyrelsen är inte anmärkningsvärt stora. Koncep-
tet redovisar exempelvis angränsande hägnader på grannfastighe-
terna och det finns också skriftliga noteringar till olika markslag 
som inte återfinns på renovationen. En ängslada norr om Trol-
latorpet (lit. 170) har inte tagits med på renritningen. 



BYGGNADEN SOM KUNSKAPSKÄLLA

206

Genom den skriftliga skifteshandlingen kan man 
följa processen och aktörerna samt få inblick i de 
frågor som var under förhandling. I Örnanäs fort-
löpte processen på följande sätt: Den 28 juli 1830 
inställde sig lantmätaren Johan Hagéus för att för-
rätta laga skifte i Örnanäs mellan de två hemmansä-
garna Sven Nilsson och Nils Bodelsson på vardera ¼ 
mantal skatte rusthåll.52  Som gode män inställde sig 
fjärdingsmannen Sven Andersson från Simonstorp 
och hemmmansägaren Per Persson i Södra Råge-
boda. Skiftet hade påkallats av Sven Nilsson genom 
en skrivelse till landskansliet den 4 december 1829. 
Han var den så kallade rekvirenten. Inledningsvis be-
stämde man att lantmätaren skulle upprätta en karta 
över ägorna: ”Någon charta öfver ägorna anmälte 
delägarne sig icke äga eller hveta, utan ansågs nöd-
vändigt att mätning för detta ändamål företages…”53 

Man höll totalt fyra dokumenterade möten va-
rav det sista hölls den 3 september 1831 drygt ett 
år efter det första mötet. Lantmätarens original eller 
så kallad konceptkarta med tillhörande ansökningar, 
fullmakter, förordnanden och protokoll tillställdes 
Östra Göinge Härads nyinrättade ägodelningsrätt i 
Broby som fastställde laga skifte vid ett sammanträde 
den 28 januari 1832. Därefter upprättades en så kall-
lad renovation med skriftligt sammandrag av skiftes-
förrättningen med delningsbeskrivning till centrala 
lantmäteristyrelsen. Av dessa handlingar utgör kon-
ceptet den mest informationsrika kunskapskällan. 

De förhandlingsfrågor som återgavs i protokollen 
till Örnanäs laga skifte handlade i allt väsentligt om 
ägogränser och vad som var odlingsbar jord eller av-
rösningsjord samt hur de olika markområdena skulle 
taxeras. Det framkom exempelvis att rågångarna dels 
mellan Örnanäs gårdar dels till grannfastigheterna 
var kända och i något fall intecknad i häradsrätten, 
men överlag var de bristfälligt markerade och utan 
kontinuerlig hägnad. I taxeringsprotokollet och den 
slutgiltiga delningsbeskrivningen klassificerades all 
mark som antingen inrösnings- eller avrösningsjord, 
det vill säga odlingsbar åker och ängsmark eller ej 
odlingsbar skog och betesmark. Varje homogent 
markområde hade en platsbenämning och gavs ett 
nummer som karthänvisning och med uppgifter om 

areal och gradering av bördighet. Totalt registrerades 
7 tunnland och 42 kappland åkermark, det vill säga 
drygt 4 hektar uppdelad på de båda gårdarna.  Ängs-
marken uppgick till 87 tunnland och 18 kappland, 
vilket motsvarar knappt 44 ha, och avrösningsjorden 
inklusive impediment beräknades till 452 tunnland 
och 58 kappland motsvarande 227 ha. Förhållandet 
mellan åker, äng och utmark var således 1-11-57. 

Genom platsnamnen och egenskapsbestämning-
arna är det i vissa fall möjligt utläsa ytterligare in-
formation om markanvändningen, utöver den re-
gelmässiga klassificeringen som åkermark, ängsmark 
eller utmark. Varje åkerstycke om än så litet har ett 
namn, exempelvis ”Liarnåker” och ”Smalåker”, men 
de kunde också bära namn efter grödor som exem-
pelvis ”Hafvreåker” och ”Bovetesbackarna”. Hum-
lehagar, kålgårdar, frukthagar, plantåker, hampåker 
och bönland anges också som särskilda slag av åker-
marker. Det förefaller ha varit ett diversifierat od-
lingslandskap, där gränsen mellan vad vi idag åtskil-
jer som trädgårdsodling och åkerbruk var glidande. 
Benämningar som ”Oxalyckorna” och ”Ålabäcks-
draget” kan tolkas, i första fallet, som förekomst av 
särskilda beteshagar för oxar, i andra fallet, som till-
gång på ål även i små bäckar. Vissa platsnamn som 
”Hvideckebacken” och ”Stugåkern” har traderats och 
används än idag av lokalbefolkningen, medan andra 
namn har fallit i glömska som exempelvis ”Kyck-
lingeön” och ”Skeppstadskärret”. Bondgårdarna gavs 
inga andra namn än ”Nils Bodelssons hustomter 
med gårdsplan” och Sven Nilssons dito, medan torp-
bebyggelsen benämndes ”Stugetorpet”, ”Trollatro-
pet”, ”Dragontopet” och ”Tranströms täppe”.

Orden i relation till dess rumsliga organisation 
avslöjar något av det förflutnas semantik. Vång är en 
sydsvensk benämning på inäga; ett ord som i Ör-
nanäs användes specifikt för den hägnade marken 
kring gårdsbebyggelsen. De mer avlägsna inägorna 
av ängs- och åkermarker benämndes för ”lyckor”, 
”hejdor”, ”mader” eller ”grönsvärsmark”. Benäm-
ningar som ”bränna”, ”brännesmark” och ”svedje-
land” förekom på flera platser i Örnanäs, men de 
klassificerades inte som odlingsbar inrösningsmark. 
”Furuskogstrakten intill Dammhagen med svedje-
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Örnanäs omkring 1830. Ritningarna bygger på lagaskifteskar-
tan från 1830 och tillhörande skifteshandlingar. Till skillnad 
från de föregående ritade tolkningarna av byn och inägan om-
kring 1700 så är informationen här bättre underbyggd.  

land” beläget söder om den östra gården var ett 2,4 
hektar stort och enligt kartan hägnat område – för-
modligen i svedjebruk med råg, rovor, bete och åter-
beskogning i cirkulation - men likväl bedömdes det 
inte som odlingmark.  

En bebyggelsehistoriskt intressant uppgift i ett 
av mötesprotokollen är en uppställning av de olika 
vägarna i Örnanäs, där lantmätaren preciserade ser-
vitut, status och behov av åtgärder. Bland de vägar 
som skulle hållas 8 alnar breda noterades bland an-
dra ”Nya vägen från stenbron genom Nils Bodelssons 
gård och vidare till Sven Nilssons gård”.54 Om detta 
var det ”nya” vägen, hur gick då den gamla vägen? 
Hur kom man till den östra gården dessförinnan? An-
lades den ”nya” vägen i samband med hemmansklyv-
ningen? Betraktades en 20 år gammal väg som ny? 
Eller var fägatan dessförinnan gällande färdväg mel-
lan den nyanlagda gården och stora byvägen och vi-

dare till kyrka och salumarknader? Kan det som idag 
utgör den bevarade Örnanäsgårdens front mot den 
mötande besökaren ursprungligen varit en baksida?  

Genom skifteskartan tar den skriftliga informa-
tionen fysisk form i Örnanäs. Svedjelandet intill 
Dammängen lokaliseras till en plats, som är den-
samma som Naturvårdsverkets ”urskogsobjekt” och 
Kulturmiljövårdens ”bondskog”. Kartan lokaliserar 
den skriftliga informationen, men bilddokumentet 
bidrar också med ny information om framför allt be-
byggelsestrukturen. 

På kartan finner jag två bondgårdar med var-
dera fyra till fem hus och fyra torplägenheter med 
en till två byggnader. Fyra ängslador finns utritade, 
men anmärkningsvärt nog inte kvarnen som enligt 
de kamerala källorna skall ha existerat intill sjösänk-
ningen vid 1900-talets början. Med utgångspunkt i 
byggnadsmåtten tagna från kartan fanns vid tiden 
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för skiftet 1830 drygt 1 700 kvm byggnadsyta, varav 
cirka 40 % var bostadsyta och 60 % ekonomibygg-
nader.55 65 % av den totala byggnadsytan tillhörde 
bönderna på någon av de två gårdarna och 35 % av 
byggnadsbeståndet fanns på något av de fyra torpen. 
Förhållandet mellan en bondgård och ett torp med 
avseende på byggnadsytan var cirka 1 till 4.

Enligt grupperingen av bebyggelsen var bondgår-
darna helt eller delvis kringbyggda med ekonomi-
byggnader, medan torpen på sin höjd hade en eko-
nomibyggnad placerad parallellt eller i vinkel med 
bostadshuset. Bostadshusen var utlagda i öst-västlig 
riktning och placerade åt norr i förhållande till eko-
nomibyggnaderna och med entré från den södra 
långfasaden. Närmast gårdarna låg de bördiga hum-
lehagarna, kålgårdarna och frukthagarna. De var in-
ägnade med antingen trä eller stengärden. Åkrarna 
låg utspridda kring gårdarna utan hägn och likt en 
arkipelag mellan rösen och stenblock. Byväg, fägata 
och gårdsplan sammanstrålade och var i partier en 
och densamma. 

Den sammanhängande inägan närmast gårdarna 
bestod av tre vångar som i laga skifteshandlingen 
benämndes Nyevång, Norrevång och Sönevång. Ny-
evång var vid tiden för skiftet en renodlad ängsvång 
belägen norr om Norrevång, vilket sannolikt innebär 
att den då var nybruten. Ägogränsen mellan de båda 
gårdarna är utritad på skifteskartan med en rödmar-
kerad streckad linje från norr till söder och klyver 
den samlade inägomarken i två jämstora och jämbör-
diga stycken. Den västra gårdens vång och utmarker 
var sammanhållna i ett skifte, medan Nils Bodels-
sons östra gård hade ett separat skifte i utmarken 
mellan Gårdsjön och Farlången. 

Enligt skifteskartan fanns det ingen kontinuerlig 
hägnad mellan gårdarna eller mot intilliggande hem-
man. Fredningsystemet omfattade vången och där 
inom avgränsade gårdar och hagar samt inägor till tor-
plägenheter och ängsmarker. Enligt gränsmarkering-
arna i skifteskartan fanns 7 950 löpmeter hägnader, 
men endast 475 meter av dessa ritades med stengärdets 
dubbla linjer. Stengärden är endast inritade utmed fä-
gator och kring humle-, kål- och fruktträdgårdar. 

Historiskt kartöverlägg.  Originalkarta från Lantmäteriet. Sara 
Aurelius har gjort kartöverlägg utifrån lagaskifteskartan från 1830 
på den äldre och yngre ekonomiska kartan.  Kartöverlägg är en 
interpolering som griper över två tidsskikt, där ett urval infor-
mationer på den äldre kartan representeras i ett transparent skikt 
ovanpå en yngre karta. Kartöverläggen ger översiktliga bilder av 
förändringar av bebyggelse och markanvändning. Det är ett slags 
Kartöverlägget kan också underlätta fältarbetet genom bättre lo-
kaliseringar av de potentiella fyndplatserna av faktiska kvarlevor, 
exempelvis av en ängslada eller en gammal brännodling.  
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Hemmansklyvning och jordavsöndring 
Hemmansklyvningar har historiskt sett varit hårt 
reglerade av staten och jordavsöndring var helt för-
bjudet fram till början av 1800-talet. Jordavsöndring 
innebär att ett hemman delas utan att den avsöndra-
de delen mantalssätts, medan hemmansklyvning är 
en söndring i två eller flera delar som alla sätts i nya 
mantal. Den restriktiva hållningen grundade sig i en 
oro för att jorden skulle fragmenteras och att bön-
derna skulle förlora sin skattekraft. Statsmakten hade 
dock svårt att i praktiken stävja spontan jordsönd-
ring. I mantalslängden och jordeboken kunde endast 
en person stå skriven för ett hemman, men bakom 
de officiella uppgifterna kunde det förekomma fler 
brukningsenheter. Hemmansklyvning genom nyod-
ling var däremot sett med blida ögon och kunde un-
der vissa omständigheter ge skattelättnader.56 Hem-
mantalet räknades då upp för brukningsenheterna, 
vilket gav benämningen förmedlat hemman. Samma 
benämning användes när hemmantalet skrev ner, det 

vill säga när skattebördan hade bedömts som större 
än vad jorden faktiskt kunde ge.  Detta skedde som 
sagt i Örnanäs 1667 när gården förmedlades från ett 
helt till ½ hemman. 

Ett jordebokshemman var ett helt hemmantal. 
Tanken alltsedan systemet infördes under 1500-talet 
var att hela hemman skulle motsvara en bruknings-
enhet. Benämningen torp användes vid den tiden för 
bondgårdar med delat hemmantal, det vill säga de 
med svagare skattekraft. Intentionen med ett mantal 
per brukningsenhet var inte förenlig med verkligheten 
och 1684 sattes gränsen istället till fyra brukningsen-
heter eller fjärdingsbönder per hemman. Med frihets-
tidens hushållningsidéer förändrades inställningen till 
jorden. 1747 beslutade staten att tillåta hemmansklyv-
ning ned till 1/8 mantal och i vissa landsdelar ännu 
lägre.57 I 1827 års förordning om hemmansklyvning 
och jordavsöndring tilläts delning och söndring efter 
besuttenhetsprövning.58 År 1864 kom en ny förord-
ning som i stor utsträckning överlät åt inblandade par-

Fägatans form i stamfastighet och nyetablering. Fägatan till 
Örnanäs stamfastighet löper som en tratt in till den i vången 
centralt placerade gårdstomten (A). Efter hemmansklyvningen 
1810 placeras gårdstomten på samma sätt centralt i relation till 
åkermarkerna (B). Fägatan dras ut med kortast sträcka till ut-
marksgärdet.  

Östra gården omkring 1830. Tolkning av planlösningarna till 
den östra gårdens byggnader Den långsmala ladugårdslängan 
rymde sannolikt kostall, lada och loge. Den östra ekonomibygg-
naden i vinkel kan ha fungerat som häststall, redskapsförråd och 
vagnport. Tolkningen bygger delvis på analogi till Trollatorpets 
ladugård. 
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Vägen från öster, med bron över Ekeshultsån, anlades på 1820-ta-
let. När gården etablerades nåddes den från stamgården i väster 
eller via den nyanlagda fägatan från norr. 
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ter att själva avgöra storleken på avsöndrade jordlotter 
och efter 1881 rådde fri hemmansklyvning.  

Idag består Örnanäs av fyra fastigheter, men den 
gamla gården har en lagfartshistoria med inte mindre 
än 18 olika fastighetsbildningar från sex olika hem-
mansklyvningar eller andra jorddelningar. Följaktli-
gen har fastighetsdelar slagits samman, vilket skett i 
omgångar under 1900-talet. Den första hemmans-
klyvningen genomfördes 1810 i ett arvskifte mellan 
två bröder. Gården delades då på två kamerala enhe-
ter om ¼ hemman och en ny gård anlades, den östra 
gården, men jorden brukades alltjämt gemensamt 
och ingen fast rågång mellan enheterna tillskapades. 
I laga skifte 1832 fastställdes dock de två kameralt 
delade gårdarna även som brukningsenheter. Uti-
från definitionen av en by som två eller flera gårdar i 
sambruk, är beteckningen Örnanäs by endast giltig 
under drygt två decennier 1810-32. I de skriftliga 
källorna kallas dock Örnanäs alltjämt för en by långt 
in på 1900-talet. 

Fastighetsbildningen från 1810 bestod till 1890 
då den östra gården delades mellan två bröder, varpå 
den ene sålde av sin jordlott till ägare på den västra 
gården. 1903 delades den västra gården i flera delar 
och såldes till jordägare som inte själva bodde eller 
brukade jorden. Den östra och västra gården började 
profileras som en jordbruks- respektive skogsfastig-
het. 1910 avsöndrades delar av den östra jordbruks-
fastigheten för nya ägare, även de med skogsbruks-
planer. Mellan 1909 och 1920 fastställs laga delning 
av landvinningar från ett stort sjösänkningsprojekt 
som initierades redan 1896. 1984 görs en fastighets-
reglering av ägogränserna både inom stamfastighe-
ten och till en grannfastighet, och slutligen 1989 
avstyckas en tomt för en fritidsbostad. I detta avsnitt 
ska jag redogöra för nämnda fastighetsdelningar och 
dess tidsbundna sammanhang. 

Hemmansklyvning 1810-13
Den första hemmansklyvningen på Örnanäs genom-
fördes för ganska exakt 200 år sedan. Den 30 no-
vember 1810 fördelade rusthållaren, vargfogden och 
fjärdingsmannen Nils Trulsson arvet mellan sina barn. 
De två äldsta sönerna Sven och Ingeman fick dela går-

den i två lika delar om ett fjärdedels hemman vardera, 
och skulle därefter lösa ut sina yngre syskon enligt 
deras olika arvslotter. Ansökan om delning tillställdes 
landskansliet i Kristianstad som beviljades knappt ett 
år senare den 11 november 1811. Jag har inte funnit 
någon dokumentation av fastigheten i anslutning till 
hemmansklyvningen - ingen karta eller syneförrätt-
ning. Den 9 februari 1813 lagfördes de två nya fastig-
heterna på häradsrättens tingsmöte i Broby, men inte 
heller här lämnas uppgifter om hemmansklyvningens 
fysiska förutsättningar och följder. 

Generellt sett var dokumentationen av hem-
mansklyvning och jordsöndring på landsbygden 
bristfällig åtminstone fram till mitten av 1700-talet 
vilket berodde på en otydlig ansvarsfördelning mel-
lan landskontoren och lantmätarna.59 I samband 
med storskiftesstadgan 1757 föreskrevs att alla jord-
skiften skulle förrättas av en lagligen tillförordnad 
lantmätare och i en instruktion från 1766 påtalades 
att lantmätarna skulle föra egna arkiv. Äldre lantmä-
terihandlingar kan således finnas på landskontorens 
arkiv vilket man annars normalt söker i de regionala 
lantmäterikontoren eller det centrala lantmäteriets 
arkiv. I Landskontorets äldre arkiv för Kristianstads 
län finner jag 124 akter och på landskansliet 22 ak-
ter. Så gott som alla dessa 146 handlingarna är från 
1800-talet eller början av 1900-talet och en stor del 
rör indragna militärboställen eller annan kronojord. 

Jag har registrerat att lantmäterikartor upprätta-
des mer regelmässigt en bit in på 1800-talet, vilket jag 
sätter i samband med laga skiftesförordningen och 
inrättandet av särskilda ägodelningsrätter 1827. Av 
de omkring 4 800 hemmansklyvningarna och andra 
slags fastighetsdelningar som lantmäteriet genomför-
de i Kristianstads län fram till 1928 är endast 450 av 
dessa från tiden innan ägodelningsrätterna, det vill 
säga drygt 10 %.60 Av 488 hemmansklyvningar eller 
dylika förrättningar som finns dokumenterade i Ör-
keneds socken är endast en enda av dessa från tiden 
innan 1827.61 Att hemmansklyvningen av Örnanäs 
1810 inte finns fysiskt dokumenterad med karta el-
ler syneförrättning förefaller inte som en tillfällighet; 
hemmansklyvningar av skattejord dokumenterades 
inte även om lagen så föreskrev.
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Hemmansklyvningar 1890 och 1903
Från 1881 rådde som sagt fri hemmansklyvning, vil-
ket innebar att det inte krävdes någon tillståndspröv-
ning men alltjämt en formell lantmäteriförrättning 
och beslut från ägodelningsrätten. Den 30 septem-
ber 1889 ansökte bröderna Sven August och Nils 
Henrik Carlsson på den östra gården om att få dela 
ägorna mellan sig. Gården upptogs till ¼ mantal och 
omfattade 134,8 ha. Sven August ägde 70 % och 
Nils Henrik Carlsson 30 %. Det var efter dessa ägo-
delar som jorden skulle fördelas i två separata skatte-
hemman. Enligt handlingarna förefaller det som om 
delningen skedde i god sämja. Ingen förhandling om 
exempelvis gränsdragning, marktaxering, servitut el-
ler annan möjlig anledning till träta registrerades i 
de mycket kortfattade protokollen. Sven Augusts nya 
fastighet Örnanäs 1:4 om 7/40 mantal tilldelades 
89,6 ha med bondgården och hela den gamla inägo-
marken samt ett utmarksskifte mellan Gårdssjön och 

Farlången. Nils Henriks fastighet Örnanäs 1:5 om 
3/40 mantal fick 45,2 ha och innehöll varken åker 
eller ängsmark men dock ett ganska stort skogsskifte 
i den södra utmarken mot Ekeshult. 

Det finns inte mycket att utläsa av lantmäteriets 
hemmansklyvningsakt. Parterna hade beslutat att an-
vända sig av den gamla skifteskartan från 1830 som 
underlag. På kopian markerades de nya ägogränserna 
men annars avbildades vägar, byggnader och mark-
gränser och dylikt så som det var vid laga skiftet 60 
år tidigare. Den förordnade lantmätaren var inte 
densamma som upprättade kopian, men det förefal-
ler inte som om det gjordes någon fältundersökning 
överhuvudtaget. Indelningen av markslag följde den 
gamla skifteskartan, graderingen var densamma som 
det gamla taxeringsprotokollet och fördelningen av 
åker och ängsmark registrerades som oförändrad. Det 
enda som ändrades var enheterna - från tunnland och 
kappland till hektar, ar och kvadratmeter - men om-

Bebyggelsen kring den östra gården omkring 1880. Gårdens 
produktionsbyggnader blir fler under 1800-talets senare del. 
Smedja, bastu, bränneri och två källarhus (röda ringar) visar på 
gårdens status. Potatiskällarna hade sannolikt en direkt koppling 
till bränneriet. 

Östra gården omkring 1880. Tolkning av planlösningarna till 
den östra gårdens byggnader. I stora drag är planlösningarna be-
varade och funktionerna avläsbara med undantag av den södra 
delen av östra ladugården. Här antas det ha funnits häststall och 
längst åt söder svinstia alternativt plats för rekryteringsdjur.  Spår 
av funktion som hönshus är sannolikt från 1900-talet. 
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Örnanäs omkring 1880. Ritningarna över hela byn och den 
centrala inägan baseras på information från laga skifteskarta, 
hemmansklyvningsakter och uppmätningar i fält. 

räknat var arealerna och taxeringen densamma. 
Drygt tolv år senare fastställdes ytterligare en 

hemmansklyvning av den östra gården, och följakt-
ligen finns ytterligare ett historiskt dokument med 
karta, mötesanteckningar och marktaxeringsproto-
koll att tillgå på Lantmäteriet. 1902 ägdes Sven Au-
gust Carlssons tidigare fastighet Örnanäs 1:4 av två 
nya personer, Per Nilsson och Nils Trulsson, med var-
dera hälften av 7/40 mantal. Per Trulsson hade varit 
var gift med Sven Augusts äldre syster Bengta, men 
han registrerades aldrig som brukare av gården. Den 
13 september 1902 ansökte hursomhelst ägarna Per 
och Truls om hemmansklyvning och den 4 novem-
ber 1903 var delningen genomförd och fastställd. Per 
Nilssons nya fastighet Örnanäs 1:6 tilldelades 40,4 
ha som var sammanhängande mark kring den östra 
gården med en mindre del av utmarken söder om 
gården. Fastighetsbildningen är i princip densamma 

än idag. Nils Trulssons fastighet Örnanäs 1:7 fick 
49,6 ha med mark, dels i den så kallade Nyevången 
norr om gården, dels i skogsskiftet mellan Gårdsjön 
och Farlången. Hemmansklyvvningen antyder inga 
konflikter och ger inte heller några nya upplysningar 
om förändringar i bebyggelsestrukturen eller mark-
användningen från tiden 1902-03, eftersom även 
denna handling bygger på och återanvänder doku-
mentationen från laga skiftet nu drygt 70 år tidigare.

Hemmansklyvningarna i perspektiv
De aktuella hemmansklyvningsakterna är torra ka-
merala dokument, men satta i ett sammanhang med 
andra källor så utgör de betydelsefulla akter i en 
ganska dramatisk händelseutveckling. Thure Nils-
son kan berätta om händelser från den aktuella tiden 
som ger ett motiv till den första hemmansklyvning-
en. Sven Augusts svärfar som var präst i Örkeneds 
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socken och ordförande Örkeneds sparbanksförening 
hade förskingrat pengar från såväl kyrkkassan som 
sparbankskassan. Befolkningen i socknen hade blivit 
bedragna på 115 000 kronor, vilket var en ansenlig 
summa pengar på den tiden. Händelsen hade dragit 
skam över släkten och Sven Augusts familj planerade 
därför att sälja gården och frigöra pengar för att flytta 
till Amerika. Kyrkoböckerna bekräftar att familjen 
faktiskt flyttade till Amerika den 11 november 1890, 
vilket var drygt en månad innan den första hem-
mansklyvningen fastställdes den 29 december 1890. 

I Örnanäs gårdsarkiv finns dokument som av-
slöjar en djupgående konflikt även inom familjen. 
Händelseutvecklingen kanske tog sin början den 
11 november 1879 när Carl Svensson dog. Behåll-
ningen i dödsboet var 25 797 kronor, vilket var en 
stor summa pengar att fördela i arv. Fastigheten tax-
erades till 12 000 kronor. Änkan Bengta Nilsdotter 
drev gården vidare med fem omyndiga barn, fram 
tills den 23 april 1888 då hon sålde sin del i Örna-
näs 7/40 mantal till den äldste sonen Sven August 
Carlsson för 8 500 kronor. Samtidigt upprättades ett 
förmånligt undantagskontrakt för änkan, som skulle 
innebära uppförandet av en ny liten gård. Någon 
gång vid den här tiden uppdagades skandalen kring 
kyrkoherden, och Sven August och familjen började 
planera sin flykt. Konflikten tilltog.  

I ett brevkoncept daterat den 20 december 1889 
kan man läsa att änkan Bengta Nilsdotter planerade 
att stämma sin äldste son Sven August för att hon var-
ken fått undantag eller betalning för sin hemmansdel. 
Bengta och Nils Henrik gick samman med sina ge-
mensamma resurser för att förhindra att Sven August 
satte dem på bar backe. Den 15 november 1888 blev 
Nils Henrik Carlsson myndig och fick laglig rätt att 
disponera sin ägodel i gården om 1/40 mantal. För-
myndarna betalade också ut arvet på 2 575 kronor. 
Den 1 januari 1889 köpte Bengta Nilsdotter sina två 
alltjämt omyndiga barns hemmansdelar 1/40 mantal 
vardera, som auktionerades ut i konkurrens av barnens 
förmyndare. Nils Henrik och Bengta förfogade nu 
över 30% av gården. Den 1 september 1889 ansökte 
Sven August om hemmansklyvning och den 16 de-
cember 1889 hölls det första mötet med lantmätaren 

J. A. Bergman. Samtidigt satt Bengta i förstugukam-
maren och författade ett brev till häradshövdingen Nils 
Larsson i Broby och begärde stämning av sin son Sven 
August för utebliven betalning av gården och orealise-
rat undantagskontrakt. Den 4 februari 1890 företogs 
en skogstaxering av hemmansdelarna, förmodligen på 
Sven Augusts initiativ, som redovisade stora exploate-
ringsvärden. Sven Augusts skog värderades till 19 551 
kronor och Nils Henriks till 8 558 kronor, det vill säga 
summor som långt översteg taxeringsvärdena och även 
fastigheternas marknadsvärde. Det fanns uppenbarli-
gen incitament att spekulera i skogsfastigheter.

Den 14 april 1890 gjorde kronofogdskontoret ut-
mätning till Bengta Nilsdotter och en avbetalnings-
plan upprättades för Sven August Carlsson. Hur om-
fattande skogsavverkningar som skedde har jag inte 
kunnat finna svar på, men den 7 november 1890 flyt-
tade Sven August Carlsson till Amerika med sin familj 
trots att gården inte var försåld. Den 29 december 
1890 fastställdes hemmansklyvningen i ägodelnings-
rätten i Broby. Sven August ägde alltjämt sin hem-
mansdel, även om Bengta och Nils Henrik bodde kvar 
och brukade gården. Sven August betalade av på sin 
skuld från avlägsna Amerika och den 11 maj 1894 var 
köpeskillingen avbetald men undantaget med alla dess 
avtalade förmåner kvarstod. Den 10 september 1891 
intecknade Bengta undantagskontraktet och den 26 
maj 1897 dör hon fortfarande undantagslös. 

Inför avresan till Amerika skuldsätter Sven August 
sin fastighet. Långivaren var hans systers före detta 
man Per Nilsson samt en annan amerikaresenär vid 
namn Nils Trulsson. Den 6 maj 1902 intecknade de 
sitt ägande av Örnanäs 7/40 mantal och den 13 sep-
tember samma år begärde de hemmansklyvning. Det 
framgår inte av handlingarna, men det förefaller som 
om Nils Henrik och svågern Per Nilsson hade träf-
fat en uppgörelse för att trygga Örnanäsgården. När 
skiftet var genomfört byter Nils Henrik sitt skogs-
skifte mot Per Nilssons fastighet med den samlade 
gårdsbebyggelsen. Det är många turer och hemmantal 
att hålla reda på. Den östra gården om ¼ hemman 
och 134,8 ha som Carl Svensson lämnade efter sig var 
slutligen söndrad till 7/80 hemman och 40,4 ha, trots 
Bengta Nilsdotters envisa kamp. 
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Sjösänkningsföretag 1896-1920
Naturvårdare kan förfäras över konsekvenserna av 
de stora landvinningsföretagen som genomfördes 
under förra och förförra seklet, där utdikning av ma-
der, mossar och kärr och i extrema fall torrläggning 
av hela sjöar dramatiskt förändrade landskapsbilden 
och det biologiska livet. Syftet då var nyodling och 
ett mer rationellt jordbruk. I vår tid genomförs om-
vänt våtmarks- och vattenhöjningsprojekt där vat-
tenflöden stängs, skogs- och hagmarker läggs under 
vatten och specialkonstruerade amfibiemaskiner 
håller efter vass och grässvåle. Syftet nu är biologisk 
mångfald och naturturism. 

Vilhelm Moberg skriver i De knutna händerna 
(1930) med sarkastisk underton om de uppskruvade 
förväntningarna på framtida vinster som ingjöts i 
de småländska bönderna inför ”det stora odlingsfö-
retaget”. Bönderna kring Farlången och Wielången 
i Östra Göinge kring sekelskiftet 1900 förefaller ha 
enats i samma entusiasm. 

Från 1896 till 1901 pågick laga syneförrättning 
över möjliga landvinningar man förväntade sig göra 
genom att gräva ut Ekeshultsån och därmed sänka 
vattennivåerna till Farlången och Wielången.62 Även 
mindre sjöar som Gårdssjön skulle få lägre vatten-
stånd och små vatten som Kälegöl skulle helt försvin-
na. Ekeshultsån som rinner i nord-sydlig riktning till 
Immeln, vidare genom Holjeån, Ivösjön, Skräbeån 
och slutligen når vattnet Östersjön skulle rätas ut och 
grävas ut med upp till 2 meter (Berglund, Ljungberg 
& Olsson 1994). Enligt handlingarna var optimis-
men stor och förrättaren föreslog nya arbetsmetoder 
med handelsgödsel och kalkning – en entusiasm som 
förefaller ha besvarats med engagemang. Bakom Ör-
nanäs östra stenladugård finns ett dagbrott i slänten 
mot öster som enligt Thure Nilsson var just kalkbryt-
ning för den förbättrade delvis nyvunna ängsvallen 
utmed Ekeshultsån. 

Enligt utredningen räknade man med att vinna 
178,5 ha mark varav 38 ha av dessa skulle hamna på 
någon av Örnanäs dåvarande fastigheter. Man för-
väntade sig ingen ny åkermark just i Örnanäs men 
dock 11,4 ha uppodlad ängsmark och 1,6 ha förbätt-
rad ängsmark samt resterande 25 ha skogsmark eller 

åtminstone torrlagd sjöbotten. Företaget beviljades 
statliga lån om 14 200 kronor 1902, projektet star-
tade 1903 och var färdigt 1909. Därefter följde laga 
skifte av landvinningen som påbörjades 1912 och 
avslutades först 1920. Vid summeringen 1919 hade 
Örnanäs olika fastighetsägare vunnit 16,4 ha bruk-
bar ängsmark.63 Dåvarande ägare till Örnanäs östra 
gård Henrik Karlsson, vars mark och hemmantal var 
reducerad till tredjedelen av arvet från sina föräldrar, 
fick relativt mycket ut av landvinningen med sina 
knappa 3 ha ny ängsmark.  

Förrättningskartan till utredningen utgick från 
den gamla laga skifteskartan och tillför ingen ny in-
formation om bebyggelsen. Två relationskartor som 
gällde Örnanäs upprättades i samband med laga del-
ning av landvinningen 1912-1920. Den ena kartan 
är en uppmätning av landvinningar kring sjön Far-
lången och den andra kartan redovisade specifikt si-
tuationen i Örnanäs. Kartan över Örnanäs daterad 
1912 är inte särskilt detaljerad och har fokus på de 
nya strandlinjerna och deras relationer till gårdar 
och vägar. I samband med sjösänkningen rätades 
sträckningen på Ekeshultsån ut men ägodelningen 
av landvinningen följde den gamla åns kroklinje. 
Örnanäs och grannbyn Grimsboda ägde således frag-
menterade lotter i bågsegment på vardera sidan den 
nya sträckningen av ån, vilket reglerades i en lantmä-
teriförrättning så sent som 1984. 

På kartan från 1912 redovisades ett antal bygg-
nader som inte återfanns i tidigare karteringar, hem-
mansklyvningskartor eller ägodelningskartor och 
som heller inte redovisades i den näst efterföljande 
häradsekonomiska kartan. Det gäller den västra går-
dens stenladugård och den östra gårdens vagnport 
och bränneri. Genom detta kartmaterial erhålls en 
fästpunkt i en historisk matris över den kronologiska 
bebyggelseutvecklingen i Örnanäs. Ett rimligt anta-
gande är att smedjan och ladugården till undantags-
stället på den östra gården hade förfallit eller rivits 
vid tiden 1912, medan vagnporten och bränneriet 
alltjämt existerade och eventuellt också brukades. 

Landvinningen föreföll som relativt lyckad för 
Örnanäsbönderna. Odlingsepoken avspeglas i den 
häradsekonomiska kartan från 1935 med ett omfat-
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tande vall och åkerbruk på gamla sidlänta ängar eller 
mader. Men odlingsepoken blev kort och den gällde 
för övrigt bara den östra gården, emedan den västra 
övergav åkerbruket för skogsbruk redan under på-
gående sjösänkning. Idag är det ingen av Örnanäs 
fastighetsägare som kapitaliserar den gamla landvin-
ningen. Wielången kallas idag för Grässjön och är i 
princip ett stort obrukbart kärr. En del av det förflut-
nas potentiella kultur- och naturvärden till Örnanäs 
kulturreservat raderades med sjösänkningen – gölar, 
översilningsängar och kvarnmiljöerna försvann - 
men landvinningen utgör trots allt en faktisk del av 
Örnanäs historia.

Fastighetsreglering och avstyckning på 1980-talet
I ett historiskt perspektiv har stad och land i vissa 
avseenden behandlats som om de vore skilda länder, 

med olika administrativa system och lagstiftning. Så 
sent som 1971 hade stad och land exempelvis skilda 
domstolar. Övervakning och reglering av fastigheter 
är en administrativ funktion som fortfarande har res-
ter kvar av den gamla tudelningen av stad och land. 
Den som söker information om en fastighet i en stad 
vänder sig till stadsbyggnadskontoret, medan den 
som har ett ärende på landsbygden ofta hänvisas till 
lantmäteriet. 

Under 1900-talet upplöstes flera gränser mellan 
stad och land, men samtidigt skapades nya i förhållan-
de till de enskilda fastigheterna. Idag finns omkring 
tre miljoner fastigheter och det säger sig självt att de 
har krävts viss renodling av myndighetsfunktionerna 
i förhållande till alla dessa enheter och pockande ak-
tiviteter. När lantmätaren Olof Naeringh befann sig 
i Örkeneds socken 1696-97 och dokumenterade Ör-

Landvinningskarta 1912. Dokumentation av 
landvinningen i samband med sjösänkning. På 
kartan anges ett antal hus, men inte alla som vid 
tiden 1912 måste ha funnits på gården. Den östra 
gårdens stenladugårdar finns exempelvis inte utri-
tade, däremot bränneriet som sannolikt inte an-
vändes vid denna tid. 
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nanäs grannbyar Grimsboda, Ekeshult och Rolstorp 
så hade han ett mycket brett perspektiv och registre-
rade uppgifter som ingen lantmätare idag befattar sig 
med, exempelvis huruvida det fanns braxen i sjöarna 
eller produktiviteten av jordbrukets enskilda grödor. 
Idag har vattenfrågor en egen myndighet, jordbruk 
en annan, skogsbruk en tredje, byggnation en fjärde 
och så vidare. 

Den senaste i raden av jorddelningar i Örnanäs 
genomfördes av lantmäteriet 1987. Det var Thure 
Nilssons dotter Marianne Eriksson och hennes man 
Börje som styckade av en villatomt om 3.000 kvm 
från kvarvarande mark på den östra gården. Till lant-
mäteriförrättningen upprättades en kortfattad fastig-
hetsrättslig beskrivning och en mer omfattande tek-
nisk beskrivning av den nya enheten Örnanäs 1:17. 
Som underlag upprättades en informationsfattig si-
tuationsplan i skala 1:1 000 med ägogränser, vägar 
och en takplan inmätt från universella mätpunkter. 
Vad som skiljer denna fastighetsbildning från alla de 
föregående historiska lantmäteriförrättningarna är 
att det upprättades en byggnadsritning. Ritningen 
upprättades av en av de blivande ägarna Börje Er-
iksson och granskades och arkiverades på stadsbygg-

nadskontoret i Osby kommun. Det här är den första 
och enda kända byggnadsritningen i Örnanäs, förut-
om alla de hundratals dokumentationsritningar som 
jag har producerat i detta avhandlingsprojekt. Jag 
skall återkomma specifikt till arkivmaterial som upp-
lyser om byggnaderna och byggarna i nästa kapitel. 

Småskaliga kartor
Småskaliga kartor brukar man kalla de som har 
skalan 1:10 000 eller mindre. De skiftes- och hem-
mansklyvningskartor som presenterades tidigare har 
skalan 1:4 000, och benämns följaktligen storskaliga 
kartor alternativt kartor i jordskala. Produktionen av 
småskaliga kartor har historiskt sett en stark kopp-
ling till krigsmakten. Så sent som 1857 trycktes Ge-
neralstabens karta över Sverige för civilt bruk och 
först 1937 blir gamla Generalstaben numera Rikets 
allmän kartverk ett helt civilt verk. 

Hur kan man använda de småskaliga kartorna i 
en undersökning av en specifik fastighet som Örna-
näs? Detaljeringsgraden är av förklarliga skäl lägre än 
i de äldre storskaliga kartorna. Här blir en samlad 
bebyggelse som Örnanäs gård en prick - om ens det. 
De småskaliga kartorna ger å andra sidan översikt till 

Relationen mellan gårdsplan, fägata och väg 1815-2000. 
Bildserien visar en successiv funktionsseparering och avskilj-
ning mellan folk och fä och främlingar. Då gården var nyanlagd 
omkring 1815 nåddes gården från grannbyarna via fägatan eller 
från stamfastigheten. En tid innan laga skifte 1830 anlades en 
ny väg mellan Örnanäs och Grimsboda i rak sträckning med 
bro över Ekeshultsån. Vägen passerade då den kringbyggda går-
den. Åkermarken gick ändra fram till byggnaderna och passa-
gen in till gården var trång. Fägata och väg löpte samman på 

1815 1830 1865 2000

gårdsplanen. Sannolikt nyttjades fägatan alltjämt som färdväg i 
södergående riktning. Efter ombyggnaden av gården på 1860-ta-
let hålls mangård och fägård respektive väg och fägata isär, men 
fortfarande löper vägen över gårdsplanen. 1986 drogs vägen för-
bi gårdsplanen. Anledningen var att timmerbilarna till kyrkans 
fastighet skulle slippa köra den smala och krokiga vägen genom 
gårdsplanen. Åkerbruket har nu upphört och fägatan är en relikt 
funktion. 
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utsträckta konkreta strukturer som vägar och vat-
tensystem eller administrativa enheter som socken- 
och häradsgränser. De olika småskaliga kartserierna 
har i regel också bättre historisk täckning och kan 
eventuellt komplettera de storskaliga kartorna till en 
enskild fastighet. 

Äldre geografiska kartor
Gerhard von Buhrmans ”Charta öfwwer Schoone” 
från 1684 producerades i skala 1:250 000 och var 
den första detaljerade och korrekta kartan över det 
tidigare östdanska landskapet.64 Örkeneds socken 
benämndes här ”Örken” och markerades med spet-
siga trädsymboler och texten ”fyrre skogh”, d.v.s. 
furuskog. Sjöarna Farlången och Wielången samt 
grannbyarna Ekeshult, Wesslarp och Rolstorp är 
registrerade, men Örnanäs är endast utmärkt med 
en prick på kartan. De flesta kartor över Skåne och 
Kristianstad från slutet av 1600-talet och i princip 
hela 1700-talet baserades på denna Buhrmans karta. 
Det görs få revideringar och samma byar och väg-
sträckningar uppträder med samma lokalisering och 
sträckning. Riksvägen gick från Stenbrohult i Små-
land till Osby och vidare till Broby och där antingen 
söder ut eller öster mot Kristianstad. En mindre väg 
gick över Lönsboda och vidare till Glimåkra. Vägsys-
temen fanns således väster om den till synes isolerade 
trakten kring Örnanäs och gränslandet till Blekinge. 

Den första karta som jag funnit där Örnanäs re-
gistreras med ortsnamn är kartografen Carl Petter 
Hällströms karta över Skåne från år 1812.65 Det är 
en militär stomkarta med ett 20-tal blad för att täcka 
in hela Skåne. Kartan redovisar systematiskt gårdar, 
byar, vattendrag och vägar medan vegetationen en-
dast framgår i en lavering i olika gröna nyanser. Även 
här redovisas trakten kring Örnanäs som ett relativt 
sett väglöst land. 

Generalstabens karta
1812 påbörjade Fältmätarbrigaden arbetet med en 
rekognoseringskarta över Skåne i den relativt stora 
skala 1:20 000 (SSK 1986, Lewan 1982). Motivet 
var beredskap inför Napoleons framfart i Europa. 
Huvuddelen av Skåne karterades, med undantag 

av den nordöstra delen av landskapet. Nästa mili-Nästa mili-
tära kartprojekt kom att kallas Generalstabens karta. 
Kartverket ritades i skalan 1:100 000 eller 1:200 
000 och det var den ombildade Fältmätarbrigaden 
och nybildade Topografiska kåren vid Generalstaben 
som övertog ansvaret från det civila generallantmä-
terikontoret. Karteringen pågick ända fram till 1919 
och reviderades fortsättningsvis fram till 1971 då 
kartverket ersattes av den topografiska kartan i skala 
1:50 000. Totalt omfattar generalstabskartan 194 
blad varav 110 täcker in södra delen av Sverige i skala 
1:100 000 och resterande 84 blad gäller norra lands-
delen i skala 1:200 000.  

Örnanäs finns med på kartblad nr 10 för Karls-
hamn som trycktes år 1869.66 Kartbladet omfattar 
huvudsakligen Blekinge, som mättes upp 1843, med 
kontroll 1866, medan Kristianstads länsdel med Ör-
nanäs uppmättes 1862-63. Vad kan man utläsa spe-
cifikt inom Örnanäs gränser genom Generalstabens 
karta? För det första registreras de två bondgårdarna, 
tre torp och en kvarn samt det vägnät som band 
samman enheterna internt och med granngårdarna. 
Samtliga bebyggelsekategorier redovisas som sym-
boler; bondgårdarna med ej utfylld kvadrat, torpen 
som mindre ifyllda kvadrater och kvarnen som ett 
stiliserat kvarnhjul. Trollatorpet namngavs medan de 
andra två torpen (”Dragontorpet” och ”Tranströms 
täppe” enligt lokala benämningar) endast markera-
des med nämnda torpsymbol. Stugtorpet eller gat-
stugan i den södra vången registrerades inte alls, vil-
ket är märkligt eftersom en Ola Åkesson med familj 
upptogs som boende på torpet i husförhörslängden 
från 1868. Familjen var den sista som registrerades 
på torpet och de kan mycket väl ha flyttat under den 
tioårsperiod från 1858 som husförhören gjordes. Si-
tuationen väcker dock frågan vad som krävdes för att 
en gård eller ett torp inte skulle registreras på gene-
ralstabskartan? Skulle den vara obebodd, permanent 
övergiven, förfallen eller riven?  Kanske tog torpar-
familjen med sig huset när de flyttade? Kanske an-
vändes byggnadsmaterialet till något av de stora la-
dugårdsbyggena som företog på de två bondgårdarna 
under 1860-talet? 
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Generalstabskartan 1843-69, Karlshamn. Karta från Lantmä-
teriet. På kartan markeras platser som tidigare nämnts eller som 
omtalas i texten nedan. ”Blekingestugan” flyttades från Kyrkhult 
till Skansen 1891. Lönsboda som var ”Örkene” sockencentrum. 
Glimåkra var det äldre sockencentrat. Olofström var vid den här ti-
den ett litet samhälle och under 1900-talet expanderar som indu-
striort. Asarum där uppgiftslämnaren August Holmberg kom från. 
Färlöf var en ort som under 1800-talet hade många hantverkare.
 De större vägdragningarna på kartan var desamma som på 
1600-talet och kring Örnanäs fanns endast byvägar. Örnanäs-
borna fick ta sig på krokvägar från gård till gård för att komma 
till kyrkan i Lönsboda eller tinget i Broby. Vid den här tiden 

fanns en järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Sölvesborg. 
Järnvägen passerade Örkeneds sockencentrum Lönsboda men 
också tidigare perifera byar som Gylsboda och Esseboda. Hur 
hade Örnanäs utvecklats om järnvägen dragits över ägorna? Hur 
påverkade järnvägen Esseboda och Gylsboda? Även om närhe-
ten till järnväg saknades i Örnanäs och vägarna var bristfälliga 
så markerades en vattenfarled på kartan, från Wielången över 
Örnanäs ägor via Ekeshultsån till Imningen. Här var det sedan 
öppet vatten till samhället Immeln och med hamn och direkt 
förbindelse till järnvägsstationen. Kanske var vattenvägen nog så 
värdefull och framkomlig som andra farleder. Örnanäs kanske 
inte var så isolerat som det ser ut på kartan? 

Örnanäs

Färlöf

Kyrkhult

Glimåkra

Lönsboda

Olofström

Asarum

Broby
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De ekonomiska kartorna
Äldre socken- eller häradskartor kan förekomma spo-
radiskt, men genom en ny lantmäteriinstruktion från 
1827 skulle sockenkartor och beskrivningar upprättas 
för alla landets socknar.67 Sockenkartverket fick dålig 
täckning. Enligt Claes Tollin producerades drygt 270 
sockenkartor vilket motsvarar cirka 10 procent av lan-
dets socknar (Tollin 2000). I Kristianstads län företogs 
inte en enda kartering. 1859 ersattes sockenkartverket 
med ett ekonomsikt kartverk som till en början pu-
blicerades häradsvis, varför den också kallas ”härads-
kartan” eller ”häradsekonomiska kartan” alternativt 
numera ”gamla ekonomiska kartan”. 

Kristianstads län ingår inte i sockenkartverket 
och det var den sista landsdelen som karterades 
inom häradsekonomiska kartan, 1926 till 1934. 
Skalan är 1:20 000 vilket ger en relativt hög detal-
jering med formriktiga bebyggelseformationer och 
utsträckningar av huskroppar i relativa storlekar, vil-
ket åtminstone anger husen som större och mindre 

Utsnitt av generalstabskartan 1843-69. Karta från Lantmä-
teriet. Våtmarker markeras med parallella horisontallinjer och 
höjder med lutningssträck. Sjöarna Farlången och Wielången 
låg 93,8 meter över havet, medan sjön Imningen som förbands 
av Ekehultsån låg 82,5 meter över havet. Det gav ett bra fall på 
11,3 meter till Örnanäs och Ekeshults kvarnar som låg utmed 
denna sträcka. 
 Löv- och barrskog symboliseras med ringar respektive stjär-
nor. Merparten av skogen i Örnanäs utgjordes av barrskog, men 
huruvida det var tall eller gran framgår inte. Lövskogen fanns en-
dast i två större sammanhängande områden; det ena utmed Wie-
långens strand i norr och det andra löpte som ett smal band från 
Ekeshultssjön i öst till Farlången i väst strax norr om Trollatorpet. 
Att döma av kartbilden var marken mindre beskogad 1862-63 än 
vid laga skiftet 1830-32. Vångarna till bondgårdarna, Trollatorpet, 
Tranströms täppe och det förmodade övergivna Stugtorpet var 
öppen mark. Anmärkningsvärt är att ryttarens torplägenhet som 
tidigare hade en egen liten inäga framställs som helt beskogad. Nå-
gon registrering av kulturmarker gjordes förvisso inte på general-
stabskartan, men förändringen från öppen till beskogad och vice 
versa kan tolkas som en indikation på uppodling eller regression. 
Kanske hade ryttaren slutat att bruka jorden? 

Häradsekonomiska kartan.  Renovationen från 1935 bygger 
på karteringskoncept från 1926-34. Källa: Lantmäteriet. 
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i förhållande till varandra. Vägstrukturen beskrivs 
detaljerat och innefattar även små åkervägar. Ge-
nom färgläggningen preciseras markslagen åker, äng, 
sankmark och skogsmark samt vegetationen med 
generalstabskartans ring- och stjärnsymboler för 
löv- respektive barrskog. Häradskartan anger också 
socken- och bygränser, men däremot inte höjder an-
nat än som sporadiska metriska angivelser av höjd 
över havet. På de äldre häradsekonomiska kartorna 
förekommer precisering av indelningsverkets torp 
och boställen. 

Örnanäs registrerades på kartbladet Immeln.68 

Vid en jämförelse mellan konceptkartan och reno-
vationen finner jag en del anmärkningsvärda skill-
nader. Det är uppenbart att karteringen utgick från 
de tidigare storskaliga lantmäterikartorna; det gäller 
inte bara Örnanäs utan generellt på kartbladet till 

Immeln. På konceptkartan finns som ett bevis på 
detta genom en svag notering med blyerts på den ak-
tuella fastigheten: ”Örnanäs 1830”, det vill säga året 
för laga skifte. Somliga markslag enligt skifteshand-
lingens taxeringsprotokoll är utritade på häradskar-
tans koncept med svaga ljusblå linjer. Dessa finns 
inte med på renovationen. På konceptet har även 
hägnadssystemen enligt skifteskartan markerats med 
tvärställda streck och i svag blyerts syns konturen av 
strandlinjerna innan sjösänkningen. 

På häradskartan redovisas Örnanäs två bondgår-
dar samt Trollatorpet. Enligt kyrkoböckerna och de 
kamerala dokumenten är det också dessa hushåll 
som finns kvar vid denna tid, även om dåvarande 
arrendatorn på den västra gården hade avträtt när 
kartan gick i tryck 1935. På den västra gården regist-
reras ett bostadshus och två ekonomibyggnader. Den 

Örnanäs omkring 1930. Ritningarna över hela byn och den 
centrala inägan baseras på information från häradsekonomiska 
kartan och uppmätningar i fält. 
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Bostäder och ekonomibyggnader i Örnanäs 1700-2000. Ta-
bellen redovisar byggnadsyta i kvadratmeter. Mörk grå del av sta-
pel avser bostäder och ljus grå avser ekonomibyggnader. Infor-
mationen bygger på historiska kartor, folkbokföringsuppgifter 
och uppmätningar. Tabellen redovisar aktivt brukade byggnader. 
Generellt sett är etableringstiden lättare att identifiera än när 
byggnaden rivs eller överges permanent. När ingen registreras 
som boende på ett torp utgår byggnadsytan från tabellen. 

 1.                 2.     3.                          4.       5.    

1. 1810-15: Anläggning av den östra gården. Ny högloftstuga.
2. 1850-51: Ombyggnad till långloftstuga
3. 1865-66: Nya stenladugårdar och renovering av bostadshuset
4. 1920-tal: Renovering av bostadshuset. papptak och veranda.
5. 1940-tal: Modernisering av bostadshuset och ladugården.
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Byggnadsyta tillhörade besuttna och obesuttna i Örnanäs 
1700-2000. Mörk grå del av stapel avser den besuttna lokalbe-
folkningens byggnader (åboar och hemmansägare) och ljus grå 
avser den obesuttna befolkningens byggnader (här främst tor-
pare och ryttare). Denna tabell kan jämföras med befolknings-
sammansättningen i samma kategorier. Bebyggelseexpansionen 
motsvarar befolkningskurvan generellt, men det är bönderna 
som bygger när den obesuttna delen av befolkningen växer i nu-

merär. Man bygger förvisso bostäder men det är främst större 
och fler ekonomibyggnader som uppförs under den expansiva 
perioden på 1800-talet. 



BYGGNADEN SOM KUNSKAPSKÄLLA

226

1700 1815 1830 18801780 20001930

Vägar och bebyggelse i Örnanäs 1700-2000. Ritade tolkningar 
av vägstukturen och bebyggelsens förändring. Huvudvägen fram 
till omkring mitten på 1900-talets slut går från Kullaskogen i sö-
der till näset mot Vässlarp och Rolstorp. Torpetableringarna för-
grenar vägarna från huvudvägen. Förbindelsen mot öster går via 
kvarnstället. Under 1900-talet anpassas vägnätet i huvudsak till 
timmertransporter, och den gamla byvägen brukas inte längre. 

stora stenladugården ritades inte ut, även om den vid 
tiden för karteringen inte kan ha varit äldre än 70 
år. Invid Gårdssjöns strand markeras sågverket med 
en standardiserad symbol för produktionsanlägg-
ning. På den östra bondgården redovisades endast 
tre byggnader; bostadshuset och de två ladugårdarna. 
Undantagsstället, bastun, smedjan, vagnporten och 
bränneriet finns inte. Bostadshus markerades gene-
rellt med röd färg och ekonomibyggnaderna med 
svart. Den förmodade tillbyggda vagnporten på den 
västra ladugårdens baksida är inritad, men däremot 
inte den täckta gödselplattan. Jag får genom härads-
ekonomiska kartan nya tidskoordinater till kunska-
pen om Örnanäs bebyggelseutveckling. 

Åker markeras med gul färg och enligt kartan 
har Örnanäs aldrig varit mer uppodlad än här. To-
talt registrerades 10,7 ha åker. Dikningsprojekt och 
sjösänkningen hade torrlagd tidigare våtängar som 
gjorde åkerbruket möjligt, främst utmed Ekeshult-
sån och Gårssjöns avrinning i Wielången. Enligt 
beskrivningen till häradsekonomiska kartan regist-
reras ingen slåtteräng på Örnanäs överhuvudtaget. 
Grönmarkerade ytor kring gårdar och åkermarker 
registrerades istället som betesmark, och uppgick till 

6,7 ha.69 Fördelningen mellan åker och äng som i 
laga skifte 1830 var en till 11 var 100 år senare upp-
skattningsvis fem till tre (i termen äng inberäknas 
betesmark på inägorna). Åkermarken hade nästan 
tredubblats medan ängsmarken hade minskat med 
85 % under det gångna seklet. Enligt bouppteck-
ningarna till Nils Bodelsson och Henrik Karlsson 
fanns 15 nötkreatur 1832 jämfört med niokreatur 
1932. Detta avspeglas också i jämförelsen av mark-
användningen enligt skifteskartan och den ekono-
miska kartan, men förhållandet mellan åker och äng 
talar också för en förändrad foderkultur där slåtter 
och lövtäkt delvis hade ersatts med ensilage från vall 
och kraftfoder från åkermark.

Vegetationen av löv- och barrskog liknar den 
struktur och skiktning som råder idag, med lövträd på 
de gamla ängsmarkerna inom vångar och andra inä-
gor och blandskog utmed strandlinjerna. Skillnaden 
är att den västra och södra delen av stamfastigheten, 
som numera ägs av kyrkan, består av huvudsakligen 
granplanteringar. Den barrblandskog som redovisades 
1926-34 existerar inte i samma omfattning.

När produktionen av Kristianstads häradseko-
nomiska karta pågick hade man i Göteborgs och 
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Tolkning av markanvändning i Örnanäs under 300 år. Ovan 
och på följande sidor presenteras bildserier av olika teman i 
markanvändningen. De teman som behandlas är: svedjemark, 
fasta åkrar (s. 227), vatten och våtmark, skog och öppen mark, 
lövskog och barrskog (s. 228), ängsmark, hägnad betesmark, 
hägn i trä och hägn i sten (s. 229). Bildseriernas underbyggnad 
av källmaterial varierar. De bör läsas som tolkningar med ut-
gångspunkt från ett befintligt källmaterial som tidigare har redo-
visats. Bilderna läses från nutid till dåtid. Avsikten är att under-
stryka det arkeologiska tillvägagångssättet. Ett rörr frågetecken 
markerar de tidsskikt där påståendet är bristfälligt underbyggt 
med historiska källor eller markhistoriska observationer. 

??

Bohuslän börjat ta fram stomkartor med hjälp av 
fotogrammetriskt bearbetade flygfotografier. I väst-
kustlänet togs sedan den första ”moderna” ekono-
miska kartan fram med denna nya teknik. Flygfoto-
grafiet lades som topografisk grund med ett grafisk 
raster av ekonomisk kartinformation. Lantmäteriets 
första flygfotografering av trakten kring Örkened 
dateras 1947, men den ekonomiska kartan för Kris-
tianstads län kommer först 1976.70 En nyhet i den 
nya ekonomiska kartan är förutom mättekniken den 
systematiska registreringen av fasta fornlämningar, 
kultur- och naturminnen samt reservatsgränser. Na-
tur och kulturmiljövården hade tagit plats i lantmä-
teriets bilder av jorden. 

?
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Flygfotografier
Det äldsta bevarade svartvita ortofotot över Örna-
näs är taget från hög höjd med flygplan är från 1947 
och finns i Lantmäteriets arkivsamling. Det är det 
första i en serie bilder som finns över Örnanäs intill 
dags datum. Nästa flygbild producerades inom en 
landsomfattande flygfotografering på 10 000 meters 
höjd med negativ i skala 1:66 000 som utfördes av 
flygvapnet 1957-58. Det är en relativt hög flyghöjd 
och stor skala som ger en lägre detaljering i bildtolk-
ningen. Från år 1960 genomförde Lantmäteriet efter 
riksdagsbeslut kontinuerliga landsomfattande flygfo-
tograferingar enligt en så kallad omdrevsplan på flyg-
höjden 4 700 meter och skalan omkring 1:30 000. 

Från 1970-talet började man använda infraröd-
känslig färgfilm vid flygfotografering, som ger större 
bildtolkningsmöjligheter, eftersom IR-film (infra-
röd) registrerar ljusfrekvenser och således bildin-
formation som faller bort i svartvit film. Det gäller 
framförallt detaljerade vegetationsstudier där man 
exempelvis med stor noggrannhet önskar skilja ut 
lövskog från barrskog, bedöma fuktighetsgradienter 

och skilja död från levande vegetation (Ihlse, Tull-
back & Bråvander 2000). Under 1980- och 90-ta-
len görs en första landsomfattande flygfotografering 
med IR film. Alltsedan 1970-talet har kameror och 
andra fjärranalysinstrument fästs på satelliter, som 
idag finns tillgängliga i Lantmäteriets databas med 
satellitbilder, som sedan 2007 uppdateras årligen. 

Det är alltså möjligt att följa Örnanäs bebyggelse 
och markanvändning med nedslag i varje decenium 
från 1940-talet och framåt. I Lantmäteriets arkiv 
finns flygfotografier från 1947, 1956, 1962, 1970 
och 1978 med skala ca 1:30000. Från 1980-talet 
och framåt finns fler bilder, färgbilder och bilder 
med upplösning upp till 0,5 meter på marken. I 
bildserien nedan har jag analyserat bebyggelseför-
ändringarna i detaljer. Det mest anmärkningsvärda 
är kanske att den västra gårdens bebyggelse, tre 

Flygfotografier över Örnanäs 1947 och 1962.  Flygfotogra-
fier från Lantmäteriet/Metria. På det äldsta fotografiet finns 
fortfarande sågverket och ett par ekonomibyggnader kvar på den 
västra stamfastigheten. 15 år senare har de försvunnit. 1947 har 
den västra ladugårde byggts till med gödselhus och vagnport mot 
väster. Mjölkrummet tillkommer mellan 1947 och 1962. 

Sågverk

Stamfastigheten
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torp och samtliga utlokaliserade ekonomibyggna-
der som kvarnar, bastun, smedjan med flera bygg-
nader inte existerar på 1940-talet. All denna bebyg-
gelse har raderats ut inom loppet av 10 till 50 år. 

Byggnadshandlingar och berättande källor
Ordet bygghandling rymmer en paradox. Bokstav-
ligt skulle ordet kunna tolkas som aktiviteten eller 
görandet i ett byggnadsarbete, men den konventio-
nella betydelsen av ordet är närmast den motsatta. 
Bland fackmän är bygghandlingen en serie formella 
dokument med administrativa föreskrifter, arbetsbe-
skrivningar och projekteringsritningar som upprät-
tas innan byggnadsarbetet startar. Bygghandlingen 
är ett av byggnadshistorikerns främsta skriftliga 
källmaterial. Friktionen mellan intentionen och det 
materialiserade, mellan program och praktik, är 

vanligtvis en möjlig ingång i forskningsuppgiften. I 
Örnanäs finns ingen byggnadshandling bevarad; det 
finns inget byggprogram, inga ritningar eller arbets-
beskrivningar. Sannolikt har det aldrig funnits några 
sådana dokument. 

Situationen är inte unik utan snarare allmängiltig 
för den äldre landsbygdsbebyggelsen med undantag 
av löneboställen och offentliga hus. Information om 
byggnadens historia får man då söka i andra slags do-
kument, som husesyner, brandförsäkringshandlingar 
och kontrakt. I detta avsnitt undersöker jag före-
komsten, täckningsgraden och informationsinnehål-
let i dessa för den byggnadshistoriska forskningen 
centrala dokumenten. 

Kontrakt 
Örnanäs gårdsarkiv är inte ett arkiv i konventionell 
mening. Den yttre formen är ett antal papperspå-
sar och en skokartong, men det är trots allt en en-
hetlig samling av dokument med känd proveniens 
som förvaras i en garderob på Örnanäs. I samlingen 
finns flera kontrakt som berättar om odling, bygg-
nadsarbete, boende och handel.  Det är intressanta 

Flygfotografier över Örnanäs 1978 och 2009. Den gamla inä-
gomarken beskogas successivt. 1978 är endast en rektangel på 
åkermaren nordöst om gården uppodlad. Fotografiet från 2009 
visar pågående restaurering. Skyddstak för material och arbets-
platser upptar ytan mitt på gårdsplanen. 

Villan 
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Kolorerat flygfotografi över Örnanäs. På väggen i huset där 
Marianne och Börje Eriksson bor, i en villa på ett markstycke 
som vid Örnanäs laga skifte kallades Kycklingeön, hänger ett 
kolorerat flygfotografi över den östra gården. Fotografiet är taget 
i snedperspektiv från nordväst och redovisar den samlade gårds-
bebyggelsen med intilliggande ängs och åkermarker.71 

 Exakt när fotografiet togs är inte känt. Att döma av bilden är 
det taget på 1950-talet. Köksfarstun på bostadshuset, mjölkrum-
met och den cementgjutna och taktäckta gödselplattan till den 
västra ladugården existerar. Det förefaller fortfarande ligga spån-
tak på den östra av stenladugårdarna, vilket tak senare täcktes 
med sinuskorrugerad plåt. Gränsen mellan tidigare åkermark 
och ängsmark framgår mycket tydligt. Åkermarken söder om 
huset är delvis uppodlad, dels med spannmål, dels någon rova 
eller baljväxt. Kring åkern har man hässjat hö både på enstaka 
krakar och långa torkställningar. Åkrarna norr om gården före-Åkrarna norr om gården före-
faller vara övergivna sedan ett antal år. Landskapet hålls dock 
öppet med bete. Viss slyskog finns utmed skogsbrynen.
Fotografiet är kolorerat och retuscherat. Det stora fönstret i salen 
mot norr har aldrig existerat. Troligtvis är också brädinklädna-
den av gödselhuset en retuschering. Kanske var retuscheringarna 
åtgärder som planerades, men som sedan aldrig realiserades. 

upplysningar eftersom dessa slags dokument sällan 
finns i de offentliga arkiven. I de skulder som presen-
teras i bouppteckningarna hänvisas till kontrakt el-
ler ”förskrivning” med datum och avtalspart.  I Carl 
Svenssons bouppteckning listades så många som 75 
fordringsägare, vilket ger en antydan om omfatt-
ningen av den handel och byggenskap som bedrevs 
på gården. 

I de kamerala källorna framstår Carl Svensson 
som gårdens stora förnyare. Han var nämndeman 
och kyrkvärd och under hans och Bengta Nilsdot-
ters tid moderniserades gården och de stora stenla-
dugårdarna uppfördes. En person som framträder i 
kontraktshandlingarna, i skuggan av Carl Svensson, 
är gårdskarlen Sven Jönsson. Han kom till gården 
på 1830-talet som dräng eller hjälpkarl till Sissa 
Nilsdotter, Bengtas mor, som blivit änka efter Nils 
Bodelsson och fått ansvar för gårdsbruket och fyra 
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omyndiga barn. Sissa gifte sig sedermera med den 
sju år yngre Sven Jönsson. Samma år auktionerades 
barnens arvedelar ut av förmyndarna som inropades 
av Sven. Den tidigare soldaten och hjälpkarlen från 
Björkhult blev nu bonde och hemmansägare. Det 
skriftliga källmaterialet i form av avtal mellan Sven 
och olika bönder, hantverkare, arbetare och torpare 
visar att han var mycket aktiv i nyodling och byg-
genskap. Dateringen av byggnaderna visar att det var 
han och Sissa som byggde eller beställde magasinet 
och moderniserade den gamla högloftsstugan. 

Flera kontrakt gäller uppodling av mossmarker i 
ett så kallat hälftenbruk, där utsäde och gröda dela-
des till hälften mellan markägare och brukare. Sven 
Jönsson arrenderade på detta sätt Krokgöls mosse av 
grannen Nils Svensson på den västra gården. Han 
erhöll en extra tunna råg för arbetet att ta bort stub-
barna, som han i sin tur överlät till två torpare att 
bryta och lägga på upplag mot 200 riksdaler i be-
talning. Han tecknade ett liknande kontrakt med 
åbon Måns Svensson för att bryta stubbar och svedja 
ett 49 ar, motsvarande ½ ha stort markområde på 
grannfastigheten Vässlarp. Det står uttryckligen i 
kontraktet att stubbarna ska brytas och användas till 
tjärbränning. Överenskommelsen innebar att Sven 
Jönsson stod för allt arbete och fick nyttja allt dugligt 
byggnadstimmer, men ägaren erhöll ¼ av stubbarna. 
I övrigt delade de lika på utsäte, gröda och hö samt 
behållningen från försäljningen av kartofler, det vill 
säga potatis. 

Byggnadsmaterial och byggnadsarbete 
Samtliga kontrakt som refereras finns i Örnanäs 
gårdsarkiv och de flesta är från 1860- och 70-talen. 
Detta var också en aktiv period av byggenskap. Bön-
derna Sven Jönsson och Carl Svensson köper material 
och arbete och bedriver handel med timmer. Vintern 
1868 köper Carl Svensson timmer från Kullaskogen 
för 423 riksdaler. Senare samma år säljer han 100 tolf-
ter ”fullgoda fyrskurna furuplankor” i Kristianstad 
för summan 1 600 riksdaler, det vill säga ett nästan 
fyrdubblat förädlingsvärde. En intressant informa-
tion är de kvalitetskrav som framställs i kontrakten, 
som att ovan nämnda plank var ”fullgoda”, ”fria från 

röta och skador” och ”av fullmogen skog”.  
Av kontrakten framgår arten av arbete eller pro-

dukt, volymer, tider och priser och ibland kvaliteter 
men sällan hur byggandet lokaliserades. Vad byggde 
exempelvis Sven Lindholm från Gisslaboda under 
knappt två månader från den 10 oktober till 15 de-
cember 1860 för lönen 50 riksdaler och en skeppa 
råg? Till vilken byggnad skulle de 20 000 hyvlade 
takspån som Sven Jönsson köpte av bonden Måns 
Svensson i Vässlarp i januari 1870? Volymen takspån 
borde ha räckt till ett 250 kvm stort tak och en bygg-
nad på drygt 200 kvm. Det skulle kunna vara man-
gårdsbyggnaden på Örnanäs vars tak är 230 kvm, 
men det är omöjligt att bevisa. 

En intressant detalj är att betalning ofta skedde 
delvis kontant delvis i natura och vanligtvis då med 
sprit. I augusti 1859 köpte exempelvis hemmansäga-
ren Carl Svensson på Örnanäs 1 000 kannor gott och 
välsmakande brännvin av fulla sju graders styrka. 
Detta motsvarar 2 620 liter med alkoholhalten 52 
%. Kostnaden var en riksdaler riksmynt per kanna, 
det vill säga 1 000 riksdaler. Föregående år köpte pa-
ret Carl Svensson och Bengta Nilsdotter hela örna-
näsgården för 2 000 riksdaler; nu köper man sprit 
för motsvarande halva summan. Vad handlar det 
här om? En tänkbar förklaring är att man köper ett 
betalningsmedel. Om motiven var rationella så fick 
man rimligtvis mer varor och tjänster för den köpta 
spriten än för kontanter. Att sprit användes till betal-
ning bekräftar kontrakten i gårdsarkivet. Jonas och 
Håkan Bengtsson från Sibbhult åtog sig exempelvis 
att gräva en brunn, 9 alnar djup, 4 alnar i omkrets i 
botten och 6 alnar dito i mynningen för 75 riksdaler 
kontant i förskott och 15 kannor sprit efter arbetets 
avslutande. 
 
Bostadskontrakt
Det upprättades kontrakt mellan soldattorpare och 
rotebönder eller rusthållare som kan finnas beva-
rade i regementsarkiven men jag har inte lyckats 
spåra något sådant avtal för ryttartorpet i Örnanäs. 
Dylika kontrakt innehåller i regel ingen byggnads-
beskrivning, däremot kan det framgå vilka ersättnin-
gar och naturaförmåner soldaten hade, exempelvis 
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gracer från utmarken och omfattningen av kreatur, 
åkermark och ängsmark (Ericson 2004) .

I domböckerna kan man träffa på inteckningar av 
torparkontrakt. Att spåra ett torparkontrakt till ett 
bestämt torp som exempelvis Trollatorpet är ett ar-
bete i blindo, inteckning för inteckning och dombok 
för dombok. Jag har inte ens försökt att på detta sätt 
finna torpakontrakt från Örnanäs, även om det inte 
är omöjligt att det existerar någonstans i volymerna. 
Däremot finns ett torparkontrakt från 1866 bevarat i 
gårdsarkivet. Kontraktet gäller inte Örnanäs utan ett 
torp på grannbyn Vässlarp. Varför kontraktet finns 
bevarat i Örnanäs gårdsarkiv är svårt att veta. Kanske 
kom man till Örnanäs där skrivkunnigt folk bodde? 
Kanske skulle kontraktet styrkas? Kanske var det ett 
ärende för Carl Svensson i egenskap av nämndeman? 
Kanske fanns det en släktförbindelse till torparna? 
Kanske var det taget i förvar? 

Kontrakten följer en skrivmall som jag också har 
identifierat i andra samtida torparkontrakt. Ingen 
beskrivning av själva torpstället ges, men däremot 
vilka skyldigheter som torparna har gentemot bon-
den. Det var ett dagsverkstorp och ersättningen för 
nyttjanderätten bestod i kontant årlig betalning med 
en riksdaler och 50 öre samt 25 karl och 10 kvin-
nodagsverken. Torparna skulle se efter en sträcka av 
bondens rågång samt årligen lägga nya sex famnar 
dubbelt stengärde. De hade rätt att ta ved efter utvis-
ning och hålla en ko och fyra får på utmarksbete, 
men det mesta i kontraktet är inskränkningar. Om 
torparna planterade fruktträd så tillföll de egendo-
men och fick inte tas med vid eventuell flytt. De fick 
inte ta gödsel från marken eller ha inhysesfolk. De 
skulle visa lydnad mot husbonden och dagfolket. 
”Brister torparen i fullgörandet af detta eller före-
tager sig någon oärlighet skall torparen utan något 
hinder genast från lägenheten afträda.”

Det finns ytterligare ett bostadskontrakt i gårds-
arkivet. Det är upprättat 1882 mellan pigan Bengta 
Bengtsdotter och bonden Nils Henrik Carlsson på 
Örnanäs och gäller den så kallade ”qvarnstugan”. Av 
namnet att döma var den en stuga i eller i anslut-
ning till en kvarn. På Örnanäs har det funnits två 
kvarnplatser, men vid kontraktstiden fanns endast en 

kvarn i bruk och det var sannolikt den som låg vid en 
bäck utmed rågången till Trollakulla i söder. I Sven 
Jönssons undantagskontrakt från 1877 omnämns 
kvarnplatsen vid Trollakulla som en fungerande an-
läggning och på platsen finns också en ruin efter en 
liten stensatt stuga. Här bodde alltså en piga under 
slutet av 1800-talet mot prestationen 20 årliga dags-
verken ”äfvensom vid påfordran emot betalning efter 
ortens pris inställer sig till dagsverke hos husbonden, 
allt vid husbondens kall”. Bengta Bengtsdotter fick 
också ta ”vedbränna” efter utvisning, men förbjöds 
uttryckligen att hysa eller härbärgera ”främmande el-
ler vanfrejdade svennar”. 

Undantagskontrakt
Vid generationsskiften upprättades vanligtvis un-
dantagskontrakt som reglerade den unga generatio-
nens försörjningsplikter gentemot de äldre. Bost-
aden var en av de förmåner som behandlades. Jag 
har funnit fyra undantagskontrakt från generations-
skiften 1736, 1810, 1858 och 1882. Avtalsformen 
och inte minst kraven som framställs i kontrakten 
skiljer sig åt.  Det äldsta avtalet om undantag är en 
kort formulering i ett gåvobrev från fadern Jon Truls-
son till sonen Truls Jonsson. Det gäller åborätten till 
Örnanäs krono rusthåll, och Jon skänker munder-
ing och rustningsrätt ”mot det att mina andre barn 
fått mera till hemgift, än denne min son Truls, så 
lova han och, att nära och föda mig på ålderdo-
men”.  Gåvobrevet intecknades 1772 inför nästa 
generationsskifte, när Truls Jonsson i sin tur överlät 
åborätten till sonen Nils Trulsson.72 Nästa undantag-
skontrakt upprättades 1810 i samband med hem-
mansklyvningen mellan bröderna Sven och Ingeman 
Nilsson. När de nya hemmansdelarna lagfördes 1813 
så intecknades också två separata köpekontrakt, ett 
för vardera sonen och ny hemmansägare. Undan-
taget avtalades endast med den äldste sonen Sven på 
stamgården. Avtalet är en del av köpekontraktet och 
uttrycks kortfattat att sonen är skyldig säljarna Nils 
Trulsson och Sissa Svensdotter ”livstids undantag”.73 

Nästa undantagskontrakt upprättades 1858 när 
makarna Carl Svensson och Bengta Nilsdotter köper 
Örnanäs östra gård ¼ mantal av Bengtas mor och 
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styvfar. Kontraktet skrevs innan makan och modern 
Sissa Nilsdotter avled senare samma år. Undantags-
kontraktet intecknades knappt 20 år senare 1877 
varmed styvfadern Sven Jönsson påkallade undan-
tagskontraktets förpliktigande.74 Kontraktet följer 
10 punkter med rättigheter till skjuts, ved, livsmedel, 
foder och dylikt som de nya gårdsinnehavarna skulle 
sörja för, vilket rimligtvis inte skedde till förnöjsam-
het. Frågan om styvfaderns undantag förefaller inte 
ha gått vidare i tvistemål, kanske därför att han dog 
året därpå. 

I undantagskontraktet behandlas även bebyggel-
sen. Här ges om än kortfattat platsnamn och relativa 
tidpunkter för odlingsprojekt, namn på byggnader 
och rumsfunktioner och information om när och 
vem som byggde på Örnanäs under 1800-talets mitt. 
Nedan presenteras utdrag från avtalstexten med 
mina kommenterar. 

”7. Till fri disposition undantages Jöns Månssons 
torp med alla dess förmåner såväl gamla egendomen 
som en tillökning, hvilken redan är instängd med en 
rättning åt norra stängselarmen till rågångelinien, 
och derjemte disponera hela det så kallade Nässtyck-
et efter behag samt på lika sätt den nya odlingen å 
norre vång jämte sommar gräsning till de vid ofvan-
sagde torp vinterfödde kreatur…”

Jöns Månsson bodde på det aktuella torpet 1813-
55. När undantagskontraktet skrevs bodde torparna 
Sone eller Sven Nilsson med familjer på det aktu-
ella torpet. Idag benämns torpet ”Tranströms täppe” 
efter den första torparen Måns Tranström. Denna 
benämning kan vara en konstruktion från arkivupp-
gifter vid Örkeneds hembygdsförenings torpinvente-
ring snarare än en traderad platsbenämning.75 Den 
siste torparen avträdde 1862 och enligt undantags-
kontraktet är det möjligt att Sven Jönsson bodde här 
fram till sin död 1878.  

”9. Till egen fri disposition förbehålles westra käl-
larehuset med hvad deri förvaras samt det så kallade 
nya hus samt derjemte fri herbergering i nuvarande 
boningshus för oss och egande waror jemte fri till-waror jemte fri till-
gång af warorna, spis och öfrige eldstäder, men i den 
händelse att wi finna oss föranlåtne uppföra nya un-
dantagshus erhålles dertill materialer af hemmanets 

skog utan någon ersättning och äfven byggningsplan 
å hemmanets ägor hvarest wi för gott finna”. 

”Nya hus” i meningen ’det nya huset’ måste vara 
magasinet som nuvarande ägarebenämner ”stora 
hus”. ”Västra källarehuset” är rimligtvis benämning-
en på den västra husdelen i mangårdsbyggnaden, 
med salen och förstugukammaren och tillhörande 
vindsvåning. Denna husdel skulle då ha varit själva 
undantagsboendet, även om de avtalade om tillträde 
till hela bostadshuset. Det som de nya hemmansä-
garna på Örnanäs inredde till sal omkring 1865 med 
kakelugn, exklusiva tapeter, pappspännt tak och 
inbyggda skjutluckor till fönstren var ett undantag 
som de enligt gällande kontrakt inte disponerade. 

”10. Slutligen observeras att den vid Trollakulla 
rågång af oss uppförda qvarnanrättning är wår egen 
tillhörighet och att hemmansägaren är förbunden 
till exportering såväl till som ifrån qvarnen af den 
spannmål som af oss är förbehållen och hvarjemte 
den påbörjade smedjeinrättning för vår räkning un-
dantages, samt att det timmer som redan å hemma-
nets ägor förfinnes wara rothuggit af hvad beskaffen-
het det wara må.”

Enligt lokalbefolkningen revs Örnanäs kvarn vid 
Ekeshultsån i samband med sjösänkningen. Enligt 
jordeböckerna och fastighetstaxeringslängderna för-
svann den redan under slutet av 1700-talet. I den 
kulturhistoriska dokumentationen inför reservats-
bildningen  uppges att kvarnruinerna vid Trollakulla 
är en aldrig färdigställd sågkvarn, som en tidigare sol-
dat med namnet Lars Jönsson Modig skulle ha på-
börjat efter sin hemkomst från svensk-finska kriget 
1809 (Örkeneds hembygdsförening 1997, Jönsson 
2000). Detta källmaterial ger en annan berättelse. 
Ytterligare en information i kontraktet som veder-
lägger tidigare uppgifter är att det inte var nämnde-
mannen Carl Svensson som uppförde smedjan, utan 
förevarande hemmansägare. 

Det sista undantagskontraktet är upprättat mel-
lan änkan Bengta Nilsdotters och sonen Sven Au-
gust Carlsson. Kontraktet upprättades 1888 när hon 
sålde sin hemmansdel, men redan året därpå inledde 
hon en process eftersom hon varken fått betalt för 
hemmansdelen eller fått tillträda sitt undantag med 
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de avtalade gracerna.76 Som ett ödets ironi befinner 
hon sig i samma maktlösa situation som sin styvfader 
Sven Jönsson. Sannolikt sitter hon vid sin kommod i 
förstugukammaren i Örnanäs, vägg i vägg till sonen 
Sven August som undanhåller hennes avtalade rättig-
heter. Den 20 december 1889 skriver följande hon 
till ”Herr Häradshövding”:

”Åtgärder är af största behofvet påkallad, enär 
hemmanet vanvårdas och jag icke kan af min be-
mälde son erhålla hvarken några penningar ens nå-
got undantag efter bifogade undatagskontrakten ej 
heller min undantagsbyggnad som skulle vara färdig 
till inflyttning den 1 december i fjol 88 och hvars 
storlek kontraktet omförmäler. Bäst vore om hem-
manet skyndsamt blefve utmätt på det S A Carlsson 
måtte hindras uti all förskingring och försälja skogen 
och i öfrigt bereda  mig än större skada och obehag. 
Jag hoppas att herr häradshöfdingen hjelper mig till 
det aldra bästa med ärendet, helst som jag lider en 
stor orätt af min nämnde son, och ser mig blottställd 
för min ålderdom om snar hjelp och god hjelp icke 
kommer emellan alldra skyndsammast. Ödmjukli-
gen Bengta Nilsson Enka”77

I undantagskontraktet framgår att hon hade rätt 
till ett cirka 100 kvm stort bostadshus på planen i 
den så kallade frukthagen. Platsen är med största 
sannolikhet hagen väster om fägatan där en jord-
källare och stenfot till en förmodad ladugård finns 
bevarad. Undantagskontraktet preciserar i detalj alla 
varor och tjänster som den nya åbon skulle sörja för:

”Undantagsbref 23 april 1888
I sammang med denna dag upprättad köpeaf-
handling om mitt egande hemman no 1 7/10 mtl 
Örnanäs, har jag af tillträdande egaren Sven Aug. 
Carlsson i lifstids underhåll betingat mig följande 
naturaprestationer som årligen af berörde hemman 
skola utgöras, på sätt här nedan bestämmes:
1. Senast vid Thomedag leveras trettio /30/ kubik-
fot råg, och sex /6/ kubikfot korn, ren och afradsgild 
säd.
2. Wid Mikaelitiden lemnas 24 fot friska kartofflor, äfven 
lemnas årligen 5 kannor korngryn, 5 kannor ärter, ett fot 
salt, 10 kg78 lutfisk och en bundt bommullsgarn no 10.

3. Ett svin skal lemnas slagtfett i vigt minst 6 kg 
helslagtadt, före jultiden äfvensom 20 kg kött af god 
beskaffenhet och salttorkadt: ett fot kornmalt.
4. Den så kallade Qvarnåkern förbehålles äfensom 
det stycke som användts till kålplantering förbehålles 
jämte nödiga dragare till jordens drifning samt göd-
selns utkörande hvilket allt besörjes av åboen. De 
trän som befinnes på planen förbehålles äfven. 
5. Tvenne kor förbehålles samt 2 får med dess lamm 
skola åtnjuta underhåll ihop med åboens egne, vinter 
och sommar och i bästa afradsbete , men om så icke 
skulle finnas förenligt med ömsesidig fördel skall till 
komas underhåll lemnas 400 kg foder neml. 200 kg 
hö och 200 kg halm, väl bergadt och af god beskaf-
fenhet, samt löf och hö till fåren efter behof.
6. Till undantagshus skall Åboen uppföra och inreda 
ett boningslänga 21 aln lång och 14 aln bred med 
inredning efter min uppgift, samt med nödig stenfot. 
Till uthus förbehålles den ladugårdslänga som finnes 
på planen eller den sk ”frukthagen” , hvilken jord 
det åligger åboen att hålla fredad för kreatur åverkan. 
De fryktträd som finnes på planen förbehålles äfven.  
Efter min död tillhöra husen hemmans egaren, då 
han underhåller dem med nödig reparationer.
7. Bränne till behofvet skall alla tider på året till-
handahållas torrt och småhugget vid undatagsbyg-
gnaden.
8. Om jag så önskar förbehålles rättighet att få un-
derhåll af en gris, plocka ogräs på åboens egor hvar 
helst som önskas då det icke skadar odlade vexter.
9. Af hemmanets ålfiske förbehålles hvarje söndag, 
samt en fjärdedel af den brax som fångas. 
10. Nödige skjutsar såväl till forsling av spannmålen 
till förmalning, som till kyrkfärder, samt till läkare och 
präst, skall äfven vid behof tillsläppas; utan betalning.
11. Åboen lemnar årligen 20 kg kaffe och 20 kg 
socker. 
Gällande öfverenskommit betygas af
Örnanäs den 23 april 1888
Bengta Nilsdotter. Undantagstagare 
Sven Aug. Carlsson. Undantagsgifvare
Härmed på en gång närvarande vittnen
Björn Persson d.ä., Gisslaboda 
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Per Persson, Björkhult”
Änkan Bengta Nilsdotter drev rättsprocessen till 

Kungliga Maj:t och Rikets Hovrätt, men fick beske-
det att hon inte på giltigt sätt anfört protokoll och 
utslag till undantagskontraktet. Detta föranledde 
henne att inteckna kontraktet 1891, det vill säga 
registrera kontraktet hos tingsrätten. Den 14 april 
1890 utförde dock Kronofogdskontoret i Osby ut-
mätning till Bengta Nilsdotter och en avbetalnings-
plan för skulden lades upp.79 1894 var skulden avbe-
talad, men något undantagskontrakt fick hon aldrig. 
På baksidan av brevkonceptet till häradshövdingen 
har någon skissat på en bostadsplan; ett hus med sex-
delad plan med en utskjutande veranda på fasadens 
mitt, det vill säga en modern hustyp för Örnanäs. 

De fyra undantagskontrakten skiljer sig åt. De 
äldsta är kortfattade och förefaller bygga på förtro-
endet mellan barn och föräldrar. Sven Jönsson och 
Bengta Nilsdotter hade under sina respektive perio-
der som brukare byggt upp och lämnat över ett på-
tagligt välstånd som också skulle säkras för ålderdo-
men. Det kan också vara så att det fanns detaljerade 
undantagsbrev mellan parterna även i de tidigare 
generationsskiftena, men som inte intecknades i full-
text i domböckerna. De senare kontrakten tyder på 
just detta, att det var vid händelse av tvistemål som 
kontrakten intecknades. 

Undantagskontrakten från senare delen av 
1800-talet utmärker sig i detaljeringsgrad. I början 
av 1800-talet säkrar den äldre generationen ålder-
domen kortfattat som ett krav på ”livstids undan-
tag”. Ett par generationer senare specificeras rättig-
heterna in i detalj. Under 1900-talet tecknas inga 
undantagskontrakt alls. Huruvida skillnaderna över 
tid är allmängiltiga eller högst specifika för Örnanäs 
har jag inte undersökt. Det går att konstatera att de 
detaljerade kontrakten sammanfaller med en tid av 
jordbruksexpansion och både ekonomisk tillväxt och 
proletarisering. Generationen som bidragit till en på-
taglig tillväxt kanske var mer benägen att säkra sin 
lott i en tid av förändring. Företeelsen sammanfaller 
också med en i allmänhet väldokumenterad och ar-
tikulerad tidsepok. 

Husesyner och brandförsäkringar
Husesynsprotokoll är en vid benämning på källma-
terial som tillkommit i olika sammanhang och med 
varierande informationsinnehåll. Husesyner genom-
fördes exempelvis vid brandförsäkringar, skattläggn-
ingar, skiften, exekutiva auktioner, tvister, tillträden 
och avflyttning och som en löpande byggnadskon-
troll. Syneprotokollen är i sin bredd en unik samling 
av källmaterial i byggnadshistorisk forskning. Det är 
möjligt att göra generaliseringar över regionala byg-
gnadsskick och dess förändringar över tid genom att 
följa protokollens beskrivningar av nybyggnads- och 
ombyggnadsskeden, materialval, volymer, funktioner 
och rumskombinationer. Källmaterialet har dock be-
gränsningar och ett representativitetsproblem. 

Sannolikheten att finna syneprotokoll till en en-
skild gård beror på dess kamerala status; ett boställe 
som uppläts åt en statstjänsteman, präst eller militär 
kontrollerades regelbundet, åtminstone från 1700-ta-
lets mitt och framåt. En kronogård skulle enligt lag 
kontrolleras vart tredje år men utifrån genomgången 
av material i Östra Göinge härad och Örkeneds sock-
en står det klart att det här var en ”kameral fiktion”.80 
Även skattegårdarna skulle synas regelbundet enligt 
lag, men till de privata gårdarna finns ytterst få syner 
och då uteslutande vid brandförsäkring eller jordskif-
te.81 Syner av dagsverkstorp, soldattorp, kvarnar och 
annan utomgårds bebyggelse förekommer men det är 
knappast ett källmaterial man kan förvänta sig finna 
till varje förekommande objekt. 

Det förefaller som om husesynerna för krono- och 
skattegårdar genomfördes vid påkallade behov, som 
vid skattläggning, brand eller ett anmärkningsvärt 
förfall och bristande underhåll. En annan möjlig-
het är att husesynerna av bondgårdarna var betydligt 
mer informella än vad som föreskrevs; att procedu-
ren inte dokumenterades och att brister resulterade i 
en muntlig tillsägelse.82 

Laga husesyn
Laga husesyn var en besiktning som normalt syftade 
till att granska huruvida en brukare av annans eg-
endom, som arrende eller som naturaersättning för 
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tjänst, fullgjorde sin byggnadsskyldighet. Under 
husesynen fördes protokoll över byggnadens skick. 
Bristande underhåll och hävd noterades liksom de 
eventuella åtgärder brukaren vidtagit utöver stadgade 
skyldigheter, så kallade överbyggnader. Synepro-
tokollen innehåller förutom byggnadsbeskrivningen 
också information om dåtidens byggnadsvård; om 
skadesituationer, åtgärdsförslag och kostnader att 
reparera exempelvis en skorsten eller att byta en syll-
stock. 

Den äldsta husesynsordningen är från slutet av 
1500-talet.83 Detaljerade procedurbeskrivningar ges 
i 1681 års husesynsordning och senare 1734 års lag.84 
I kompletterande husesynsordningar för militärbo-
ställen från 1694 och 1696 anges att även rusthåll 
och hästhemman85 skulle synas som andra militär-
boställen.86 Detta skedde i vissa delar av landet, ex-
empelvis i Bohuslän, men i Skåne synades varken 
Örnanäs eller de andra rusthållen av krigsmakten 
(Carlsson 2007). Trots att lagen fastställde att alla 
gårdar oavsett jordnatur skulle synas enligt föreskri-
ven procedur vart tredje år så har jag inte funnit en 
enda laga husesyn av Örnanäs. 

Det finns några företeelser i lagstiftningen och 
debatten kring laga hus och byggnadsskyldighe-
ten87 som sannolikt påverkade Örnanäs. Laga hus 
var de byggnadsfunktioner som innefattades i bygg-
nadsskyldigheten. Överloppsbyggnader var alla 
de byggnader som statsmakten inte krävde av den 
enskilde hemmansägaren eller åbon. Bestämmel-
serna om laga hus var ett sätt för centralmakten att 
styra byggverksamheten på landsbygden, även om 
man önskade än mer preciserade instruktioner (Er-
ixon 1965, Ahlbäck 1985). Under 1700-talet förde 
Kungen och landshövdingarna debatt och kampan-
jer om byggverksamheten i landet, med inspel från 
vetenskapspersoner.88 Ett centralt tema var skogsbe-
sparande åtgärder, som bland annat resulterade i ett 
förbud 1756 mot vedtak eller så kallade ”färjetak” 
och ”granbarkstak”. I kampanjerna förespråkades tak 
av halm och torv. Skattelättnader för stenhusbyggna-
det var en annan åtgärd i tiden. Brandskydd var en 
viktig fråga för landshövdingar och länsmän i Skåne 

där bönderna, framförallt i de södra delarna av land-
skapet, byggde eldstäder utan skorsten långt in på 
1700-talet (Campbell 1928).

Örnanäs gamla högloftsstuga är närmast en ideal-
typisk byggnad motsvarande landshövdingarnas öns-
kemål under 1700-talet: en dagligstuga och härbergs-
hus med gäststuga kombinerat med spannmålsloft, 
samutnyttjad eldstad för bakugnen och dagligköket 
och ett grovkök bakom förstugan samt ytterligare ett 
loft med visthusfunktion. Kungens befallningshavare 
beklagade sig över böndernas oskick att bygga många 
små hus.89 Sörmlands landshövding påtalade som en 
av många röster under 1700-talet att ”nästan hwar 
bonde har twå gånger mera hus än han behöfwer, så 
att thet redan är en nödvändighet, at thet aldra minsta 
hemman skall hafwa twå stufwor och kammare, samt 
en bod för hwar person, at förtiga the otalige redskaps-
lider och hölador.”90 Projekt till byggnadsordningar 
för landsbygden drevs i Uppland och Skaraborg men 
lagfästes aldrig.91 Landshövdingen i Värmland ivrade 
för en byggnadsordning ”(h)warigenom landsmannen 
undervisas at bygga sine hus högre och tiänligare til 
flere behof under et taklag hwarmedelst många onö-
diga bodar, foderhus och sädeslador kunde efterhand, 
och då nybyggnad skier, indragas.”92 Sigurd Erixon 
gör kopplingen att dessa ansträngningar slutligen re-
sulterade i övergången från parstugor i en våning till 
enkelstugor i två våningar under 1800-talet (Erixon 
1965). Det är svårt att helt avfärda möjligheten att 
högloftsstugan är ett resultat av centraldirigering.93 
Generalguvernementen för de införlivade sydsvenska 
länen förde kampanjer av olika slag med en hårdför 
maktutövning. 

Åke Campbell har framförallt fördjupat sig i 
centralmaktens engagemang i frågan om brand-
skydd och byggandet av skorstenar under början av 
1700-talet. Det är svårt att bevisa att centralmaktens 
direktiv realiserades, men just husesynsprotokollen 
är ett källmaterial som kan bevisa relationen mellan 
ideal och praktik. I husesynerna för militärboställen i 
Örkened framgår att den konventionella bakugnen i 
stugan från början av 1700-tal förses med ”skårsten, 
spis och spjäll”. Detta sker under övervakning; 1722 
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stämde länsmannen Ola Horg åbon Sven Jonsson i 
Örnanäs och tio andra bönder i Örkeneds socken för 
att de inte hade åtgärdat sina skorstenar enligt tidi-
gare order (Tomenius, 1994, s. 238).

Brandförsäkring
De enda husesynsdokument från Örnanäs gäller 
brandförsäkringssyner. Örnanäs finns registrerad i 
en Östra och Västra Göinge härads brandstodsjorde-
bok redan 1688. De betalar där en daler i brand-
stod.94 Det var en ansenlig summa som, beräknat 
på Örnanäs-hushållets ekonomi enligt 1671 års 
jordrevning, utgjorde 7 % av intäkterna efter skatt 
och rusthållning. Brandstödet utgick vanligen med 
120 daler. Och husbränder var vanliga (Tomenius 
1994). Eldfängda takmaterial om somrarna, belys-
ningselden om vintrarna samt bristfälliga murningar 
var de vanliga brandorsakerna. 1709 brann Gissla-
boda och Skinnamyra, 1719 brann Skinnamyra igen 
och 1721 Rävatorpet. Under 1700-talets början 
drevs som sagt en kampanj i Skåne om införande av 
skorstenar, och 1722 stämdes 11 bönder i Örkened 
för bristfälliga skorstenar. Nämndemannen Anders 
Hansson försvarade bönderna, och påtalade att man 
gör ”sin högsta flit att förlänga skorstenarna men att 
man haft så mycket arbete med höskörden att man 
ej hunnit med skorstenarna till fullo” (Tomenius, 
1994, s. 238).

I 1734 års lag anges att häradsborna på landsbyg-
den i förening skulle fastställa brandstodens belopp 
för vart och ett hus i hela eller delade hemman som 
ersättningen sedan baserades på.95 Det förekommer 
att häradsrätterna specificerade den standard som 
skulle gälla med materialbeskrivningar och värde-
ringar i dagsverken för respektive byggnadskategori 
inom ett typiskt bondehushåll.96 Från senare delen 
av 1700-talet förekommer privata försäkringsbolag. 
1782 bildades ”Allmänna brandförsäkringsfonden” 
senare ”Allmänna Brandförsäkringsverket för bygg-
nader å landet”.97 Här försäkrades Stora Nyteboda 
som var en av de större bondgårdarna i Örkened.98 

Den rådande försäkringsformen för övriga bondgår-
dar i socknen var densamma sedan 1600-talet Östra 

och Västra Göinge Häraders fastställda Brandersätt-
ningsbolag. I gårdsarkivet finns en byggnadsbeskriv-
ning och försäkringsvärdering från 1903 bevarad. 

”Brandförsäkring 1903 Östra och Vestra Göinge 
Häraders fastställda Brandersättningsbolag. Den 
31 januari 1903 insänds underlag till värdering av 
byggnader på Örnanäs no 1 till försäkring uti Östra 
och Vestra Göoinge Häraders fastställda Brandersätt-
ningsbolag. 

1 boningshus 21,1 meter långt, 7,14 meter bredt 
inredning i 5 boningsrum, kök mm uppfört av 4 
tums plank under spåntak.  Värde 1500 kronor. 

1 dränghus mm 9 meter långt 6,9 meter bredt af 4 
tums plank under spåntak värde 600 kronor. 

Westra ladugården 30 meter lång och 9,52 meter 
bred uppförd af gråsten under spåntak och inredning 
till fä och får, hus, loga och foderhus. Värde 1000 
kronor

Östra Ladugårdslängan 30 meter, 9,52 meter af 
gråsten under spåntak, inrett till stall, drängkam-
mare, vagnport, svinhus och foderhus. Värde 1000 
kronor

Ett brygghus, 9 meter långt och 7 meter brett af 
plank under spåntak. Värde 200 kronor
Totalt värde 4300 kronor.”

Man kan notera att byggnadsmåtten som anges 
gäller för den gamla högloftsstugan, vilket kan tol-
kas som om texten med den gamla byggnadsbe-
skrivningen har återanvänts utan att uppdateras på 
den här punkten. Byggnadsbeskrivningen är ganska 
knapphändig, men det finns viss information om 
bostadssituationen. Byggnaden uppges innehålla 5 
boningsrum. Totalt har byggnaden vid den här ti-
den 9 rum och kök, och frågan är då vilka av dessa 
som nyttjades som boningsrum? Avses rummen på 
bottenvåningen; stugan, framkammaren, förstugu-
kammaren, salen och spiskammaren? Magasinet be-
nämns som ”dränghus” och i anslutning till stallet i 
den östra ladugårdslängan finns en ”drängkammare”. 
Ingen av dessa byggnader har eldstäder. Situationen 
i Örnanäs överensstämmer med den generella bild 
som ges i provinsialläkarrapporterna, att manliga 
tjänstefolk bodde i ouppvärmda rum företrädesvis 
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utanför själva mangårdsbyggnaden. 
Östra och Västra Göinge Häraders Brandersätt-

ningsbolag skildes från själva domsagan 1832. Or-
ganisationen ombildades till ett självständigt länsför-
säkringsbolag som alltjämt fortlever genom Göinge 
och Kristianstads länsförsäkringsbolag inom den 
nationella alliansen kring Länsförsäkringar AB. I de 
flesta länsbolagen har äldre besiktningsprotokoll, 
försäkringsbrev och debiteringslängder tyvärr kas-
serats. Huruvida Göinge och Kristianstads länsför-
säkringsbolag har eller inte har bevarat dessa äldre 
handlingarna  har jag tyvärr inte kunnat få svar på.   
 
Byggnadstyper och benämningar
Med undantag av brandsynehandlingen från gårds-
arkivet så har husesynsprotokollen inte gett speci-
fika upplysningar om Örnanäs. Däremot fungerar 
källmaterialet som referens och ett samtida och nära 
jämförelsematerial. Hur benämndes de olika rums-
funktionerna? Var utformning och förändringar av 
mangårdsbyggnaden i Örnanäs allmängiltig i den-
na trakt? Dessa frågor har jag sökt svar på genom 
punktvisa nedslag i krigsmaktens husesyner av Ör-
keneds militärboställen, strödda brandsyner i Kro-
nofogdens arkiv samt utflyttningssyner i samband 
med laga skifte i Lantmäteristyrelsens arkiv.99 Käll-
materialet omspänner perioden 1684 till 1927, med 
en koncentration från slutet av 1700-talet till slutet 
av 1800-talet. 

Det är svårt att med säkerhet belägga förekomsten 
av högloftsstugan som byggnadstyp. I de äldre bygg-
nadsbeskrivningarna angavs sällan byggnadshöjder-
na. I beskrivningarna åtskiljs mangården och fägård 
och struktureras därefter med utgångspunkt i bygg-
nadsfunktionerna. Det är svårt att med säkerhet säga 
om mangård och fägård är fysiskt åtskilda eller sam-
manbyggda. Det är sällan möjligt att med säkerhet 
återskapa bilden av gårdsbebyggelsen och byggna-
derna; huruvida de beskrivna enheterna är samman-
byggda i en länga, om de ligger under ett gemensamt 
tak eller om de är helt fristående. Benämningen hus 
används exempelvis inte som synonym för en bygg-
nad. Det framgår däremot att de olika enheterna kan 
vara av olika skick och ålder. I en syn av ett torp un-

der ett länsmansboställe redogörs för en situation där 
7 aln av en längre bostadslänga ägs av torparen; reste-
rande del tillhör boställsinnehavaren.100 

Bedömningen är trots allt att beskrivningarna 
av bostadshusen under 1700-talet och 1800-talets 
början har flera gemensamma drag med den högs-
loftstuga som byggdes i Örnanäs i 1810-15.  Enligt 
syneprotokollen redovisas vanligtvis en stuga tillhö-
rande en mangård.101 Det förekommer att det till en 
mangård hör två stugor, som då ofta ligger i en se-
parat länga i vinkel med den föregående. Stugorna i 
de genomgångna protokollen är påfallande lika till 
utformningen med två dörrar, två väggfönster och 
ett takfönster. Stugans inredning består av bord med 
stapel102 och säte, väggfast säng, ett par ”jordbänker”, 
golv av brädor och bakugn med skorsten, spjäll och 
spis. Spjällen kan vara av trä eller järn. Stugorna är 
timrade av ”furu båler” och ”öfver täckt med sparar 
och bräder till rygg åsen”. Intill stugan ligger van-
ligtvis ett eller två ”härberg huus” med kammare och 
ibland en förstuga. Benämningarna drängkammare, 
gästkammare och spiskammare förekommer också. 
Från kammaren i härbergshuset leder en öppen el-
ler inklädd trapp till loftet. Härbergshuset med spis-
kammare ligger vanligtvis öster om stugan, och på 
motsatt sida redovisas i de flesta fall ett härbergshus 
med kammare inredd med ett par väggfasta sängar. 
Förekomsten och utformningen av dörrar och lås re-
dovisas ingående för varje byggnadsdel, och det är 
konsekvent att varje enhet i en förmodad bostads-
längan är försedd med gångjärn och lås. 

Benämningen härbergshus är särskiljande efter-
som den inte självständigt anger ett fysiskt rum eller 
konstruktion till skillnad från exempelvis stugan eller 
kammaren. Härbergshuset avser i de flesta fallen en 
konfiguration eller komposition som innehåller sov-
rum och loft med förvaringsfunktion.103 Benämning-
en härbergshus liknar till sin språkliga karaktär den 
norska benämningen lon som också avser en bostads-
plansom har vissa givna beståndsdelar men som kan 
variera (Andersson & Sjömar 2001, Berg 1961, 1989). 

Det finns i synehandlingarna exempel på samma 
ombyggnadsförfarande från högloftsstuga till lång-
loftsstuga som i Örnanäs. Dubbelstugan Gammel-
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gården i närbelägna Tomaboda by byggdes om 1848 
på ett delvis liknande sätt, då bostadslängans båda 
ryggåsstugor timrades upp i nivå med loften och la-
des under ett gemensamt tak (Tomenius 1994). For-
muleringen att ”loftet omlägges till en del” har re-
gistrerast i en husesyn av ett länsmansboställe 1840. 
Det skulle kunna vara en åtgärd där en låg stuga 
timras upp i nivå med högre loft.104 Från mitten av 
1800-talet omtalas att nya hus uppförs ”efter tidens 
bruk i de utdömdes ställe”. 

Att högloftsstugan var den konventionella bygg-
nadstypen under 1700-talet och början på 1800-ta-
let är högst sannolikt. Husesynsprotokollen visar 
också att byggnaderna under 1800-talets senare del 
lades under ett takfall med loftvåning eller vindsvå-
ning i fullhöjd. Förändringen sker kring 1800-talets 
mitt.105 När Grimsboda skiftades 1852 var alla tre 
mangårdsbyggnaderna enligt synen högloftsstugor. 
En av böndernas gårdar synas enligt följande.

”Tomas Jönsson Boningslänga 11 ½ alnar bred 
27 ½ alnar lång, hvaraf 12 alnar är 5 ½ alnar hög och 
15 alnar 3 ½ alnar hög under halm tak, inredda till 
stuga med förstuga kök Herbergshus och Kammare 
med murning. En rustkammare vid Norra sidan. 
Desse byggnader äro gamla och förfallna samt fodrar 
nybyggnad. 

Westra uthuslängan 9 alnar bred 9 ½ alnar lång 5 
¼ alnar hög under halm tak inredt till Huggehus i 
gammalt men i brukbart stånd. Södra delen af westra 
Uthuslängan 32 ½ alnar lång 10 alnar bred, hvaraf  
södra ändan är 8 alnar hög och öfriga delen 4 ¾ un-
der halmtak bestående af stall, fähuslada gammal 
med i hjelpligt stånd. En inkörselport med tak 6 aln 
lång. Södra uthuslängan 11 ½ alnar bred, 23 alnar 
lång och 5 alnar hög under halmtak inredd till loga 
lada och golf i godt stånd.”106 

Nämnda Tomas Jönssons gård är den som be-
döms vara i sämst skick. Trots detta är det de andra 
två böndernas gårdar som flyttar ut. ”Husen ehuru 
en del äro af starkt timmer äro gamla och fodrar om-
byggnad. Dessutom äro mangårdshusen samman-
byggda, hvilket till större delen är förhållandet med 
uthuslängorna.” 107

De iakttagbara förändringarna som sker under 

1800-talet torde vara allmängiltiga.108 ”Sal” och 
”garderob” är benämningar som förekommer från 
1800-talets senare hälft, liksom beklädnadsmaterial 
som panel med ”bräder och ribbor”, ”stick tak” och 
”tappet papper”. Bemålade ytor blir vanligare samt 
kakelugnar och ”kammare med murning”. Benäm-
ningen ”härbergshus” försvinner under senare delen 
av 1800-talen, men funktionen spiskammare fortle-
ver. Jag finner heller inte benämningen drängkam-
mare i bostadshuset, däremot kombinationerna 
drängkammare och stall eller ”huggebod”. Termer 
som ”högloftsstuga” eller ”långloftsstuga” förekom-
mer inte under någon tidsperiod i källmaterialet, 
inte heller benämningar som ”bakhus” eller ”báhus”, 
”framkammare”, ”kove”, ”kistekammare” eller ”lång-
farstu” som refereras i byggnadshistorisk forskning 
om det sydsvenska byggnadsskicket (se bl.a. Erixon 
1947 och Werne 1993).

Ritningar
Ritningar utgör i många fall en byggnadshistorikers 
främsta källmaterial. Ritningar är i juridisk bemär-
kelse ett slags formkontrakt eller distansavtal om 
form mellan byggherre och entreprenör eller bygg-
herre och tillståndsgivande eller långivande myndig-
het. En enda ritning har funnits till Örnanäs bebyg-
gelse och det är en bygglovsritning från 1989 till 
Marianne och Börje Erikssons villa. Den innehåller 
enligt modern praxis en situationsplan, byggnads-
planer, fasader och en sektionsritning. Tillsammans 
med en teknisk byggnadsbeskrivning utgjorde den 
underlag för bygglov som fastställdes av byggnads-
nämnden i Osby kommun. 

Avsaknaden av ritningar till äldre byggnader på 
landsbygden gäller generellt, om man undantar of-
fentliga byggnader och tätbebyggda områden från 
1900-talet (Ehnström. 2002). En enda äldre ritning 
till ett jordbrukshemman har jag funnit i arkiven till 
Örkeneds socken. Det är en ritning från 1889 över 
en ladugård till Trumpetarbostället Ulvhult.109 

Allt sedan 1734 års lag har det funnits krav att byg-
ga och underhålla de så kallade laga husen. Tillsynen 
garanterades åtminstone i teorin genom husesynsin-
strumentet. Kravet på bygglovritningar framförs för 
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första gången i samband med 1874 års Byggnadsstad-
ga för rikets städer.110 En ritning skulle inlämnas till 
den beslutande byggnadsnämnden men detta gällde 
endast stadsplanelagt område. Krav på bygglov inför-
des med 1947 års Byggnadslag genom så kallade ut-
omplansbestämmelser som inkluderade ”glesbygden”. 
Bygglovkravet handlade om en situationsplan som an-
gav byggnadens läge på tomten och ”ritningar rörande 
förslaget med behövlig beskrivning”.111 

Det är inte självklart att man finner ritningar till 
alla hus på landet uppförda efter 1947. Bygglovsplik-
ten gäller inte generellt jordbrukets ekonomibyggna-
der och det finns undantag för små byggnader och 
enklare åtgärder i en- och tvåfamiljshus. Ofta har det 
bedömts tillräckligt att pröva ett byggprojekt utan-
för planlagt område från allmän synpunkt utifrån en 
enkel beskrivning eller eventuellt en situationsplan 
med dess placering på tomten.112 

Ritningar till jordbruksfastigheter kan finnas hos 
Hushållningssällskapet, Statens Egnahemsstyrelse, 
Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden i sam-
band med råd eller långivning till byggprojekt. Råd 
och lån kan ha varit aktuellt vid moderniseringen av 
Örnanäs ladugård på 1940-talet men det finns inga 
spår av projektet hos nämnda arkivhållare. 

Från mitten av 1800-talet producerades typrit-
ningar och instruktioner för jordbruksbyggnader. Till 
de mer namnkunniga svenska ”lantbruksarkitekterna” 
hör Charles Emil Löfvenskiöld och Peter Sundius. 
Det är inte omöjligt att modellen till Örnanäs ladu-
gårdar från 1865 finns som förlaga i den mycket om-
fattande nationella och internationella produktionen 
av typritningar. Sveriges allmänna lantbrukssällskaps 
byggnadsbyrå och Samfundet för Hembygdsvårds 
byggnadsbyrå, senare Lantmännens byggnadsfören-
ing, K-Konsult och ByggLant är några organisationer 
som fortsatt traditionen att ställa idealritningar till 
lantbrukets förfogande (Borg & Olsson 2004).

Varför finns det så få ritningar till landsbygdens 
bebyggelse? Ett skäl är sannolikt att statens krav på 
bygglovritningar för den mer ordinära bebyggelsen 
är en modern företeelse. Ett annat skäl kan vara ar-
kivhanteringen där ritningar inte har behandlats som 
fullvärdiga dokument. De är ofta utbrutna ur sina 

ursprungliga handlingar och arkiverade för sig un-
der egen katalog. Ritningar har också estetiska och 
pedagogiska värden som gör att de ibland hamnat 
i privata samlingar eller placerats på väggen istället 
för att sparas till eftervärlden som historiska källor. 
Men den rimliga slutsatsen, med empirisk grund i 
häradsrätternas, länsstyrelsernas och kommunernas 
arkiv, är att ritningen är en ovanlig byggnadshand-
ling till den ordinära bebyggelsen fram till 1900-ta-
lets början. 

Byggmästarritningar förekommer i städerna, 
adelns hus och för allmänna byggnadsuppdrag med 
statlig övervakning som kyrkor och tingshus från 
1700-talet och med ett fåtal exemplar från 1600-ta-
let (Franzén 2007, Löfgren 2011, Nodermann 
1992, Nyström 2002). Ritningar för den ordinära 
bebyggelsen börjar förekomma först under slutet 
av 1800-talet, där Wilhelm Steinholtzs ritningar 
från 1880- och 1890-talen över lantmannabyggna-
der i Uppland och Olof Johanssons ritningar från 
1900-talets första decennium i Hälsingland utgör 

Bygglovritning till fritidsbostad. Ritning från 1987 av Börje 
Eriksson. Notera parallellerna till det gamla bostadshuset, med 
brutet innertak i stugan, eldstaden och biläggaren, samt  föns-
tersättningen. 
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unika samlingar. Att ritningar var ovanliga bekräf-
tas bland andra av byggmästaren August Holmberg, 
som uppger att få byggmästare på landet, eller som 
han kallade ”byggers själv”, ens kunde räkna eller 
skriva och än mindre brukade ritningar (Holmberg 
2006, s. 56). Charles Emil Löfvenskiöld skriver i en 
av sina lantbyggnadsläror från 1869 att bönderna 
bygger utan ritningar efter samma modell som far 
och farfar hade gjort. Undantagsvis hände det enligt 
Löfvenskiöld ”att en och annan timmerbyggmästa-
re och lantman drog upp några linjer och satte dit 
några mått på papperet till ledning för åtminstone 
planindelningsanordningar”.113

I arkiven från 1800-talet och tidigare århund-
raden finner vi nästan inga ritningar till landsbyg-
dens hus. Kanske är vår idé om ritningen som den 
oumbärliga bygghandlingen en tidsbunden föreställ-
ning. Man kan misstänka att ritningens funktion 
som formavtal lösts på andra sätt; Att bygga inom en 
tradition, med existerande byggnader som förlagor 
och begränsade av de traderade byggkunskaperna. 
En möjlighet som jag tidigare fört fram är materi-
allistans funktion som formavtal inför ett byggpro-
jekt. De äldre arkiven saknar ritningar med rymmer 
många materiallistor. Jag hävdar att en byggnadsar-
betare med kunskap och handlingskompetens i ett 
traditionellt byggnadsskick kan visualisera en mate-
riallista inom byggnadsskicket. Denna kompetens 
besitter sällan en byggnadshistoriker, varpå material-
listans potentiella funktion som ritning av naturliga 
skäl inte uppmärksammas. Här finns en underut-
nyttjad källa och en forskningspotential. 

Hantverkare 
Vem byggde husen på landet förr i tiden? Svaren som 
den byggnadshistoriska forskningen ger skiljer sig åt, 
från att beskriva en högt specialiserad byggproduk-
tion till tankar om husbygge som en allmänkunskap 
bland bönder.114 Det finns också forskning som visar 
hur olika moment i ett byggprojekt kunde dels upp 
mellan yrkespersoner och bönder, där den profes-
sionella hantverkaren stod för arbetsplanen och de 
teoretiska bedömningarna i processen.115 Det finns 
också källor som talar för att den lokala situationen 

och tillgången på yrkespersoner avgör hur byggan-
det går till och även hur byggnaderna utformas. Den 
gamla lantbrukaren Ola Persson berättade 1924 för 
Mårten Sjöbeck om förhållandena i Färlöfs socken 
utanför Kristianstad, där Araslöfs säteri höll timmer-
man som byggde böndernas gårdar: ”De fingo därför 
icke bygga på det sätt som de själfa önskade”.116 Med 
utgångspunkt från det empiriska materialet och re-
ferenserna till fallet Örnanäs är det möjligt att säga 
någonting om produktionen av det byggda, men här 
ges inga kategoriska slutsatser. 

Direkta och indirekta uppgifter ger exempel på 
när bönderna själva medverkade i byggproduktio-
nen. Kontrakten visar att skogen användes till bygg-
nadsändamål, för eget bruk och för avsalu. Enligt 
folkminnen deltog och förestod brukarna en hel del 
av underhåll och renovering men också viss nypro-
duktion: Hilding Wihlborg renoverade exempelvis 
sitt hustak med emballageplåtar. Åbon Sven Nilsson 
var direkt engagerad i flera byggprojekt, bland annat 
uppförandet av en kvarn och ett undantagsställe. 

Enligt bouppteckningarna ägde de flesta manliga 
invånarna i Örnanäs en ansenlig mängd verktyg. En 
genomgång av bouppteckningarna till två bönder117 

från början av 1800-talet och en samtida timmer-
man118 från Färlöv visar att den professionella hant-
verkares redskap inte utmärker sig nämnvärt.

Även om bönder och torpare i gemen hade en 
mängd redskap i sin ägo och byggde en del i egen 
regi så anlitades också professionella hantverkare. 
Enligt Thure Nilsson uppfördes de två stenladugår-
darna i Örnanäs av specialiserade ladugårdsbyggare 
från Hökön. I arbetskontrakten i gårdsarkivet fram-
träder specialister som anställdes för brunnsgrävning 
och tillverkning av kvarnhjul. Specialister produce-
rade och sålde också hantverksmässigt tillverkade 
byggnadsmaterial som spik och takspån. 

Vem som uppförde mangårdsbyggnaden i Ör-
nanäs har inte kunnat fastställas. En slutsats av den 
byggnadstekniska undersökningen är att det timrade 
bostadshuset sannolikt byggdes av skickliga timmer-
män. Det är fråga om ett hantverksmässigt avancerad 
byggnadsverk och en produktion som inte skedde 
regelbundet inom bondehushållet i Örnanäs. Bon-
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dehushållets medlemmar kunde rimligtvis inte upp-
rätthålla och tradera denna produktionskunskap. 
Slutsatsen är att husbygget i början av 1800-talet 
krävde yrkespersoner. Även om bönderna med famil-
jer, drängar, pigor och dagsverkstorpare medverkade 
i delar av produktionen så framstår byggkunskapen 
så avancerad att den fodrar professionell kompetens 
och kontinuerlig färdighetsträning.  

Vem kan ha byggt den gamla högloftsstugan i Ör-
nanäs? Jag har inte funnit några ritningar, dokument 
eller inskriptioner som ger ledning om husets byg-
gare. Jag har följt upp fordringsägarna i byggherren 
Ingeman Nilssons bouppteckning från 1817 men 
inte funnit någon hantverkare. I de topografiska ar-
kiven på Nordiska museet och Folklivsarkivet i Lund 
finns fotografier och byggnadsdokumentationer av 
mangårdsbyggnader i Göingebygden som liknar Ör-
nanäs, bland andra Skärsnäs i Vånga socken, Man-
narp i Hästveda, Pålestorp i Vankiva, Gundrastorp 
i Vittsjö, Övre Stafshult Visseltofta socken. Skärsnäs 
och Gundratorp är samtida med Örnanäs men vem 
som byggde husen finns inte dokumenterat. Det är 
inte orimligt att tänka sig att samma hantverkare kan 
ha medverkat i dessa husbyggen, vilket kanske skulle 
kunna undersökas genom en ”stilstudie” och attribu-
ering av hantverksutförandets egenskaper. 

Om man vänder på frågan, vilka yrkespersoner 
skulle ha kunnat bygga Örnanäs mangårdsbygg-
nad omkring 1815, så kan man åtminstone få fram 
möjliga personer. Utöver hantverkarna från Kristi-
anstad och andra städer i regionen så förekom olika 
former för byggproduktion på landsbygden. Pehr 
Lundström från Övrarp i Norra Strö var exempelvis 
häradsmurare fram till sin död 1811. Hantverkare, 
eller så kallade gerningsmän, registrerades och god-
kändes också av sockengemenskapen och soldater 
hade vissa rättigheter att utöva hantverk i fredstid. 
Åtminstone tre timmermän är verksamma i när-
området vid denna tid: Pehr Kjederqvist från Vanås 
gård i Knislinge, Jeppa Nilsson från Olseredshus och 
nämnda Måns Åkesson från Bökarehuset i Färlöv. I 
närbelägna Åkarp i Glimåkra fanns en byggmästare 
Sone Åkesson. I Färlövs socken fanns en koncentra-
tion av murare, timmermän och snickare vars yrken 

traderades från generation till generation. 
Hur förhållandena var mellan den formella regle-

ringen av hantverk och utövandet i praktiken är svårt 
att få klarhet i. Under senare delen av 1800-talet är 
registreringen av hantverkare på landsbygden i Östra 
Göinge mer översiktlig genom Kronofogdens regis-
ter. Här framgår hur många som enligt Kungliga Fa-
briks och Hantverksordningen ”såsom försörjnings-
medel med egna händer och till afsalu åstadkomma 
hatverksarbeten eller andra tillverkningar”.119 Ka-
kelugnen i salen i Örnanäs, med bondeparet  Carl 

 BYGGNADSREDSKAP ENLIGT BOUPPTECKNINGAR

 Måns Åkesson 
 1829

 Ingeman Nilsson 
 1817

 Nils Bodelsson 
 1832

 Timmerman Färlöv  Bonde på Örnanäs  Bonde på Örnanäs

 1 bill yxa  1 tälg yx  3 tälj yxor

 2 hand yx0r  4 bol yxor  1 do

 1 såg  3 hand yxor  5 bol yxor

 1 do liten  3 släggor  3 hand yxor

 2 syl (?) yxor  2 tänger  1 tvär såg

 2 nafvare  1 do  2 boga såg

 2 do  1 kobbe såg  1 rosje

 3 do  1 do  2  tangslor

 1 borr  2 gröp hyflar  2 nafvare

 2 höfvlar  3 hygge järn  2 do

 2 slag (?) do  1 bandknif

 2 strög höflar  1 par gröp höflar

 2 do  4 höflar

 1 hugg verktyg  9 hugge järn

 7 huggjern  3 band knifvar

 1 sirkel  3 borrvinnar

 1 svarfstag  6 tälg knifvar

 1 meya  2 filar

 1 hyfvelbänk skänkt till Åke  1 sten slägga

 1 do skänkt till Sven  1 hoftång 

 2 hammare

 1 hållehake

Byggnadsredskap i tre bouppteckningar. Jämförelse mellan 
timmermannen Måns Åkessons bouppteckning och två Örna-
näsbönder, Ingeman Nilsson och Nils Bodelsson. 
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Svensson och Bengta Nilssdotters initialer, är san-
nolikt tillverkad av en kakelugnsmakare i närom-
rådet. Det kan vara kakelugnsmakaren J. Johans-
son i Knislinge, som kronofogden registrerar som 
den enda verksamma kakelugnsmakaren i distriktet 
1864. (Priset enligt lokal byggstatistik uppgick till 
100 riksdaler för en rektangulär och glaserad kake-
lugn.) 1864 registrera kronofogden 1 byggmästare, 
8 murare, 10 målare, 45 snickare och 12 timmer-
män, men endast 2 murare, 4 målare, 18 snickare, 
3 timmermän är gerningsmän i laga bemärkelse. I 
Örkeneds socken finns under hela 1800-talet främst 
skomakare och skräddare registrerade samt ett par 
snickare och målare. 

Det torde vara svårt att vetenskapligt underbygga 
ett kategoriskt svar till frågan vem som byggde husen 
på landsbygden förr i tiden. Vem bygger exempel-
vis husen på landet idag? Det är de boende själva, 
grannarna, bönderna, pendlarna och sommarstu-
geägarna, samt byggnadsarbetarna, byggföretagen, 
alltjänstföretagen, kataloghusproducenterna och 
gästarbetarna. Ett par företeelser är dock möjliga 
att uttala sig om genom det historiska källmateria-
let: Industrialiseringen inom byggmaterialproduk-
tionen eskalerar under 1800-talets slut. Sågverken, 
tegelbruken, snickerifabrikerna och de patenterade 
byggprodukterna blir fler. Perioden 1860-1880 
framstår som ett skede då dessa förändringar slår ige-
nom. En annan generell iakttagelse är att byggverk-
samheten var en manlig syssla. I källmaterialet har 
jag endast träffat på en kvinna och hon var målare. 
 
Markegångstaxor och prisstatistik
Undersökningar av byggnaden gav svar på frågor om 
byggnadshistoriska förlopp och tekniker och red-
skap. Det var möjligt att rekonstruera byggnadens 
tidigare utformning och mängdberäkna byggnads-
materialen. Vad mer kan man få ut av dessa uppgifter 
genom kombinationer med andra källor? Vad kos-
tade exempelvis ett husbygge i början av 1800-talet 
i Göingebygden? Vilket byggmaterial fanns att tillgå 
på marknaden? Vilka standarder förekom? Vilka di-
mensioner var vanliga respektive ovanliga? Svaren 
till dessa frågor går inte att avlocka byggnaden men 

här finns andra slags källmaterial att tillgå. Marke-
gångstaxorna och Kronofogdens byggnadsstatistisk är 
två källmaterial som kan bidra med information om 
samtida priser och materialegenskaper. Priskuranter 
som förekommer i större omfattning från omkring 
1870-talet behandlades kort i föregående kapitel om 
dateringar, där bostadshusets industritillverkade spisar 
kunde specificeras genom priskuranter från Husqvar-
na. Dessa slags källmaterial kan också ge information 
om byggnadsmaterialens benämningar, förändringar 
i pris och marknadsutbud över tid samt de geogra-
fiska skillnaderna på byggvarumarknaden.120 

Markegångstaxan är ett numera relikt system 
med rötter i medeltiden som fastställde värdet på 
naturaprodukter och tjänster i pengar. Markegångs-
taxor finns dokumenterade med kontinuitet från 
början av 1700-talet och innehåller uppgifterna 
som kan vara en hjälp att värdera historiska bygg-
nadskostnader. Antalet byggvaror som registrerades 
är begränsad. Furustockar, syllstockar, finsågade och 
grovsågade bräder, granstörar och tjära är några van-
ligt förekommande produkter. Karl- eller drängdags-
verke och ökedagsverken121 registreras kontinuerligt. 

Prisuppgifterna är indelade efter län, stad och hä-
rad. De geografiska prisskillnaderna är anmärknings-
värda. 1865 kostade exempelvis en tolft bräder 12 
fot långa, 1 1/24 tum tjocka och 6 2/3 tum breda 
i skarpkant 4 riksdaler och 50 schilling i Östra Gö-
inge härad, 5 riksdaler i Kristianstad och 8 riksdaler 
i Simrishamn, men bara 4 riksdaler i Villands hä-
rad.122 Det är således 100 % prisskillnader inom re-
lativt små geografiska avstånd. Transportkostnaderna 
är följaktligen höga; ett ökedagsverket i Östra Gö-
inge kostade 3 riksdaler medan ett drängdragsverke 
endast 90 schilling. 

Från perioden 1845 till 1908 har jag funnit detal-
jerade prisuppgifter på byggmaterial och byggnads-
arbeten. Kronofogdens arkiv specifikt för Östra Gö-
inge härad.123 Byggnadsstatistiken följer en generell 
mall. Det är däremot inte alla poster som registre-
ras; takskiffer prissätts exempelvis inte i dokumen-
ten. Man kan se vissa förändringar över tid. Under 
1890-talet tillkommer nya slags material som jern-
tråd, asfaltspapp, ”betóngrundmur” och ”Lomma 
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portland-cement” samtidigt som de traditionella 
kvarstår, exempelvis osläkt kalk, grå eller vit släckt 
kalk eller ett lass mossa. Arbetsbeskrivningarna blir 
mer detaljerade och varierade. Kronofogden pris-
sätter läggning av blindbotten, nytt hyvlat golv eller 
omläggning av ett gammalt golv. Det sena 1800-ta-
let är en intressant period eftersom den innebar en 
övergång från hantverk till mekanisering och viss 
industrialisering av byggvaror. Generellt sett ökar ar-
betskostnaden men de flesta material blir billigare. 
Material som spik, spån, murtegel och taktegel är va-
ror där priserna kulminerar under 1860-talet för att 
sedan bli billigare. Även trävaror blir billigare. 

Processuell rekonstruktion är en metod för att få 
kunskap om historiska arbetsprocesser och som prö-
vas i följande kapitel. Proceduranalyser och fullskaliga 
repetitioner kan ge upplysningar om exempelvis svår-
hetsgrader, kritiska moment och materialåtgång men 
också hur lång tid det tog att producera material och 
konstruktioner. Genom att kombinera historisk pris-
statistik och resultat från processuella rekonstruktio-
ner kan man uppskatta kostnaderna för ett historiskt 
byggprojekt. Att ha tillgång till dessa båda källmate-
rial är värdefullt. Rekonstruktionerna ger fördjupad 

kunskap om procedurerna. Tidsstudierna kan efter 
omräkning med stöd av vetenskapligt grundade om-
räkningstabeller med index jämföras med uppgifter 
i markegångstaxor och kronofogdarnas prisstatistik. 
Dessa historiska dokument fungerar som korrektiv 
för de processuella rekonstruktionerna. Är tidsåt-
gången i nutida rekonstruktioner rimlig? Stora skill-
nader kan indikera att man tolkat arbetsprocessen fel, 
använder andra verktyg eller brister i hantverksskick-
lighet jämfört med den historiska situationen. 

Timringsarbetet som exempel skulle ha tagit 269 
dagsverket, enligt beräkningar genom processuella 
rekonstruktioner och dagens praxis. Omräknat med 
tio timmars arbetsdag motsvarar det 215 dagsver-
ken. Timringsarbetet är inte entydigt avgränsbart 
och uppgiften ovan är all timring inklusive syllar och 
infällning av bjälkar och åsar. Kostnaden med dags-
verkslönen 24 schilling uppgår då till 107 riksdaler 
banco. Det vill säga dubbla kostnaden i förhållande i 
förhållande till materialet enligt markegångstaxorna. 

Är 215 dagsverken en rimlig uppskattning av tids-
åtgången? I de äldre markegångstaxorna specificeras 
inte priset på timmermansarbete, så det är inte direkt 
kontrollerbart. Från 1890-talet finns lokala prisupp-

EXEMPEL PÅ MATERIAL- OCH PRISFÖRÄNDRINGAR 1861-1908

Specifikation 1861 1871 1881 1901 1908

1000 stycken murtegel 10 x 5 x 2½ tum 50 kr 30 kr 30 kr 11 kr* 35 kr

1000 tretumsspik (press) 5 kr 4,50 kr 5,50 kr 3 kr 2,50 kr

1000 tretumsspik (klipp) - - - 2,5 kr 2,10 kr

1000 spånspik 3 kr 1 kr 1 kr - -

1000 takspån 10 kr 7 kr 8 kr - -

1 fönsterluft 1,20 glas, beslag & målning 10 kr 12 kr 12,23 kr 13 kr 12,25 kr 

1 dörrluft m. enkel dörr beslag & målning 10 kr 18 kr 20 kr 15 kr 12 kr

1 lpm 4-slagen furusparre 5 x 6 tum 25 öre 70 öre 70 öre 60 öre 55 öre

1 lpm ställningsspira 35 öre 55 öre 5 kr* 8 öre 15 öre

1 rund kakelugn material & arbete 70 kr 75 kr 75 kr 80 kr 105 kr

1 kbm stensättning material & arbete 32 öre 79 öre 95 öre - 1,75 kr

Timmermansdagsverke 10 timmar 1,50 1,50 kr 2,50 2,50 kr 4 kr

Murardagsverke 1,75 kr 1,50 kr 2,50 2,50 kr 5 kr

Dagsverke med häst & karl 3 kr 4 kr 4 kr 3 kr 7,50 kr

* Orimliga prisuppgifter.  Möjliga felskrivningar. 

Kronofogdens byggnadsstatistik. 
Exempel på lokal prissättning på bygg-
nadsmaterial och arbete 1861 till 1908.   
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gifter på en kvadratmeter timrad väg, enligt följande: 
”1 qvm väggyta en sida räknad, i arbetslön för hustim-
ring med liggande timmer utan utstående knutar, in-
begr. syllarnas och bjelkarnas uppläggning, infällning 
och afväxling, då intet afdrag göres för fönster och 
dörröppningar.”124 Produktionshastigheten i prissta-
tistiken varier något över tid och ett genomsnittligt 
mått är 1,6 kvadratmeter vägg per dagsverke.125 Det-
ta ger totalarbetstiden 189 dagsverken för timring 
beräknat på högloftsstugans totala timrade väggyta 
på 303 kvm. Inberäknar man arbetet för justering av 
ojämnheter från kransågningen och oxhyvling av vis-
sa väggpartier så är kalkylerna ganska likvärdiga. Ett 
arbetslag med två timmermän och en hjälpkarl bor-
de ha kunna timra stommen på cirka tre månader.  
 
Reseberättelser och folklivsskildringar 

”Reste från Växjö, spisade i Husby, hälsade på prosten Floderus 
i Skatelöv, ankom om aftonen till Stenbrohult, där man fann för 
sig alla sina syskon och gamle fader. Modern saknades, som död 
blivit, sedan man senaste gången var hemma”. 
(Carl von Linné, Ungdomsresor). 

Den äldsta berättande källan som åtminstone snud-
dar vid Örnanäs och som innehåller byggnadshisto-
risk information är så vitt jag känner till Nils Skyttes 
dagbok från slutet av 1600-talet. Det är också den 
enda berättande källan av detta slag från äldre tid. 
Tyvärr passerade aldrig Carl von Linné eller Nils 
Månsson Mandelgren genom Örnanäs. Tyvärr pas-
serade de inte ens genom Örkened. Linné färdades 
som många andra utmed riksvägen ett par mil väs-
terut eller utmed kusten. Platserna preciseras sällan 
med gårdsnamn och ägare, såtillvida det inte gällde 
högreståndsbebyggelse. Carl von Linnés kända be-
skrivning av ”Virestadstugan” infaller i resedagbo-
ken den 12 maj 1749 och på vägen mellan Virestad 
och Stenbrohult.  Skildringen avser enligt Linné 
”bondstugorna här nere i Småland vid skånska grän-
sen”. På vilken grund gjordes generaliseringarna? 
Hur ska man förhålla sig till formuleringar som ”här 
i trakten” eller ”i skogsbygden”?

Reseberättelser och folklivsskildringar har va-

rit betydelsefulla källor för den byggnadshistoriska 
forskningen. Flera av de mer detaljerade skildring-
arna av landsbygdsbebyggelse från 1700-talet gäl-
ler samma byggnadsskick som vi finner i Örnanäs; 
det sydsvenska timrade bostadshuset med en central 
ryggåsstuga och en hörnställd bakugn med kök. I 
Erixons ”Svensk byggnadskultur” och under ka-
pitlet Högloftsstugor citeras Samuel Krok (1749), 
Carl von Linné (1749), Pehr Osbeck (1796), J. N. 
Wilse (1790-98), Per Kalm (1741), Jöran Johan Öl-
ler (1800) och Carl Hårleman (1749). I andra sam-
manhang citeras andra beskrivningar av den äldre 
sydsvenska byggnadskulturen som ges av Samuel 
Kiechel (1586), Anders Tidström (1756), Abraham 
Hülphers (1759) och Christian Molbech (1815). 

Ett genomgående tema i reseskildringarna är bo-
stadshusets rumsfunktioner och framförallt stugans 
möbleringsplan. Byggnadstypen med höga loft och 
låg stuga beskrivs uttryckligen av Öller, Osbeck och 
Wilse och indirekt av Carl von Linné. Benämning-
arna är relativt samstämmiga och de talar om ”loft” 
eller ”herbergshus” eller dialektalt ”härbre” eller 
”häbbare” (Kalm 1741). I vissa fall ges olika namn 
på loften framför respektive bakom stugan; Kalm 
(1741) talar om ”bahuset”, som Öller (1800) be-
nämner ”stora herbergshuset” till skillnad från ”lilla 
herbergshuset” eller ”kowen”. Det finns som tidigare 
påpekats en glidning mellan vad som är rum respek-
tive byggnadsdel. Öller ger en intressant upplysning 
om den så kallade högloftsstygan som han beskri-
ver som simpla byggnader från en äldre tid, ”hwaraf 
qwarlämningar ännu finnas” (Öller 1800, s. 246). 

Stugans möbleringsplan, inredningens benäm-
ning och bostadszonernas sociala uppdelning före-
faller vara ytterst rigid i äldre tider. Det finns ingen 
avvikelse i någon av de nämnda beskrivningarna. 
Ingen direkt ingång till stugan förekom. Huvudin-
gången låg mot den delen av stugan där eldstaden var 
placerad, vanligtvis mot öster. Eldstaden med bak-
ugn och kökshärd var hörnställt och avgränsade med 
”kronstången”, en kökszon. På en fast bänk utmed 
norrsidan, kallad ”norrbänken” eller ”gallbänken”, 
vistades barn och drängar. En motsvarande bänk 
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fanns utmed söderväggen för barn och pigor. I bortre 
gavelns ena hörn stod husbondfolkets väggfasta och 
draperade säng. I det andra hörnet var matbordet 
placerat framför en väggfast bänk benämnd högsätet 
eller sätet. De äldre uppgifterna talar om takfönster 
och små fönstergluggar eller högt sittande fönster. 
Framför fönstren ställdes vävstolar och spinnrockar. 
Dagsljuset var begränsat och belysningen fick man 
också från en öppning i bakugnen, benämnd ”ly-
sefyr”, samt tjärstickor som eldades så att stugtaket 
blev sotsvart. Väggarna draperas av mönstrade väv-
nader i lin och ull. 

Några dokumentalister beskriver också den speci-
ella timringstekniken. Johan Jöran Öller berättar att 
bondstugorna i Jemshögs socken hade ”ryggås” och 
”revhugget timmer”, vilket kan tolkas som det i Ör-
nanäs aktuella slätbilade timret (Öller 1800). Anders 
Tidström beskriver husen i Karlshamn i Blekinge 
som är ”rödfärgade, uppbygda af tjocka båtplankor, 
5 tum tjocka. Tjäresidan vändes utåt och knutarna 
sågas, så att allt faller tätt och nätt. Dessa båtbräder 
äro af fyrsidiga tilltäljda block eller stockar. Och en 

tolft sådana stockar af 16 alnars längd kostar 18 daler 
silfvermynt” (Tidström 1891, s. 91).

En fråga som berörs av flera dokumentalister är 
de bostadshygieniska förhållandena, men detta har 
inte nämnvärt använts av byggnadsforskarna på sam-
ma sätt som de mer materiellt inriktade byggnads-
beskrivningarna. Det finns spår av intertextualitet i 
forskningen om den svenska landsbygdsbebyggelsen. 
Samma citat, byggnadsexempel och sätt att karaktä-
risera det typiska byggnadsskicket återkommer inom 
den byggnadshistoriska litteraturen.126 Man kan 
misstänka att alla författare inte går till primärkällor-
na utan citerar tidigare citat, vilket också gör att de 
tidigare uppmärksammade passagerna av rese- och 
folklivsskildrarna är de som repeteras. Ett exempel är 
Öller som ganska ingående beskriver de sanitära för-
hållandena under egen rubrik och åtskilt från de ofta 
citerade byggnadsbeskrivningarna. Öller beskriver 
vanan att hålla vissa kreatur inomhus, att grövre hus-
hållsgöromål som slakt, brygd och tvätt sker i stugan, 
och att det förekom att barn och gamla gjorde sitt 
avträde inne i bostadshuset. Här finns överensstäm-

Virestadstugan. (Till vänster) Carl von Linnés plan över ”Vi-
restadstugan” publicerad i sin ”Skånska resa” 1749. Ritning: 
Carl von Linné. (Till höger) Tolkning av inredningens utseende 
med Linnés benämningar. Ritning: Peter Sjömar.   
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melser med de uppgifter som provinsialläkarna ger 
sent under 1800-talet.

”Hwad snyggheten inom hus beträffar, så saknas 
den här i allmänhet. De osnygge swinkreaturen ufö-
das merendels inne i stugan, hwilka förorsaka en be-
ständig elak stank för alla de näsor som icke derwid 
äro wane från ungdomen. På somlia ställen upfödas 
ock kalfwar, til och med föl och getkreatur då de äro 
späda, inom sine kättor, inne i stugan, som tilförne 
är nämnt. Slagt, brygd och twätt // med flere hus-
hålls göromål, ske merendels i stugan, at förtiga den 
osnygghet som sjelswåldiga barn tillåtes inom stugu 
dörrarne” (Öller 1800, s. 130-131). 

Samuel Kischels skildrar också bostadssituationen; 
värmen när bakugnen tänds och stanken när männis-
kor och även djur vistas i samma rum. Det förefal-
ler som om det ansågs nedvärderande av den svenska 
bondekulturen. Sigurd Erixon skriver uttryckligen 
att skildringen är orättvis eftersom den kan uppfattas 
som ”en betoning av den blekingska och småländska 
bondekulturens primitivitet gentemot den kontinen-
tala” (Erixon 1939, s. 168). Samtidigt som Erixon ci-
terar valda delar av Öller hävdar han att ”forskningen 
är fullt på det klara med att inhysningen av djur i 
stugan icke har varit något särskilt karaktäristikum 
för dessa landsdelar, utan att i allmänhet en strängare 
åtskillnad mellan djur och människor här rått och sä-
kert rådde på 1500-talet än i t.ex. Tyskland, Kiechels 
hemland” (Erixon 1939, s. 168).

Reseskildrarnas uttryckssätt är olika. Linné med 
flera har en saklig vetenskaplig prosa. Andra ger stör-
re utrymme för det personliga intrycket. Samtidigt 
som Örnanäs nya gård etableras på 1810-talet reser 
dansken Christian Molbech genom Skånes skogs-
bygd. Det är första gången han ser timrade hus. Han 
saknar den danska vita kalken när furuskogen sluter 
sig kring de timrade gårdarna i gränstrakten mellan 
Skåne och Småland.  ”Med allt detta hafva de dock 
genom sin form och mörka färg, som icke upplifvas 
af någon kalk, ingen hvit färg, någonting alfvarsamt 
med sig, som tyckes tillhöra vintern, snön och den 
dystra barrskogen” (Molbech 1815, s. 265). 

Byggnadsdokumentation
Göingebygden ansågs, som tidigare påtalats, som 
ett reliktområde och hit styrde flera kulturhistoriska 
expeditioner under 1900-talets första hälft. Den för-
sta inventeringsresan gick till Osby, Glimåkra och 
Örkened socknar och företogs av Eva Wigström på 
Nordiska museets bekostnad redan 1881 (Wigfors 
1882). Den första kända antikvariska uppmärksam-
heten som ägnas Örnanäs är 1906 då Pehr Johnsson 
registrerade en järnåldersgrav på fastigheten söder 
om Trollatorpet.127 Hans skriver i sin rapport ”Anti-
kvariska och kulturhistoriska forskningsfärder i Gö-
ingebygden” om Örkeneds socken att den ”ända tills 
för några år sedan legat aflägsen från all civilisation” 
och att ”ingen bygd i Skåne torde de gammaldags 
sederna och bruken ha längre legat kvar än i Örke-
ned.”128

Det äldsta kända fotografiet från Örnanäs finns 
i Folklivsarkivet i Lunds gårdsarkiv. Bilden är tagen 
av Gustaf Nilsson och visar två män stående framför 
Trollatorpet.129 Bilden är tagen från gårdsplanen på 
torplängans sydvästra fasad (se fotografi i avhand-
lingens inledningskapitel). Timmerstommen är bar 
och taket klätt med stickspåntak. De två männen 
på bilden framstår som ett möte mellan två skilda 
kulturer eller tidsåldrar. Bilden är odaterad men tor-
paren är förmodligen Truls Nilsson (1853-1936). 
Han var bonde på Örnanäs stamgården fram till 
slutet på 1880-talet då han tvingades sälja gården, 
som varit i släkten sedan 1500-talet, och flytta till ett 
av sina tidigare dagsverkstorp. Att döma av invente-
rarens mondäna kläder är bilden tagen på 1920-ta-
let. Det var flera kulturhistoriker som inventerade i 
Göingebygden vid den här tiden, bland andra John 
Lindroos, Sigfrid Svensson, Mogens Clemmensen, 
Albert Nilsson, Mårten Sjöbeck, Gunnar Holbroch 
och Sigurd Erixon (Hammarlund-Larsson 1993). 

1931 passerar en av Nordiska museets forsk-
ningsexpeditioner Örnanäs. Bengt Engström står 
som upphovsman till en bild av mangårdsbyggnaden 
i vy från nordväst. Av fotografiet framgår att åkern 
går ända upp mot husknuten och träpanelen, papp-
taket och de två skorstenarna är i gott skick. På regis-
terformuläret i Nordiska museets gårdsarkiv finns en 
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maskinskriven bildtext ”Visthusbod och manbygg-
nad från 1730-talet” och en handskriven notering 
”långloft?” och signaturen A.N.130 Det var sannolikt 
etnologen Albert Nilsson (som senare tog efternam-
net Eskeröd). Fotografiet användes som sagt för att 
illustrera byggnadstypen långloftsstuga i Sigurd Erix-
ons Svensk byggnadskultur (1947). 

1937 utkom Svenska Gods och Gårdar för nord-
östra delen av Skåne. Här registrerades den västra 
gården trots att huset vid den här tiden var obebott. 
Ägaren fanns på annan ort, arrenderade ut åkera-
realerna och exploaterade skogen. Anledningen till 
att endast den västra gården finns med i bokverket 
är sannolikt att den östra gården understeg gränsen     
10 000 kronor i taxeringsvärdet för att komma i frå-
ga (Lange 2007, s. 139). 

Ytterligare en utgivning av Svenska Gods och 
Gårdar för nordöstra delen av Skåne utkommer 
1943. Då hade den Östra gården ett tillräckligt högt 
taxeringsvärde för att komma i fråga. Den västra går-
den finns däremot inte medtagen; den hade då varit 
obebodd sedan ett decennium och byggnaderna har 
eller håller på att huggas upp till ved.  

Ulrich Lange har undersökt hur bokverken 
Svenska Gods och Gårdar och Sveriges Bebyggelse 
kan användas i byggnadshistorisk forskning (Lange 
2007) . Lange har också interpolerat materialet med 
yngre totalinventeringar och därigenom kunnat visa 
på generella drag i bebyggelseförändringar (Lange 
2008). Totalt publicerades 46 volymer av Svenska 
Gods och Gårdar under perioden 1935-1949. Sve-
riges bebyggelse utkom under perioden 1944-66 
med 52 av 400 planerade volymer. Skåne är en av de 
landsdelar som inte inventerades. I 1943 år Svenska 
Gods och Gårdar registrerades 137 gårdar i Örke-
ned.131 En genomsnittlig ålder på de tidsangivna bo-
stadshusen är 1867, med ombyggnadsår 1913. Eko-
nomibyggnaderna är generellt sett yngre, med ett 
genomsnittligt byggår 1878. Ombyggnadsår hamnar 
vid 1924. 1840-talet framträder som den mest inten-
siva byggperioden vad gäller mangårdsbyggnaderna. 
Ofta inträffar byggperioderna samtidigt för de olika 
gårdarna inom samma by. 10 manbyggnader uppges 
vara från 1700-talet och två från 1600-talet: Kruse-

boda 1:3 och Åbuen 1:39. Fem av de registrerade 
bostadshusen är från samma decennium 1810-talet 
som Örnanäs ursprungliga högloftsstuga. 11 man-
gårdsbyggnader har samma eller liknande utseende 
som långloftsstugan i Örnanäs.132 Svanshult 1:3 och 
Traneboda 1:10 har vid den här tiden identiska sten-
ladugårdar. De är också uppförda vid samma tid 
kring 1860-talet. 

Generellt sett är gårdstomterna högt belägna i 
landskapet. Ett staket nära bostadshusen avgränsar 
mangården och bildar tätt rum mellan byggnaden 
och vägen, där man ofta ser en trädgård, en brunn, 
en bänk och ett vårdträd. Bostadshusen är av trä, 
brädfodrade och vanligtvis rödmålade med vita 
knutlådor. Det närmast allena rådande takmaterialet 
är stickspån. De äldre byggnaderna avslöjar samma 
typiska rumskomposition som i Örnanäs med två 
förstugor på vardera sidan om en centralt placerad 
stuga. Kompositionen förekommer också i bostads-
hus med fulla två våningar. Samma typ av dekorerad 
veranda som finns på Örnanäs kan noteras på inte 
mindre än 53 gårdar. 

Den mest genomgripande dokumentationen av 
Örnanäs, innan de omfattande dokumentationerna 
till kulturreservatsbildningen på 2000-talet, görs av 
Skånes hembygdsförbund 1952. Ett förtryckt inven-
teringsformulär anger härad, socken, gårdsnamn och 
ägare samt beskrivningar av gårdstyp, materialtyp, 
ålder, skick och övriga anmärkningar. Gården anges 
vara i gott skick. Bostadshuset dateras till 1830- tal, 
att jämföra med 1730-tal från Nordiska museets in-
ventering och 1840-tal enligt Svenska Gods och Går-
dar. Inventeringen signeras H.O., Harald Olsson. 
En planskiss på bostadshuset, en situationsplan och 
tre fotografier registreras, men fem fotografier över 
Örnanäs från 1952 har påträffats i arkiven (LUF, 
Lunds universitetsbibliotek, Skånes Hembygdsför-
bund/Regionmuseet i Kristianstad). På planskissen 
benämns stugan för ”stua” och nuvarande skafferiet 
för ”spiskammaren”, vilket bekräftar antagandet i 
den byggnadshistoriska undersökningen att skafferi-
ets tidigare funktion var en kammare.133 

Under 1990-talet riktar olika samhällssektorer 
uppmärksamhet mot platsen, men man gör ganska 



KAPITEL 5 - KÄLLPLURALISTISKT PERSPEKTIV

251

Svenska Gods och Gårdar 1937. I denna volym finns endast 
den västra stamfastigheten redovisad. Den knapphändiga 
gårdsbeskrivningen anger följande: ”Areal: total 300 har, därav 
8 åker, 292 skog o övrig mark. Tax.v. 37.600. Jordart: Omväx-
lande moränjord, mossm. o. Stenbunden mylla. Skogsbest.: Ek, 
bok, björk o. Barrträd samt ädlare trädslag. Byggnaderna äro från 
1700-talet. På gården drives huvudsakl. Skogsskötsel, o. är åkera-
realen f.n. använd till betesvall. Äg. Trävaruhandl. N.V. Persson f. 
31/1 1882 adr. Glimåkra. Se i övrigt Hemlinge, Glimåkra sock-
en. Äg.: Kyrkovärd, ordf. i jordbrukskassan, led. Av kommun.-
fullm. m.m. Genomgått kurs i Önnestads folkhögskola” (Ohlén, 
von Sydow & Björkman 1937, s. 785). Fotografiet redovisar en 
del av den södra fasaden och en uthuslänga. Uthuset är skiftes-
verk under stickspåntak. Bostadshuset är klätt med panel med 
vitmålade knutlådor. Taket är klätt med stickspån och har en 
liten homeja över stugan. Fasadkompositionen avslöjar samma 
bostadsplan som mangårdsbyggnaden på den östra gården; en 
långloftsstuga med två förstugor på vardera sidan av en centralt 
belägen stuga. Ingen veranda eller farstukvist finns på den södra 
fasaden, men däremot ett litet fönster på södervägen mittemot 
kökshärden i stugan. 

Svenska Gods och Gårdar 1943. I följande volym reovisas 
den östra men inte den västra gården. Gårdsbeskrivningen t är 
följande: ”Areal 44,4 ha, därav 4,4 ha åker, 34 ha skog, 3 betes-
mark, 3 mosse, kärr o byggnadstomt Taxeringsvärde 11.600 kr. 
Jordart Mossjorde, mylla och stenbunden grusjord Skogsbestånd 
blandad barrskog och någon lövskog. Mangårdsbyggnaden upp-
förd för omkring 100 år sedan, ekonomibyggnaden uppförd år 
1865. 1 häst, 5 kor, 2-3 ungdjur, 4-5 svin, 25 höns. Gården har 
varit i släkten i omkring 150 år. Nuv ägare övertog gården 1932 
efter fadern, har brukat gården sedan 1903” (Ohlén, von Sydow 
& Björkman 1943, s. 974). Värt att notera är dateringen av bo-
stadshuset, som uppges vara 100 år äldre i Nordiska museets 
inventering. Det lilla fotografiet som publiceras i bokverket är 
tagen från nordväst och med samma vy som Bengt Engströms 
fotografi från 1931. Mellan de båda fototillfällena har en köks-
farstu byggts till. Virket ser helt nytt ut. En skymt av den östra 
ladugården antyder att det fortfarande ligger stickspån på taket. 
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som fall i detta avhandlingsprojekt. 
Skogsvårdsstyrelsen gör en annan bedömning 

och uppmanar ägarna i början av 1990-talet att upp-
rätta en skogsvårdsplan i likhet med den som Åhus 
pastorat arbetar utifrån, som innebär granplantering 
på ängs- och åkermarker och omfattande avverkning 
av den gamla barrskogen.  Thure Nilsson motarbetar 
planen och vidhåller en öppen vång, hävd av lövskog 
och en mer återhållsam gallring av barr- och bland-
skogsområden. Thure hägnar naturliga bestånd av 
påskliljor och planterar bok och enar i gamla åker-
bryn. Naturvårdsverket gör en tredje officiell bedöm-
ning av platsen och föreslår på grundval av den na-
tionella urskogsinventeringen att Örnanäs skog bör 
lämnas fritt växande. I urskogsinventeringen från 
1995 utpekas skogspartiet söder om gårdsbebyg-
gelsen som ett naturskogsobjekt av naturklass I, det 

olika värderingar av densamma. Antikvarien Paul 
Hansson vid länsmuseet i Kristianstads län utför en 
bebyggelseinventering på uppdrag av Osby kom-
mun. Han registrerar Örnanäs och uppmärksammar 
långloftsstugans och gårdsbebyggelsens kulturhisto-
riska egenskaper. Dagligstugan med fast inredning, 
bakugn och biläggare och fönster med kittfals, tap-
pade fönsterfoder och träluckor är några av de egen-
skaper som noteras som ålderdomliga och numera 
ovanliga. Sammanhanget med skogen ges särskild 
betydelse, eftersom de flesta skogarna i trakten är 
yngre produktionsskog. Det här antikvariebesöket 
resulterar senare i ägarna får hjälp från ett arbetslag 
i arbetsmarknadsåtgärd att sätta ny panel på maga-
sinsbyggnaden. Kontakter tas 1997 med Dacapo 
Hantverksskola i Mariestad för att restaurera lång-
loftsstugan och omkring 2000 definieras Örnanäs 

Fotografi från 1952. Skånes Hembygdsförbunds byggnadsin-
ventering 1952. Fotografi från den högt belägna åkermarken sö-
der om gården. Av Harald Olsson.  Skånes hembygdsförbund/
Regionmuseet i Kristianstad.

Hörnskåp i Örnanäs. Fotografi av Anne-Marie Franzén, 1952.  
LUF. ”Hörnskåp ägt av Robert Nilsson i Örnanäs. Rundad 
framsida, av fyr. Målat i ekimitation med intarsiaimitationer i 
gult och svart. Bredd 90 cm, djup 62 cm, höjd 116 cm.”
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vill säga högsta naturvärde. Egenskaperna till grund 
för värderingen är den grova granskogen av frisk blå-
bärstyp, rikligt med torrträd av gran och björk samt 
lågor av gran som gynnar den biologiska mångfalden. 
Man ser den svaga plockhuggningen och de många 
uppsågade träden som ligger kvar sedan Roberts tid 
på gården som positiva naturegenskaper. Skogen till 
Örnanäs östra gård är utifrån dessa olika perspektiv 
en bondskog med högt kulturhistoriskt värde, ett na-
turskogsobjekt av högsta naturvärde och samtidigt en 
underutnyttjad skogsresurs med lågt avkastningsvärde.  

Länsmuseet i Kristianstad väckte i mitten av 
1990-talet frågan om byggnadsminne som ett sätt 
att bevara Örnanäs gårdsbebyggelse med omgivande 
kulturlandskap och det speciella skogsområdet sö-
der om gården. Tanken var att man i Örnanäs skulle 
komplettera det närbelägna byggnadsminnet Sporra-
kulla och visa på ett sammanhang mellan bebyggelse 
och landskap som saknades. Riksantikvarieämbetet 
avvisar ansökan med motiveringen att byggnads-
minnesskyddet inte kan komma ifråga för skogsom-
råden. Kort därefter uppträder kulturreservatet som 
en ny administrativ form för skydd och bevarande. 

I miljöbalksutredningen 1996 väcks tanken om 
ett nytt slags reservat för skydd av historiska kultur-
präglade landskap, som ”återspeglar väsentliga drag 
och företeelser från äldre markanvändning”, och som 
kräver särskilda insatser för ”kvalificerad marksköt-

Planskiss och situationsplan. Skånes Hembygdsförbunds 
byggnadsinventering 1952 av Harald Olsson. Skånes hembygds-
förbund/regionmuseet i Kristianstad. Inventeringsformuläret 
anger följande: 
”Ägare 1952: lantbrukare Robert Nilsson. 
Gårdstyp: Bondgård, 4 längad anläggning med mangårdsbygg-
nad i 1 ½ plan i norr, orienterad i ö-v, mangårdsbyggnaden har 
”ryggåsstua” med 3 längsgående åsar, därav den mellersta högre 
upp än sidoåsarna, friliggande öppen hörnspis i ”stuan”, en för-
stuga och en öppen veranda ansluten till s. fasaden. 
Materialtyp: Mangårdsbyggnaden: knuttimring, läktad, omålad 
brädklädsel under papptak. Öppen vind med ryggåskonstruk-
tion (3 åsar i 2 plan); ekonomibyggnaderna i gråsten och trä un-
der tak av korrugerad eternit och spån. Magasinet: knuttimring 
under brutet, eternittäckt tak. 
Ålder: Mangårdsbyggnaden uppförd 1830, ekonomibyggnader-
na 1865 (enligt målad inskripåtion å sten i v. Längans ö. Fasad). 
Skick: Gott. 
Anm: Planlösning. Delvis efter beskrivning av ägaren: botten-
våningen från v. Till ö.: salen, ansluten förstuga – kammare – 
kammare, stua, ansluten veranda – förstuga – spiskammare – 
kök – ansluten förstuga. I spiskammaren finns trappuppgång till 
vindsvåningen, trappa till vinden finns också i norra kammaren. 
Övervåningen (vinden) helt öppen.” 
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sel”. Anslaget bör ses mot bakgrund av den politiska 
överenskommelsen om att bemöta den nya jordbruks-
politikens förväntade negativa effekter på bland annat 
kulturmiljön efter Sveriges medlemskap i europeiska 
unionen. 1998 får Riksantikvarieämbetet ett extra 
anslag att fördela till länen för att inventera potenti-
ella kulturreservat och 1999 står den nya skyddslag-
stiftningen till kulturmiljövårdens förfogande. I en 
första samlad återrapportering till regeringen år 2003 
redovisar Riksantikvarieämbetet 14 nya kulturreservat 
fördelade över 12 län och ytterligare 19 utpekade his-
toriska kulturpräglade landskap som står inför reser-
vatsbildning. Ett av dessa är Örnanäs. 

2006, precis 100 år efter Pehr Jonssons fornmin-
nesinventering, invigs Örnanäs som Skånes första 
kulturreservat. Det är ett 100-års jubileum i antikva-
riskt intresse för Örnanäs som plats. Den 11 okto-
ber är en fin höstdag och ett hundratal personer har 
samlats för att höra landshövdingens invigningstal, 
bli förevisade den pågående byggnadsrestaureringen, 
gå en vandring i skogen och göra en bussutflykt till 
Trollatorpet.

Bonddagböcker och frågelistor
Under ett år 1880 registrerade bondsonen Sven Au-
gust Carlsson ekonomiska uppgifter om Örnanäs-
hushållet i en förtryckt kassabok. Han var blott 17 
år gammal och de uppgifter han tecknar ner är på-
tagligt överdrivna. 

I gårdsarkivet finns flera årgångar av Allmänna 
Svenska Utsädeskalendern där bonden Robert Carls-
son har noterat grödor som han planerade att köpa 
in. Men någon regelrätt dagbok finns inte bevarad 
från bönderna på Örnanäs. Bondedagböcker är an-
nars ett berättande källmaterial som gör nytta i be-
byggelsehistorisk forskning. Britt Liljevall har genom 
dagböcker skapat möjligheter att studera bondehus-
hållets vardagsliv under 1800-talet (Liljewall 1995). 
Janken Myrdal har analyserat jordbrukets arbetsmo-
ment och arbetstider, och Ulrich Lange visar med 
en bondedagbok från Torsö i Skaraborg på organi-
sationen och genomförande av ett ladugårdsbygge i 
början av 1900-talet. 

En bidragande orsak till forskningen är Nordiska 

museet Bondedagboksprojekt, som resulterat i ett 
nationellt register till över 360 bondedagböcker och 
en egen samling på närmare 80 dagböcker.134 Bonde-
dagböckerna blev vanlig under 1800-talet i samband 
med de tryckta kalendrarna och en allmän tidsmed-
vetenhet (Myrdal 1996, Frykman & Löfgren 1979). 
Dagböckerna har ofta ett sakligt hushållsperspektiv, 
med beskrivningar av vardagsarbetet med räkenska-
per och noteringar om väder och vind. Handels-
uppgörelser, priser, arbetsmoment och arbetstider är 
aspekter som ofta registreras vilket gör dem till ett 
potentiellt byggnadshistoriskt källmaterial. 

I det nationella registret noteras 41 dagböcker i 
Skåne, varav ett 10-tal kommer från trakten kring 
Örnanäs. Under decennierna kring 1800-talets mitt 
förde exempelvis nämndemannen Per Nilsson från 
Tykarp i Ignaberga socken dagboksanteckningar 
(Karlsson 1984-85, Jönsson 1930) . Nilsson redo-
gör för stadsbesök, marknadshandel, rusthållning, 
brännvinsbränning. De företeelser som beskrivs i 
dagboken kunde ha varit hämtade ur nämndeman-
nen och Örnanäsbonden Carl Svenssons liv. 

På Regionmuseet i Kristianstad finns dagboks-
anteckningar från hantverkaren Nils Sonesson. Han 
kom från Gräsljunga by i Visseltofta socken, senare 
Osby municipalsamhälle och kommun. Det finns 
en särskilt intressant uppgift i hans dagbok för året 
1857: ”Söckt hypotekslån. Varit syn därför den 21 
augusti enligt order. Mitt vanliga handvärk men icke 
så möcket. Detta då jag företaget att reparera man-
gårdsbyggningen med en tillökning å norröstra än-
dan med afskärandet å gamla längan efter förstuga 
och kjöket. Utrullat gaflen med 6 aln. Härvid bygt 
nyt emällan stugan och den utrullade gaflen med 
14 aln.”135 Det skulle ha kunnat vara Örnanäs som 
Sonesson beskriver; tillvägagångssätt och längdmått 
stämmer exakt bortsett från väderstreck och kökets 
placering. Man bör kunna anta att tillvägagångssät-
tet var en känd byggmetod, anpassad för de här hus-
längorna av länkade byggnadskroppar.

Ett annat berättande källmaterial som också bi-
dragit till den bebyggelsehistoriska forskningen är 
uppteckningar av ortsmeddelare på Nordiska museet 
och folklivsarkivens frågelistor (Lundwall 1965). 
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Finn Werne har frekvent använt uppteckningar till 
frågelistor till sin forskning om landsbygdens be-
byggelse. Örjan Kardell baserar sin avhandling om 
hägnader på uppgifter från ortsmeddelare (Kardell 
2004). Insamlingsverksamheten som sådan har ock-
så blivit föremål för forskning genom Fredrik Skotts 
avhandling ”Folkets minnen” (2008).   

Den första svenska frågelistan upprättades 1905 
av Edvard Hammarstedt och handlade om traditio-
ner vid julfirande. Sigurd Erixon startade museets 
systematiska frågelist- och ortmeddelarverksamhet 
1925 och sedan dess har cirka 50 000 uppteckningar 
från över 500 ortsmeddelare skickats in med alla 
tänkbara teman. Inriktningen var under långt tid 
allmogelivets seder och bruk och materiell kultur. 
Flera av de fysiska ting och sociala fenomen som fö-
rekommer i Örnanäs kan man finna uppgifter om i 
arkiven: om boningshusen och uthusen, om järnspi-
sen och bakning i bakugn, om inredning och tapeter, 
krukväxter, biodling, åkerbruk och bete, om mält-
ning och brygd, om kolbottnar, salpetersjuderi, om 
marknadsbesök och bad. 

Av Nordiska museets frågelistor om byggnader 
och byggnadsarbete finner jag tre frågelistsvar från 
Örkened: Knuttimring och skiftesverk (EU 35667), 
Spån och pärt (EU 30657) och Näver (EU 36118). 
En uppgiftslämnare som utmärker sig i det samlade 
materialet, och vars uppgifter har hög relevans för 
Örnanäs är byggnadsarbetaren och sedermera bygg-
mästaren August Holmberg (Palmqvist 2000, Wall 
2000). Holmberg föddes 1860 i Björnamåla i Asa-
rums socken i Blekinge som ligger ca fem mil från 
Örnanäs. Han var hantverkare i tradition och sva-
rade från 1920-talet på frågelistor om virkesbered-
ning, timring, takmaterial och traditionella byggna-
der i det sydsvenska skogsområdet där han verkade. 
Holmberg har genom sina texter och tecknade bilder 
om äldre sydsvensk träbyggnadsteknik haft en viktig 
handledande funktion i restaureringen av bostadshu-
set i Örnanäs. I nästa kapitel presenteras ingående 
hur frågesvaren använts i restaureringspraktiken och 
i den byggnadshistoriska undersökningen.   

Det finns källkritiska problem med den museala 
insamlingen folkberättelser utifrån frågelistor (Nils-

son, Waldetoft & Westergren 2003). Ortsmeddelar-
na har inte valts ut för att representera befolkningen. 
I början av insamlingsverksamheten tillskrevs kom-
munalnämnderna för att rekommendera meddelare. 
Senare har det varit en öppen fråga till den som har 
intresse och tror sig kunna bidra med information 
och minnen. Bjørg Seland framhåller ett drag av 
”hyperaktivitet” bland ortsmeddelarna i fråga om 
traditionsbevarande, samt att museerna och fors-
karna ofta tillskrev svaren högre representativitet än 
materialet ger teckning för (Seland 2001). Bo Nils-
son gör vändningen att forskaren inte bör degradera 
uppgiftslämnaren till en kollektivets representant, 
utan istället respektera personens subjektiva reflek-
tioner och minnen (Nilsson 1989).
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KAPITEL 6. 
AKTÖRSPERSPEKTIV

Kollage från Örnanäs. Fotografier av Gunnar 
Almevik, Bengt-Arne Cramby och Anna Johansson. 



BYGGNADEN SOM KUNSKAPSKÄLLA

258



KAPITEL 6 - AKTÖRSPERSPEKTIV

259

Aktörsperspektiv
Kompetens och minne är två centrala begrepp 
i detta kapitel, som tar utgångspunkt i frågorna: 
Hur kan byggnadsarbetarens yrkeskompetens och 
hur kan brukarens minnen nyttiggöras i en bygg-
nadshistorisk undersökning? 

Kompetens kommer av latinets ”competere” 
som betyder ”att sträva till” eller ”fodra” och som 
substantiv anger ordet också ”en medtävlare”. Det 
finns en dubbelhet i ordets betydelse som å ena sida 
handlar om att själv äga erforderliga kvalifikationer 
och å andra sidan att ha behörighet och befogen-
het att utöva sina kvalifikationer (Rolf u.a., Sjömar 
2011). Att vara kompetent, med dessa aspekter av 
ordets betydelse, handlar inte bara om att vara en 
framgångsrik medtävlare; för att vara kompetent 
måste man få vara med och tävla. 

Det andra centrala begreppet är minne. Inom 
kulturmiljövården kan minne vara ett fysiskt ob-
jekt eller en administrativ klass, i kombinationer 
som exempelvis byggnadsminne och fornminne. 
I det här sammanhanget knyts betydelsen till den 
mänskliga minnesfunktionen och interaktionen 
som får en människa att minnas. Människans 
minne är komplext och innefattar förmågan att un-
danta verklighetsupplevelser, att lagra minnesbilder 
som dispositioner i hjärnans minnesreservoar, samt 
förmågan att återskapa minnesfragmenten (Dama-
sio 2006). En människa kan ha bättre eller sämre 
minnesfunktion. Olika situationer och minnesme-
toder kan skärpa minnet men de är aldrig objektiva 
återgivningar. Berättelser ur minnet är konstruktio-
ner förknippade med källkritiska problem. 

Hantverkarens byggnadshistoriska kompetens
Det finns likheter mellan konservatorns och bygg-
nadsarbetarens yrkessituation, inärheten till kultur-
objektet och möjligheten att registrera spår under 
processens gång. Byggnadsarbetaren har samma 
situation och möjligheter som konservatorn att 
arbeta med byggnaden som både vårdobjekt och 
kunskapskälla, men byggnadsarbetaren ges sällan 

mandat att agera utforskande. Generellt sett så är 
en byggnadsarbetare dåligt rustad för uppgiften. 
De har normalt inte utbildats för och förväntas inte 
heller delta i ett byggnadshistoriskt utforskande. 
De tekniska och kulturhistoriska bedömningarna 
i en byggnadshistorisk undersökning görs i stor 
utsträckning av andra aktörer än hantverkare, och 
undersökningarna avslutas vanligtvis innan restau-
reringen ens påbörjats. I Örnanäs har situationen 
varit annorlunda. De medverkande byggnadsarbe-
tarna har haft ansvar för restaureringens tekniska 
och antikvariska bedömningar såväl som det prak-
tiska genomförandet. Det har ingått ett försök att 
pröva på vilket sätt byggnadsarbetarens yrkeskom-
petens kan bidra till fördjupningen av kunskapen 
om byggnaden och byggandets historia. 

Praktisk kunskap
Byggnadsarbetare kan olika saker, på ett personligt 
plan och beroende på erfarenheter och yrkesinrikt-
ning. För att förstå hur byggnadsarbetarens kun-
skap skiljer sig åt mellan personer och inom pro-
fessionen i teoretiskt avseende använder jag Bertil 
Rolf och Michel Polanyis resonemang om praktisk 
kunskap. För att rekapitulera inledningskapitlet är 
det enligt Rolf möjligt att särskilja olika slags prak-
tisk kunskap: skicklighet, handlingskompetens el-
ler ”know-how” och professionell kompetens (Rolf 
1991, s. 118-123).

Skicklighet är enligt Rolf förmåga att handla i 
enlighet med regler och kvalitetskriterier inom ett 
område. Regler kan förklaras som instruktioner 
som bidrar till skickligt handlande och kriterierna 
som bedömningsgrunden för skickliga prestatio-
ner. Ett alternativt begrepp som anger de förkla-
rande faktorer som ger upphov till skicklighet är 
procedurer. I vidaste bemärkelse är en procedur 
angivande mål och medel. Rolf definierar skicklig-
het så att personen själv kan avläsa resultatet av re-
gelföljandet och huruvida kvalitetskriterier är upp-
fyllda genom kausala mekanismer. Skicklighet kan 
också förstås i relation till förmågor och färdighe-
ter. Enligt Rolf är förmåga betingad av människo-
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naturen eller den enskilda människans konstitution 
medan färdigheter är användningen av förmågor i 
viljestyrda handlingar. Skicklighet är de färdigheter 
som visar sig i prestationer och som bedöms som 
bättre eller sämre alternativt rätt eller fel.  

Handlingskompetens eller ”know-how” är skick-
lighet förenat med kunskap att handla efter sociala 
regler, där regelföljandet ytterst avgörs med hänvis-
ning till andra bedömare än den som utför handling-
en. En avgörande skillnad mellan socialt och kausalt 
fungerande regler är att de sociala reglerna förändras 
medan de kausala består. Den skicklige byggnadsarbe-
taren kan tillägna sig en repertoar av regler och kriteri-
er som består över tid och situation, men ’know-how’ 
förutsätter kontinuerlig inlärning. En kritisk invänd-
ning är att alla prestationer som bedöms som bättre 
eller sämre baseras på sociala överenskommelser, det 
vill säga att det över tid och mellan kulturer inte själv-
klart går att göra en definitionsmässig skillnad mellan 
skicklighet och know-how eller handlingskompetens. 
Men begreppen sätter fingret på någonting jag vill 
uppmärksamma, nämligen att en skicklig hantverkare 
inte nödvändigtvis är en bra restaurerare. 

Professionell kompetens är enligt Rolf  know-
how förenat med reflektion, som gör att den kompe-
tente yrkesutövaren själv kan utveckla beskrivningen 
av kausala regler och påverka de sociala reglerna. Re-
flektion innebär enligt Rolf att den praktiska kun-
skapen lyfts ur sin tysta redskapsfunktion och pla-
ceras i fokus för att granskas med språkliga redskap 
(Rolf 1991, s. 103). Rolf använder också begreppet 
metakompetens för att särskilja detta slag av kunskap 
från handlingskompetens. Metakompetens förutsät-
ter att reflektionen får verkningar som faktisk för-
bättrar handlingskompetensen. Det handlar således 
både att ha kunskap av detta slag men också att ha 
position att påverka med denna kunskap. En person 
kan bli berövad sin kompetens utan att personens 
kunskap som sådan har förändrats.

Studenter och handledare
Med utgångspunkt i dessa analytiska begrepp: Hur 
skiljer sig byggnadsarbetarens kunskap åt i Örnanäs-
projektet och hur fungerar de olika kunskaperna i 

förhållande till den byggnadshistoriska undersök-
ningen? Vad för slags kunskaper besitter handledarna 
respektive studenterna i generella termer?1 

Om en student har märkt ut en måttlinje på en 
stock som ska läggas i varv och inte lyckas följa den 
med sina yxhugg, så får hon eller han veta konse-
kvenserna genom erfarenhet. Misstaget har en kau-
sal effekt, som kan avläsas i resultatet, även utan 
handledarnas påpekande. Det blir en glipa i väggen 
och stocken måste ”dras om”, det vill säga att en ny 
måttlinje måste tas ut och materialet ombearbetas. 
Till skickligheten hör också förmåga till problem-
lösningar och bedömningar som föregår handlingar. 
Om två mycket ojämna stockar ska passas ihop kan 
studenten, för att underlätta momentet att överföra 
mått och hugga mossrännan, bearbeta anläggnings-
ytan på den undre stocken. Så har de timmermän 
som en gång uppförde bostadshuset gjort med bila, 
skave och eventuellt oxhyvel. En skicklig student 
kan ”läsa” detta ur byggnaden som en instruktion 
även utan handledarens hjälp. Uppgiften är också 
intressant i förhållande till den byggnadshistoriska 
undersökningen: Att skaven och hyveln inte bara 
har använts för att få en slät innervägg utan också 
som bearbetning av dolda ytor för att skapa jämna 
dimensioner.

Det har hänt i projektet att en student på kort tid 
kan bli skickligare än sina erfarna handledare. Fallen-
het eller ungdomlig styrka kan överträffa färdighets-
träning och begrundad erfarenhet. Det handlar då i 
huvudsak om sensomotoriska färdigheter, kroppsliga 
förmågor, som exempelvis att klyva måttlinjen med 
yxans egg och till det önskade djupet av mossrännan, 
i ett flöde av repetitiva regelbundna yxhugg och på 
ett sådant sätt att personen hushåller med sin kraft 
och kropp. Det är en värdefull talang i restaureringen 
men med mindre betydelse i den byggnadshistoriska 
undersökningen. Här fodras istället en skicklighet i 
termer av problemlösningar och bedömningar. På 
dessa områden är handledarena vanligtvis skickligare 
än studenterna, särskilt i komplext sammanlänkade 
procedurer.  

Vilken noggrannhet krävs exempelvis i den ma-
nuella bearbetningen av trädstammarna med yxa och 
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såg till väggplank? Toleranserna i det här exemplet är 
tämligen komplicerade. Här redogöras inte för alla 
parametrar, men det handlar bland annat om sorte-
ring av träd och timmerstockar efter placering i den 
färdiga byggnaden, sortering och eventuell bearbet-
ning av trädets naturliga koniska form i väggtimrets 
stighöjd och accepterad avvikelse från standardbredd 
i skrädning av sågblock och klyvsågning till plank. 
Procedurkunskap innefattar relativa kvalitetskrite-
rier eftersom ett bra slutresultat kan uppnås på olika 
sätt. Toleranserna låter sig därmed inte enkelt fixeras 
i teknologins standardiseringar som plus minus ett 
visst värde. Resultatet kan påverkas i olika led i till-
verkningsprocessen till en viss gräns. För varje hand-
lingsalternativ har den skicklige tumregler: 

1. Rotstocken ovan stubben håller jämnare di-
mension mellan topp och rotände än andra- och 
tredjestocken.

2. Med för stor skillnad mellan topp och rotände 
riskerar man att timra slätt i knutarna.

3. Avsmalningen på en stock bör inte överstiga en 
centimeter per meter.

4. Grovhuggningen görs med en tums marginal.
5. Sågsnittet tar en centimeter.
6. Revhuggningen görs med hänsyn till stockens 

placering, och så vidare. 
Det finns många regler men regelföljandet ger 

ändå inte hela lösningen. Handlingsutrymmet inom 
gränsen för ett bra resultat ges av villkoren, exempel-
vis den skog som fanns att tillgå och de träd som av-
verkades och de egenskaper timret visade sig ha, men 
också av de delresultat som hantverkaren för med sig 
under processen, de skrädda och kransågade stock-
arna så som de blev och hur man kan kombinera 
denna unika sammansättning av ojämna dimensio-
ner. Dessa slags problemlösningar och bedömningar 
fordrar en annan slags skicklighet än att klyva mar-
keringslinjen med yxans egg. 

Utöver de kausala aspekterna av planktimringens 
procedurkunskap finns socialt grundade värderingar 
av vad som är ett bra resultat, exempelvis estetiska 
omdömen hur en plankvägg bör se ut i ett bostadshus 
av Örnanäs slag? Det är då inte fråga om skicklighet 
utan ”know-how” eller handlingskompetens. Det är 

praktisk möjligt att timra väggen med fler stockar, 
lägre stighöjder och klenare än de redan klena fyra 
tummen i tjocklek, men var sätter traditionen grän-
sen? Hur otät får en stugvägg vara till skillnad från 
ett timrat fähus eller magasin? Vad bör accepteras? 
En för yrkeskåren representativ träbyggnadsarbetare 
av idag skulle sannolikt använda maskinella hand-
verktyg för att få exakta dimensioner eller kanske 
ännu troligare beställa färdiga väggplank från ett såg-
verk med fullt ut standardiserade mått. Precisionen 
lokaliseras åtminstone delvis i maskiner. En annan 
byggnadsarbetare skulle kanske ha ersatt och reglat 
upp den skadad timmervägg enligt nuvarande trä-
byggnadstradition med två tum fyra, gips, plast och 
mineralull. Bygguppgiften och procedurkunskapen 
är en annan, men resultatet med panel och tapeter 
skulle säkert anses som likvärdigt och godtagbart av 
de flesta. Frågan är vilka sociala regler som ska gälla 
för bedömningen av ett bra resultat i en restaurering?

Bedömningsgrunden i en restaurering med kultur-
historiska bevarandemål motsvarar inte den moderna 
byggarbetarkårens yrkespraxis som utgår från helt an-
dra bruk och konstruktioner. Modernt träarbete byg-
ger på standardiserade dimensioner. Timringen är ett 
sätt att sammanfoga oregelbundna ämnen genom en 
teknik att överföra en oregelbunden form till en an-
nan. Planktimringen är en särpräglad teknik, och be-
dömningsgrunden för timring i allmänhet är endast 
delvis relevant och överförbar. Frågan är hur uppnår 
en byggnadsarbetare handlingskompetens när bygg-
nadstraditionen saknar socialt sammanhang? Hur gör 
man exempelvis de rätta estetiska bedömningarna om 
det inte finns någon levande människa att rådfråga el-
ler några instruktioner eller böcker att läsa? 

Det finns ingen levande tradition befolkad av 
människor som kan instruera handledare och stu-
denter om de historiska reglerna och kvalitetskriteri-
erna. Örnanäsprojektet har genom åren samlat hant-
verkare lokalt och från hela landet, men ingen av 
dessa har varit traditionsbärare i bemärkelsen att de 
inom ramen för praxis lärt sig planktimring genom 
tradering mellan lärling och mästare (Rolf 1991, s. 
148). Byggnadstraditionen finns inte lagrad i män-
niskor, men till viss del finns den i dokumenten. 
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Proceduren att knuta och dra väggplank. Den här process-
ritningen gjordes med utgångspunkt i Gabriel Moberg Lejon 
och Bengt-Arne Cramby  berättelser. Det började med en bild 
som växte till en lång bildserie (originalritningen är ca 2 kvadrat-
meter). Jag ordnade bilderna i 28 moment, det passade fint in 

med alfabetets littrering från A till Ö. Det kändes bra men snart 
visade sig bildserien otillräcklig. Nya aspekter kom fram som 
innebar att turordningen på momenten förändrades, moment 
hoppades över och nya kom till. Timringen bygger på en grund-
läggande princip: att kopiera och överföra ojämnheter, ”scribe 
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rule” (Hjort-Lasen 2010). Det finns en målsättning i byggpro-
grammet och kvalitetskrav för de olika byggprodukterna, men 
vägarna att nå dit är flera. Processen är inte given utan måste 
kunna anpassas utifrån de förutsättningar som visar sig. Variab-
lerna är så pass komplexa att de inte enkelt kan förutses. Konse-

kvenserna av felhugg, felsågningar, vridningar, böjar och kvistar 
måste hanteras.  En av hantverksvetenskapens utmaningar är att 
analysera dessa slags processer och procedurer, som i den okun-
niges ögon kan uppfattas som en enkel serie handgrepp.  
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”Lusning”. Genom att justera dymlingarna, något som August 
Holmberg benämner ”lusning”, är det möjligt att rikta väggen i 
sidled och vinkla upp en lutande planka. Bilderna till vänster av 
Bengt-Arne Cramby visar olika sätta att räta upp och parellelför-
flytta . Bilden överst till vänster visar en ”topplus” i den gamla 
väggen i Örnanäs. Foto: Bengt-Arne Cramby. 

Sydsvensk timring. En följd av det fyrsidigt bilade timret och 
den relativt smala väggen är att det är svårt att hålla väggen i lod-
rät linje. Med långa timmerlängder och assymmetriskt placerad 
kärna är det sällan plankorna är hel raka. Anläggningsytan är en 
punkt som under ideala former ligger inom vägglivet så att ingen 
glipa finns mellan vällplanken och så att väggen står rakt i lod. 
Det här är svårt att åstadkomma. 

”Hänge”. Efterjustering av faser mellan väggplankorna kallar 
Holmber för ”hugge för hänge”. En dylik efterjustering med yxa 
har gjorts på flera väggpartier i Örnanäs. Ritning: Peter Sjömar.

”Meja”. Med ett dragjärn, även kallat ”meja” ritas rygglinjen på 
den underliggande väggplankan över på den överliggande. Ett 
V-format spår huggs ut i den övre plnakans undersida , så kallad 
”mossränna” för att ge plats åt isoleringen med mossa. Mekan för 
planktimring har ofta en följare som löper på plankryggen och en 
rits som märker på draglinjen. 
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Skrädning av bjälkar. I en övningsuppgift i dokumentation 
(byggprogrammet, Kulturvård, Göteborgs universitet) får stu-
denterna se en film när Ernst Andersson från Jernforsen i Små-
land (RAÄ u.å.). Arbetet att hugga ut en ”fyrslagen” bjälke ur en 
rund stock ger anledning till många observationer och reflek-
tioner. Här ges två exempel. (Överst) Magnus Ek har analyserat 

hur Ernst Andersson rör sig i arbetet och räknat ut att han går 
en sträcka på 70 meter. Rörelsemönstert utifrån de moment som 
görs kan enligt Ek inte göras effektivare. (Nederst) Eivind Sven-
ning har analyserat antalet yxhugg och tidsåtgången och beräk-
nat att Andersson bilar en sida på 4 meter på 10 minuter. 



BYGGNADEN SOM KUNSKAPSKÄLLA

266

Byggmästaren August Holmberg introducerades 
i föregående kapitel. Han svarade på Nordiska mu-
seets frågelistor under 1920- och 30-talet och gav 
upplysningar om den speciella byggnadstraditionen i 
vilken bostadshuset i Örnanäs är uppfört (Holmberg 
2006). Holmbergs beskrivningar av virkesberedning 
och planktimring i den sydsvenska skogsbygden kan i 
de flesta avseenden avläsas i Örnanäs byggnader, men 
hans bevarade texter och skisser instruerar inte i all 
ställningstaganden och procedurer som har krävts i 
restaureringen. Nordiska museets frågesvar räcker inte 
för att rekonstruera en byggnadstradition även om det 
genom Holmberg finns vederhäftiga, omfattande och 
detaljerade beskrivningar. Byggnadstraditionen och 
därmed också instruktionerna för handlingskompe-
tens finns i huvudsak lagrad i de ännu bevarade bygg-
naderna från tiden då traditionen var levande.

Handledarna har tillsammans med studenter 
successivt erövrat byggkunskaper som korrespon-
derar med resultaten av arbetet som de hantverkare 
som byggde bostadshuset för knappt 200 år sedan 
presterade. Mobiliseringen av kunskaper till hand-
lingskompetens har inte skett genom endast färdig-
hetsträning eller ett planlöst sökande och prövande. 
Handlingskompetensen har utvecklats genom sam-
manlänkningen av egna tidigare erfarenheter med in-
struktioner lagrade i byggnaden, de historiska verk-
tygen, August Holmbergs beskrivningar och genom 
reflektioner under restaureringen. Samarbetet med 
andra aktörer och hantverkarnas ansvarsposition har 
sannolikt bidragit till resultatet. De har byggt en dis-
kursiv kunskap där en länk har lagts till en annan 
och slutligen resulterat i tankekedjor som bidragit till 
ett skickligt handlande motsvarande det utfall och de 
värderingar som kan avläsas i byggnaden. Handlings-
kompetensen är i restaureringssituationen är ett slags 
”transhistorisk” kompetens. En metod som tilläm-
pats systematiskt är processuell rekonstruktion. 

Processuell rekonstruktion 
Från mitten av 1990-talet har den internationella 
kulturvården alltmer lyft bruket, den lokala kontex-
ten och de immateriella aspekterna som exempelvis 
lokala hantverkstraditioner (ICOMOS 1994, 1999, 

2000, 2004). När restaureringen i Örnanäs startade 
1999 formulerade Länsstyrelsen i Skåne län och Da-
capo Hantverksskola, nuvarande Institutionen för 
kulturvård vid Göteborgs universitet, en inriktning 
där byggprocessens kunskaps- och lärandemål beto-
nades vid sidan av de byggda resultaten. Örnanäs-
projektet har influerats av norska Riksantikvarens 
”Middelalders-prosjekt” (Haslestad 1994, Marums-
rud 1994) där processuell rekonstruktion inlemmats 
som metod i restaureringesarbetet. Grundtanken har 
varit att använda lokala byggnadsmaterial av motsva-
rande kvalitet, med motsvarande bearbetnings- och 
sammansättningstekniker som i den gamla byggna-
den. Genom att försöka återskapa produktionsvill-
koren är tanken att byggnadsarbetarna skall möta 
liknande situationer som sina historiska ”kollegor” 
och därmed få fram svar på frågor och lösningar på 
problem. Metodiken är processuell rekonstruktion. 

Processuell rekonstruktion har utvecklats inom 
den experimentella arkeologin, som går långt tillba-
ka i tiden. Frederik Sehesteds experiment från slutet 
av 1800-talet är pionjärsarbeten, exempelvis rekon-
struktionen av ett timmerhus med stenåldersredskap 
(Petersson 2003, s. 62 ff.). Processuell rekonstruk-
tion skiljer sig från repetitioner eller återskapande 
handlingar som har stöd i någon form av språklig 
instruktion, exempelvis en repetition av ett historiskt 
musikverk utifrån ett notationsystem, en historisk 
dans utifrån en kodad koreografi, en måltid utifrån 
en meny och recept eller ett historiskt teaterstycke 
utifrån ett manuskript. Rekonstruktionen börjar 
ofta i produkterna och planeringen är ett teoretisk 
”baklängesbyggande” (Haslestad 1994, Bill 2007). 
Genom att läsa konstruktioner och spår av verktyg 
är det möjligt att få upplysning om exempelvis kvali-
tet i hantverksutförande och i vilken turordning mo-
menten i en process lades till varandra. 

Grundförutsättningen i processuell rekonstruk-
tion handlar om att skapa likvärdiga betingelser 
som den historiska situation man vill undersöka. 
Processuell rekonstruktion bygger således på ett ana-
logi- och kausalitetstänkande, som innebär att lik-
värdiga villkor för en handling antas ha likvärdiga 
konsekvenser över tid. Om en hantverkare ställs in-
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för uppgiften att nå ett bestämt resultat, så hålls det 
för sannolikt att en annan hantverkare hade gjort på 
liknande sätt, förutsatt exempelvis likvärdig råvara 
och likvärdiga verktyg och arbetsredskap. 

Idén att likvärdiga villkor har likvärdiga konse-
kvenser för likvärdiga handlingar är inte oproble-
matisk. En kritisk fråga är huruvida man prövar rätt 
hantverksprocedur? Vilka verktyg användes? På vilket 
sätt? I vilken ordning? Vilka verktyg som användes? 
På vilket sätt? I vilken ordning? En annan fråga gäller 
hantverkarens kvalifikationer. Det är ganska uppen-
bart att det finns korrelationer mellan kvalifikation 
och tidsåtgång. Tiden att fälla träd, hugga fram bygg-
nadsvirkets dimension och timra samman stockarna 
minskar allteftersom man övar upp sin färdighet och 
gör erfarenheter av analyserar och förbättringar i 
hantverksprocedurerna. Men kvalifikation är å andra 
sidan inte endast mätbart i kvantiteter. Den snabbas-
te hantverkaren är inte nödvändigtvis den bäste.  

Det kan vara bedrägligt att tänka alltför ensidigt 
på rationalitet, så som vi definierar eller uppfattar ra-
tionelitet idag. Det är inte självklart att det snabbaste 
och material- och arbetseffektivaste sättet är det his-
toriskt giltiga. Hur värderade man materialförbruk-
ning på den aktuella platsen i en förfluten tid? Var 
det viktigt att spara på trämaterialet? Var produk-
tionstakten överhuvudtaget av någon betydelse? Hur 
värderades i så fall produktiviteten? 

Processuell rekonstruktion är ingen enkel metod 
och det förekommer kritik, inte minst i relation till 
fullskalerekonstruktiooner och epitet som äkta och 
autentisk. Jag uppfattar processuell rekonstruktion 
som en tänjbar metod: Som en deduktiv hypotes-
prövning men också som en heuristisk metod som 
kan fungera som ett sökarljus på ingångar och pro-
visoriska plattformar som kan ge nya perspektiv och 
nya frågor i ett komplext fall. André Leroi-Gourhan 
har arbetat med begreppet ”chaïne opératorire” el-
ler handlingskedjor, som metod för att förstå till-
verkningsprocesser i dess historiska kontext. Le-
roi-Gourhan är inte explicit när han beskriver sin 
metod, men hans undersökningar av stenverktyg 
från mellan-paleolitisk tid innefattar bearbetnings-
tekniker och detaljerade analyser ”reduktionssekven-

ser” men också försök till synteser med perspektiv på 
neandertalarnas verktygsanvändning och livsvillkor. 
Robin George Collingwood använder begreppet ”re-
enactment” för att lyfta fram historieproduktionens 
performativitet och nödvändigheten att i tanken 
reaktivera resonemang kring en förfluten handling 
och att föreställa sig det förflutna som ett nu (Col-
lingwood 1946, 1939, s. 97 ff.) Vikingeskibsmuseet 
i Roskilde beskriver fullskalerekonstruktionen som 
en heuristisk metod: ”The concrete product, the full-
scale reconstruction, can be likened to a historical 
performance – a re-enactment. It does not represent 
the truth about the appearance in detail of either the 
original or the contemporary reality, but the act of 
creating a picture acts as a catalyst and a tool for a 
process in which new questions and relationships 
arise, making us see and interpret the source material 
with fresh eyes.”2

Kvantitativ historisk information
Tidsstudier i processuell rekonstruktion skiljer sig 
i grunden inte särskilt från managementmetoden 
MTM (Methods-time measurement). MTM syftar 
till att fastställa standardtider för erfarna arbetare 
att slutföra en arbetsuppgift. Tillvägagångssättet i 
MTM går ut på att bryta ner en sammansatt pro-
cedur i delmoment som analyseras, optimeras och 
standardiseras.  

Det är känt att praktiskt hantverksutövande kan 
förse forskning med kvantitativ historisk information. 
Kvantitativ information av detta slag kan vara bedräg-
ligt exakt. Robert Carlsson har exempelvis visat de sto-
ra variationerna i uppgifter om tidsåtgång till behugg-
ning av timmer som förekommer i äldre handböcker 
och hushållningsläror.  Uppgifter om behuggning av 
ett 5 x 5 tums virke varierar exempelvis från sju till 43 
kubikfot per huggare och dag, det vill säga en preci-
sion i spannet 600 % (Carlsson 2007, s. 10-11). 

Bakom exakta mått och standardiserade enheter 
döljer sig en mängd relativa faktorer. Studeras pro-
duktiviteten med eller utan hänsyn till etablering av 
arbetsplatsen, ställningsbyggnad, materialhantering, 
verktygsvård och städning? Vilken hänsyn tas till 
materialets kvalitet, om det är svåra kvistar, kådrikt, 
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vridet, rått eller torrt? Vilken hantverkare genomför 
uppgiften, med viket verktyg och under hur lång tid? 
Ett arbete kan framstå som effektivt i perspektivet 
att hantverkaren tar ut all sin kraft vid en kort insats, 
jämfört med det tempo som är möjligt om samma 
moment ska utföras kanske 10 timmar per dag, sex 
dagar i veckan och under flera veckor, månader och 
kanske en hel livstid. ”Där gick det mycket mat” var 
den gamle sparrhuggaren Ernst Anderssons kom-
mentar när en erkänt skicklig hantverkare skulle visa 
sin kunnighet i behuggning (Sjömar). 

Rekonstruktionerna i Örnanäs utgår från en res-
taureringssituation och inte en nybyggproduktion, 
vilket innebär att flera arbetsmoment i byggproces-
sen saknas och att omfattningen i arbete och materi-
alhantering skiljer sig från den historiska situationen. 
Det finns också positiva förutsättningar i Örnanäs-
projektet: Att processen definierats som projektets 
huvudskaliga mål och med tid för reflektion och 
dokumentation. Att samma hantverksmoment har 
prövats av cirka 180 hantverksstudenter med varie-
rande färdigheter och egenheter. Att arbetsmomen-
ten praktiserats under relativt lång tid. Att tiden har 
värderats av byggnadsarbetare själva och under led-
ning av Bengt-Arne Cramby som har lång erfarenhet 
av byggledning och kalkylering. 

Arbete och material till husbygget 1810-15
En byggkostnadskalkylen till husbygget 1810-15 
har tagits fram med utgångspunkt från den tidigare 
redovisade mängdberäkningen, som i sin tur bygger 
på rekonstruktionen av den gamla högloftsstugan. 
Beräkningsunderlaget för värdering av tid utgår i 
huvudsak på de processuella rekonstruktionerna i 
Örnanäs, men baseras också på andra jämförbara er-
farenheter. 

Enligt beräkningarna tog det 5 376 timmar el-
ler 672 dagsverken att förädla materialet och bygga 
huset. Byggkostnaden enligt dagens priser på arbete 

  REKONSTRUKTION 1810-15

 Byggnadens längd  21,0 m

 Byggnadens bredd  7,0 m

 Byggyta (BYA)  147 m3

 Bruksyta (BOA)  214 m3

 Byggnadsvolym (BTV)  637 m3

 Takyta (yttertak)  180 m2 

 Golvyta  214 m3

 Virkesmängd  65 m3

 Varav stommen  46,7 m3

 Varav väggtimmer  34,3 m3 mostsv. 1309 m

   78 m syll, 1005 m vägg, 226 m röste

   11 syllar och 150 plank

 Varav bjälkar  11,4 m3 motsv. 443 m

   42 m hammarband, 216 m bjälklag 

   76 m takås, 81 m takstol

 Varav brädor  13,8 m3 mostv. 1570 m

 Hyvlade brädor  999 m mostv ca 250 m2

 Enheter till stommen  352 st (bjälkar och väggplank)

 Timmermängd  129 m3

 Antal timmerstockar  281 st (1,8 - 7,4 m)

 Längd timmerstockar  1933 m

 Varav skrädda stockar  141 st motsv. 1100 m och 82,6 m3

 Varav väggtimmer  63,8 m3 motsv. 661 m

   43 m syll, 504 m väggplank, 114 m röste

   Syll 5,3 m3, väggplank 49,7 m3, rösten 8,8 m3

 Varav bjälkar  18,8 m3 motsv 440 m

   Bjälklag 7,5 m3, hammarband 2,4 m3, åsar 4,9 m3

   Takstolar 3,2 m3, kronstång, 0,6 m3, mulås 0,2 m3

 Varav sågstockar  60 st (fullängd) motsv. 399 m och 31,9 m3

   Innertak 3,6 m3, golv 17,2 m3, takbrädor 11,1 m3

 Varav kubbar till tak  435 st motsv. 196 m och 13,9 m3

 Antal träd  75 grova tallar exkl. spant och spån 

 Skrädning  1100 x 4 m mostv. ca 1100 m2 (medel 10’10)

 Kransågning  661 m motsv. ca 170 m2 och 96 stockar 

 Revhuggning  661 m motsv. ca 170 m2

 Antal knutar  138 st

 Antal dymlingar  1091 st

 Hyvling (golv o tak)  999 m motsv  264 m2 

 Stavspån  5220 st

 Fönster  8 st glasade + 2 gluggar, mostv. 3,8 2

 Dörrar  10 st motsv. 13,9 m2

Kvantitativa uppgifter om husbygget i Örnanäs 1810-15. 
Första tabellen summerar kvantitativ information från den 
tidigare genomförda teknik- och materialanalysen. I följande 
tabeller redovisas Bengt-Arne Crambys byggkostnadskalkyl för 
husbygget 1810-15 med kalkylunderlag. 
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 BYGGKOSTADSKALKYL: REKONSTRUKTION 1810-15

 Byggnadsdel  Specifikation  Arbetsmoment  Enhet  Dagsverke  Kostnad (kr)

 Stengrund  Natursten  Grundläggning  56 m  7  19600

 Ugn, spis & skorsten  Natursten  Murning & putsning  1  20  56000

 Syll  Ek 6”  Behuggning  43 x 4 m  3  8400

   5,3 m3  Kransågning  43 m  2  5600

   Revhuggning  78 m  2  5600

   Timring  11 syllar, 4 varv  12  33600

 Väggplank  Fur 4”  Behuggning  504 x 4 m  32  89600

   7,4-7,1 m  Kransågning  504 m  25  70000

   49,7 m3  Revhuggning  1005 m  25  70000

   Oxhyvling  1005 m  13  36400

   Timring  150 plank, 32 varv  150  420000

 Rösten & åsar  Fur 4”  Behuggning rösten  113 x 4 m  7  19600

   7,1-0,5 m  Behuggning åsar  76 x 4 m  5  14000

   13,7 m3  Kransågning  113 m  6  16800

   Revhuggning  226 m  6  16800

   Timring, röste & åsar  7 rösten, 11 åsar  28  78400

 Hammarband  Fur 7”8  Behuggning  42 x 4 m  3  8400

   2,4 m3  

 Bjälklag  Fur 6”6  Behuggning  216 x 4 m  14  39200

   7,5 m3  Infällning  19 golv & 12 loft  32  89600

 Kronstänger  Fur 3”5  Bearbetade med profil  14 m  1  2800

   0,6 m3  Infällda  2 st  1  2800

 Takstolar  Fur  Behuggning  81 x 4 m  5  14000

   3,2 m3  Sammanfogade och resta  7 st  4  11200

 Spant/sparre  Gran  Behuggning & infällning  40 st  10  28000

   2,1 m3  

 Takbrädor  Fur 1”  Huggning & läggning  180 m3  6  16800

   11,1 m3  571 m, 168 st  

 Golv  Fur 1”  Hyvling & läggning  214 m2  27  75600

   17,2 m3  855 m, 188 st  

 Innertak  Fur 1”  Hyvling & montering  50 kvm  6  16800

   3,6 m3  144 m, 80 st   

 Fönster  55-65x75 cm  Karm, bågar, foder, luckor  8 st  24  67200

 Ytterdörrar  90-100x175 cm  Karm, plankdörr, foder  3 st  5  14000

 Innerdörrar  80-90x175 cm  Karm, ramverk, foder  7 st  21  58800

 Näver  180 björkar  Näverfläkning  64 m2, 4 lager  4  11200

 Torv  128 m2 gräs  Torv  64 kvm, 2 lager  2  5600

   Takkrokar en  16 st  1  2800

   0,3 m3  Mulås 4”4  15 m  

   Droppspån  90 st  
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   0,3 m3  Mulås 4”4  15 m  

   Droppspån  90 st  

   Läggning  64 m2, 4 lager  4  11200

  Takspån  Fur och ek  Spräckning  & huggning  435 kubb, 5220 st  104  291200

   13,9 m3  Tränaglar  5220 st  22  61600

   Läggning  116 m2  29  81200

 Rödtjära    Väggar & spåntak  190 + 116 m2  4  11200

 Summa arbete:  5376 tim  à 350 kr/tim, 2800 kr/dagsv.  672  1881600

 Summa material:  129,0 m3  à 1000 kr m3  129000

 20 % kringarbete (ställning, materialhantering, verktygsvård, städning)    402120

 Summa totalt:  2.412.720

 KALKYLUNDERLAG TILL BYGGKOSTANDSKALKY L

 Stomme    

 Stengrund  1 löpmeter per timme (1)  1 pers.

 Skogshuggning  8 löpmeter per timme (2)  1 pers.

 Kransågning  5 löpmeter per timme (2)  2 pers.

 Revhuggning  5 löpmeter per timme (2)  1 pers.

 Oxhyvling  20 löpmeter per timme (2)  2 pers.

 Timring syll  2 stockar per dag (2)  2 pers.

 Timring plank (drag, knut, dymling, gåt)  2 stockar per dag (2)  2 pers.

 Röste med infällning av 3 åsar  2 dagar per röste (2)  2 pers.

 Infällning av bjälkar  1 bjälke 4 timmar (2)  2 pers.

 Sammanfogning och resning av takstol  1 dag 4 takstolar  (2)  2 pers.

 Skrädning och infällning av spant  1 spant 2 timmar (2)  1 pers.

 Inredning     

 Golv oxhyvling, kantat, not-fjäder eller dymling, inlagt  1 kvm per 1 timme (2)  1 pers. 

 Fönster: karm, bågar, innerbågar, luckor, foder  1 fönster per 3 dagar (2)  1 pers.

 Ytterdörr: hyvling, konstruktion narade brädor, karm, foder  1 dörr per 1,5 dag (1)  1 pers.

 Innerdörr: hyvling & konstruktion ramverk, karm, foder  1 dörr per 3 dagar (1)  1 pers.

 Innertak oxhyvlad, dubbelfals, pärla, 160 hak, 80 brädor  1 kvm per timme (2)  1 pers.

 Tak    

 Undertak kantning och dymling i spant  4 kvm per timme (1)  1 pers.

 Fläkning av näver  45 björkar, 60 kvm per dag (1och 3)  1 pers.

 Torvbrytning  60 kvm per dag (1och 3)  1 pers.

 Beredning av 2 mulåsar, 16 takkrokar och 90 droppspån  1 dag (1och 3)  1 pers.

 Läggning av näver och torvtak  15 kvm per dag (1och 3)  1 pers.

 Spräckning och huggning, normalspåna fur och ek  50 spånor per dag (4)  1 pers.

 Tränaglar i ek  30 tränaglar per timme (4)  1 pers.

 Läggning av takspån inkl förborrning  2 timmar per kvadratmeter (4)  1 pers.

 Bemålning rödtjära vägg och tak  75 kvm per dag (1)  1 pers.
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och material skulle vara cirka 2,4 miljoner kronor, 
varav materialkostnaden utgör 5 %, arbetskostnaden 
78 % och 17 % är kringarbete och entreprenad- och 
arbetsplatsomkostnader.3 I nutida nyproduktion 
beräknas schablonmässigt material- och maskin-
kostnaden till 53 %, arbetskostnaden till 26 % och 
arbetsplats- och centraladministration till 21 % av 
totalkostnaden (Svensk Byggtjänst 2007, s. 344). 
Kalkylen till högloftsstugan uppvisar ingen orimligt 
fördelning mellan arbete och material med tanke på 
att arbetsinsatsen i huvudsak handlar om att förädla 
trädråvaran. Idag är en stor del av tidigare arbetskost-
nader integrerade i materialkostnaden genom det 
industriarbete som numera byggmaterialproduktio-
nen utgör. Halva arbetsinsatsen att bygga den gamla 
högloftsstugan bestod i bearbetning av material in-
för byggstarten och av återstoden byggnadsarbete 
på platsen gick återigen närmare hälften av tiden till 
materialbearbetning som revhuggning, kanthugg-
ning och hyvling. Sammanfogning och montering 
var en liten del av det historiska byggnadsarbetet. 

Vad kostade det att uppföra sitt bostadshus? Mätt 
med konsumentprisindex i 1815 års penningvärde 
skulle bönderna Ingeman Nilsson och Nilla An-
dersdotter kunna köpa varor och tjänster för 29 630 

riksdaler riksgälds eller 19 754 riksdaler banco mot-
svarande beloppet 2,41 miljoner kronor i 2008 års 
penningvärde.4 Denna summa är grovt missvisande. 
1817 dog Ingeman och i bouppteckningen värdera-
des hemmanet inklusive bostadshus och ekonomi-
byggnader till 1 000 riksdaler banco. Beräknat med 
löneindex ger 2,41 miljoner kronor 2008 lika mycket 
arbete som 705 riksdaler gav 1815. Detta skulle inne-
bära en timlön på 5 schilling banco, vilket är högt 
värderat enligt samtida prisuppgifter.5 Enlig marke-
gångstaxorna för Kristianstad ligger ett karldagsverke 
på 10 timmar vid den här tiden kring 24 schilling 
banco. Enligt samtida handböcker är timlönen för 
kransågning 3 schilling per timme.6 Beräknat enligt 
markegångstaxan skulle nybygget 1815 ha kostat 268 
riksdaler banco i arbete. En uppskattning kan vara 
att högloftsstugan kostade omkring 500 riksdaler att 
bygga; Beroende på andelen köpta varor och tjänster, 
transportkostnader och inte minst vilka arbetsinsat-
ser bondehushållet kunde ombesörja själva. 

2,41 miljoner kronor är ingen orimlig kostnad 
för ett bostadshus idag med byggnadsarean 160 kva-
dratmeter och byggnadsvolym 640 kubikmeter. Jag 
har fått hjälp av Tanderudshöjdens Timmerstugor, 
ett byggföretag med specialisering mot nyproduk-

 RELATIONEN MELLAN MATERIALDIMENSIONER OCH ARBETSINSATSER

 Trädets diameter (cm)  34.1  33.3  32.6  31.8  31.1  30.4  29.7  29.1  28.4  27.8  27.2  26.6  26.1

 Plankans stighöjd (cm)  26.0  25.0  24.0  23.0  22.0  21.0  20.0  19.0  18.0  17.0  16.0  15.0  14.0

 Antal väggplankor (st)  13.0  13.5  14.1  14.7  15.4  16.1  16.9  17.8  18.8  19.9  21.1  22.5  24.1

 Kvot  1.00  1.04  1.08  1.13  1.18  1.24  1.30  1.37  1.45  1.53  1.62  1.73  1.85

 Sågsnitt (lpm)  604  627  655  683  716  748  785  827  873  925  980  1045  1120

 Skrädning (lpm)  3578  3716  3881  4046  4239  4431  4651  4899  5174  5477  5807  6193  6633

 Drag (lpm)  1208  1254  1310  1366  1431  1496  1570  1654  1747  1849  1961  2091  2239

 Antal knutar (st)  140  145  152  158  166  173  182  192  202  214  227  242  260

 Arbete stomme (dagar)  210  218  228  228  249  260  273  288  304  321  341  363  389

Materialdimensioner och arbete 1810-15. Tabellen visar hur 
trädråvarans dimension påverkar efterföljande arbetsinsats. I 
den första lodräta kolumnen redovisas de enheter som gäller 
för husbygget i Örnanäs. Därefter följer beräknade effekter vid 
en minskning av trädets diameter. En minskad snittdiameter 
metern på 2,5 tum ökar arbetsinsatsen med 50%. Mängdbe-
räkningen avser byggnadsskedet 1810-14. Konstant bredd på 

blocket är beräknat till 22 cm. Kvoten beräknad på loftens 
vägghöjd exkl. hammarband om 338 cm. En knut avser ett 
underhak och ett överhak. Sågning och skrädning ökar i löp-
meter, men samtidigt blir snittytan lägre. Det är något enklare 
att såga ett block med höjden 14 cm istället för 26 cm. Enligt 
skogsmästaren Ström (1820) beräknades kransågning endast i 
längdmått; han propagerade för kvadratfot
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tion timmerbyggnader, att räkna på kostnaden att 
producera en byggnadsstomme motsvarande hög-
loftsstugan i Örnanäs med maskinella hjälpmedel. 
Byggföretaget uppger totalkostnaden för en timmer-
stomme till 1 122 000 exklusive moms.7 Den beräk-
nade arbetstiden för ytterväggar, bjälklag och taklag 
är 1 491 timmar och tiden för motsvarande produk-
tionsresultat utan maskinella hjälpmedel enligt de 
processuella rekonstruktionerna i Örnanäs beräknas 
till 3 080 timmar. Timmermansarbetet utan ma-
skinella hjälpmedlet tar enligt denna uppskattning 
dubbelt så lång tid. 

Byggmästarens kostnadskalkylator som utkommer 
varje år innehåller sektionskostnader och schabloner 
för volympris till olika byggnadskategorier. Med den-
na som stöd har jag fått fram uppgifter om kostnaden 
att bygga en villa i 1,5 plan i regelstomme och med 
samma byggnadsvolym som högloftsstugan i Örna-
näs. Beräkningarna ovan gäller stomme och stom-
kompletteringar, exklusive måleriarbete, el-arbete, 
VVS och extraordinära markarbeten. 

Örnanäs högloftsstuga (enligt processuell rekon-(enligt processuell rekon-
struktion): 
Arbetstid: 5 376 tim 
Kostnad: 2 410 kkr8 
Varav material: 5 % 
Varav arbete: 78 %

Villa regelstomme (enligt Byggmästarens kalkyl-
ator 2007): 
Arbetstid: 1274 tim9 
Kostnad: 1 720 kkr10 
Varav material: 53 % 
Varav arbete: 26 %

En avgörande historisk förändring inom byggpro-
duktionen, som utgör det kanske största av alla tra-
ditionsbrott i den långa byggnadstraditionen, skedde 
när förädlingen av byggnadsmaterialet flyttats från 
byggarbetsplatsen till byggmaterialindustrin. Detta 
återspeglas med tydlighet i fördelningen av kostna-
derna för arbete och material enligt ovan. Ett oväntat 
och anmärkningsvärt resultat är att totalkostnaden 
av den hantverksmässigt producerade högloftsstugan 
inte är nämnvärt dyrare än ett bostadshus av motsva-
rande storlek av industriproducerade reglar, gips och 

plast. Om man valde att byta ut stavspåntaket som 
utgör 28 % av högloftsstugans arbetskostnad så skulle 
den helt och hållet hantverksproducerade byggna-
den bli billigare än regelhuset. Resultatet förutsätter 
att alla ingående hantverksprocedurer genomförs ef-
fektivt i sin fulla potential, vilket i sin tur förutsät-
ter tillgång på hantverkskompetens. Ett annat villkor 
är att byggprocessen innefattar hela förädlingskedjan 
från rundtimmer till färdigt byggmaterial, vilket gör 
att materialkostnaden för falsade innertaksbrädor eller 
handarbetade väggplank endast är dess råvarukostnad. 
  
Tid och kostnad för behuggning
Fortsättningsvis i detta avsnitt ska jag analysera tids-
åtgången i de tre arbetsintensiva momenten, bilning, 
kransågning och tillverkning av stavspån. Syftet är att 
lyfta fram källkritiska aspekter på tillvägagångssättet. 
Sammantaget bilades uppskattningsvis 140 stockar i 
full längd och på fyra sidor inför husbygget av hög-
loftsstugan i Örnanäs, motsvarande en sträcka på 4 
400 löpmeter eller en yta på cirka 1 100 kvadratme-
ter. Tidsstudier av det väggtimmer som skräddes till 
restaureringen gav resultatet åtta löpmeter per arbets-
timme eller två löpmeter fyrskrätt virke per timme. 
Utifrån dessa uppgifter skulle grovbehuggningen av 
timret till högloftsstugan tagit drygt 550 timmar eller 
69 dagar eller 13 veckor för en person; en grov upp-
skattning som inte inberäknar etablering, städning el-
ler annat kringarbete. Tidsåtgången är beräknad med 
dimensionen omkring 10 x 10 tum i rått timmer av 
medelgod kvalitet och efter de skickligaste hantverkar-
nas resultat, här Olof Andersson och Gabriel Moberg 
Lejon. Grovt, kvistigt, vresigt och torrt virke kan ta 
dubbelt så lång tid att behugga. En otränad person 
kan i princip hålla på hur länge som helst.

Behuggning av virke värderades vid tiden för hus-
bygget i längdmått efter aln eller mängd i kubikfot 
eller antalet av specificerat virkesslag, det vill säga 
som produkt. Tidsåtgången i rekonstruktionerna 
omräknat till kubikfot ger 37 kubikfot eller 27 aln 
fyrhuggna bjälkar per arbetsdag beräknat efter di-
mensioner omkring 10 x 10 tum. I en hushållnings-
lära från 1825 uppges att en person hugger två styck-
en 12 aln lång bjälke med toppdiametern 11 tum på 
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en dag, vilket ganska väl överensstämmer med arbe-
tena i Örnanäs (Törne 1825, s. 76-77). 

Tid och kostnad för kransågning
Till högloftsstugan i Örnanäs klyvsågades 622 löp-
meter timmer för hand och ytterligare 39 löpmeter 
till eksyllen. Man hanterade total 95 sågstockar och 
sågade en yta motsvarande 179 kvadratmeter. Enligt 
tidsberäkningar från Örnanäsprojektet skulle det ta 
omkring 33 dagsverken eller drygt 17 dagar för två 
personer att såga denna virkesmängd. Under gynn-
samma förhållanden sågas fem löpmeter furuplank 
per timme med två personer sysselsatta eller om-
räknat 20 löpmeter sågsöm per persons dagsverke. 
Tidsuppgiften gäller från det att alla förbättringar av 
tekniken var gjorda och för de mest drivna hantver-
karna i detta moment. Beräkningen inkluderar inte 
transporter, ställningsbyggnad, uppstockning, fil-
ning av kransågen eller andra kringarbeten. 

Timret till de processuella rekonstruktionerna 
avverkades och behöggs under senvintern och de 
fyrhuggna bjälkarna sågades på närmast följande vår 
eller höst. Ju torrare virket var desto svårare var det 
att såga, men å andra sidan slog sig planken när de 
sågades i rått timmer och fick torka därefter. Arbetet 
kan vara mycket drygt om virket är kådrikt och kvis-
tigt. Att såga ek tar mer än dubbelt så lång tid som 
furuvirket. En av ekstockarna hade växt fritt på en 
öppen plats i vången och den var knotigt i växtsät-
tet och veden var extremt hård. Vårveden på ek är 
hårdare än sommarveden, vilket är det omvända för 
barrträdslagen. Den extra arbetstid som lades ner för 
att hugga, såga och hantera det här trädet var så stor 
att det är rimligt att anta att det var skogsekar och 
inte ”vångaekar” som valdes ut till husbyggen.    

I  början av 1800-talet värderades kransågning 
vanligtvis i ”sågarealn” med justeringsfaktorer för 
trädslagets hårdhet.11 Sågarealn förekom under 
1800-talet parallellt med värdering i kvadratfot, som 
ger ett mer rättvist mått på arbetsinsatsen oberoende 
dimensioner. De olika mätsystemen prissattes däre-
mot inte likvärdigt, vilket beräkningen nedan visar. 
Den kransågade virkesmängden till högloftsstugan 
var som sagt 622 löpmeter furutimmer och 39 me-

ter ektimmer, motsvarande längden 1054 respektive 
66 aln. Omräknat till de gamla enheterna mäter fu-
ruvirket 683 sågarealnar eller 1866 kvadratfot och 
ekvirket 44 sågarealnar eller 126 kvadratfot.12 Enligt 
Israel Ströms skogshandbok från 1830 betalades två 
skilling per sågarealn medan en kvadratfot betalades 
med sex rundstock eller ½ skilling.13 Kostnaden för 
den totala mängden handsågning till högloftsstugan 
blir efter sågarealn 30 riksdaler och 14 skilling, men 
endast 20 riksdaler och 36 skilling efter kvadratfot. 
Det är en anmärkningsvärt stor skillnad i betalning 
för ett och samma arbete beroende på mätsystem och 
respektive enhets värdering.14 

Hur rimlig är Örnanäsprojektets uppskattning av 
arbetsinsatsen vid kransågning? Enligt Ströms skogs-
handbok klyver två vana kransågare under en arbets-
dag på 10 timmar 120 till 130 kvadratfot, beräknat 
efter lösa träslag som gran och fur och inte inräknat 
uppstockning eller annat kringarbete. Enligt tids-
uppgifterna i skogshandboken skulle den aktuella 
mängden till högloftsstugan ha tagit 21 dagar för 
två vana kransågare att producera, det vill säga något 
längre tid än vad som presteras i Örnanäsprojektet.15 

Kanske borde underlaget till högloftsstugans bygg-
kostnadskalkyl justeras från fem till fyra löpmeter 
per timme. Repetitionerna i Örnanäs hamnar inte 
helt fel med uppskattningen 17 dagar för två per-
soner att utföra arbetet, men det finns en tendens 
till överprestation när tiden beräknas i aktstycken 
av minuter och timmar, och inte som ett repetitivt 
arbete för samma personer och kroppar som be-
lastas monotont och kontinuerligt över lång tid. Å 
andra sidan förekommer repetitioner av hantverks-
mässigt byggnadsarbete med bristande arbetsteknik 
och verktygsfunktioner som ger en felaktig bild av 
historiskt hantverk som omåttligt irrationellt. Res-
taureringen av Blekingestugan på Kulturen i Lund 
genomfördes som arbetsmarknadsprojekt och den 
kransågning som utfördes nådde produktionshastig-
heten två löpmeter per timme, det vill mer än dubbla 
tiden i förhållande till Örnanäsprojektet (Pålsson 
Skarin 1997, s. 14). 41 arbetsdagar istället för 21 el-
ler 17 för samma volym kransågade timmerstockar 
är en avsevärd skillnad. 
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Tid och kostnad för tillverkning av stavspån
De gamla stavspåntaken i Örnanäs har inte rekon-
struerats, däremot har en fristående provyta tillver-
kats i projektet. En av de studentgrupper som deltog 
i Örnanäsprojektet deltog också i restaureringen av 
Bredsäter kyrka i Västergötland där de spräckte och 
högg inte mindre än 17 000 stavspån för hand till 
väggklädnaden. Läggningstekniken och spåntypen 
med undantag av infästningen med tränaglar var 
densamma i Bredsäter som i Örnanäs och med refe-
rens till detta arbete är det möjligt att med precision 
värdera arbetsinsatsen även i Örnanäs. 

I en situation där en person ska spräcka och dia-
gonalhugga stavspån för hand kontinuerligt under 
en lång tid är det möjligt att producera mellan 40 
och 50 stavspånor per arbetsdag. Med stor ansträng-
ning går det att tillverka 70 spånor, men då håller 
man ett tempo som garanterat ger förslitningsskador. 
Till arbetet med provytan producerades 30 tränag-
lar per timme och arbetet att förborra och lägga en 
kvadratmeter stavspån tog två timmar. Av den totala 
arbetsinsatsen med ett stavspåntak fäst med tränag-
lar utgör tillverkningen av byggnadsmaterialet 77 
% och läggningen 23 %. Det är också ett material-
intensivt byggnadssätt och beräknad som andel av 
den totala mängden timmer till husbygget i Örnanäs 
1810-15 gick 12 % till stavspånorna, som då endast 
låg på loftbyggnadernas tak. Takspån är materialin-
tensivt men utbytet är lågt. I förädlingsprocessen kan 
så mycket som 70 % av träråvaran bli träflis.

Till högloftsstugans loft tillverkades 5 220 spånor 
och lika många tränaglar. Den totala arbetsinsatsen 
att bara framställa materialet spån och naglar till ett 
116 kvadratmeter stort stavspåntak till högloften 
fodrar 126 dagsverken, det vill säga 28 % av den to-
tala arbetsvolymen eller motsvarar andelen timmer-
mansarbete. Omfattningen på arbetsinsatsen för ett 
tak saknar motsvarighet i modern byggproduktion.

Enligt repetitionerna av arbetet att spräcka, hug-
ga och lägga stavspån framstår det som ett nästintill 
orimligt material- och arbetskrävande byggnadssätt, 
med stor materialförlust och närmare 11 timmars 
arbete för en enda kvadratmeter täckt takyta. 1865 
var samtliga gårdsbyggnader täckta med  stavspån. 

Bostadshuset, ladugårdarna och spannmålsmagasi-
nets takytor uppgick till 1116 kvadratmeter och där 
låg ungefär 50 200 stavspån fästade med tränaglar.16 
Arbetsvärdet uppgår till 1493 dagsverken. Som nu-
tida restaureringsuppgift skulle det ta nästan sju års-
verken att återskapa Örnanäsgårdens stavspåntak.17 
I 2008 års priser skulle materialet kosta 12 500 kro-
nor, medan arbetskostnaden skulle uppgå till unge-
fär 4,2 miljoner kronor. 

Hantverkliga diskurser
Resultaten av de processuella rekonstruktionerna 
bygger på informationer från byggnader, verktyg och 
upptäckningar av traditionsbärare, som länkats sam-
man med erfarenheter av praktiskt utövandet och 
reflektioner över det egna utövandet. Med rubriken 
hantverkliga diskurser vill jag belysa den hantverk-
liga tankekedja som kan ta form genom processuell 
rekonstruktion (se även Planke 2007, Tempte 1982, 
Åberg 2008). Jag vill lyfta fram metodens egenskaper 
som reflektionsredskap och dialektiken mellan un-
dersökning och produktion, mellan den tysta och ar-
tikulerade kunskapen, mellan kunskapens redskaps-
funktion och dess bearbetning som tankeredskap.

Nordiska museets frågelistsvar är en central ut-
gångspunkt för rekonstruktionsprocesserna. Upp-
giftslämnaren August Holmberg  efterlämnade 
dokument svarar också direkt mot frågorna i Örna-
näs-projektet. Med stöd i Holmbergs uppteckningar, 
som Nordiska museet har låtit publicera, tillsam-
mans med spåren i byggnaderna och de bevarade 
verktygen, har ett slags ”fiktiva dialoger” förts under 
resuateringsarbetet och de procesuella rekonstruktio-
nerna. Hur tänkte ni här? Hur gör man det här? Me-
todiken har en koppling till Collingwoods synsätt: 
att historia är tänkandets historia. Det gäller även i 
det praktiska hantverksutövandet. Resonemangen  
leder in i de hantverksvetenskapliga frågorna.

När avverkades och behöggs timret och hur länge fick 
det torka?
Den dendrokronologiska analysen visade att både 
tall och ek till husbygget i Örnanäs avverkades på 
vintern, innan vårveden till följande tillväxtperiod 
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Virkesuttaget
Man kan få ut olika många ämnen beroende på kubbens diame-
ter, ämnets lämplighet för spräckning och krav på spånans kva-
litet och dimension. Med en kubb på 30 cm i diameter erhålls 
i genomsnitt 12 spånor per kubb, 13 till 8 cm breda. Utifrån 
volymen på en kubb 0.32 kubikmeter, volymen på 12 färdiga 
kilformade spånor med volymen 0.01 så är spillet upp till 70%. 

Spräckning av spånämnen
Spräckning görs bäst i rått virke. En trädkubb ger ca. en kvadrat-
meter stickspåntak medan det går åt fyra till fem kubbar till en 
kvadratmeter stavspåntak. När kubbarna har kapats upp i rätt 
längd ska de spräckas sönder i fyra kvarter eller ”kvartsklovor”. 

Procesuell rekonstruktion av tillverkning och läggning av stavspån

Utgångspunkten
Bevarade spånor och spår av ett tidigare taklag har tidigare pre-
senterats. Spånorna i Örnanäs är 20 tum långa men relativt 
tunna och smala, ca 4 tum breda och 3/4 tum tjocka. Spånor av 
både fur och ek har förekommit. 

Stavspånen i Örnanäs är ca. 20 tum. Det är det vanligaste måttet 
var man än befinner sig  i Sverige. Enligt Börje Samuelsson ges 
måttet av att kubbarna ska tas mellan trädets årsskott. Spräck-
spåret utgår från den största naturliga sprickanvisningen från 
märgen och till arbetet används enligt August Holmberg en bre-
deggad handyxa och en träklubba. 
 När en kubb har delats i fyra lika delarna huggs märgen bort 
på varje klova. Detta görs därför att juvenilveden kring märgen 
har växt snabbare än den yttre veden; den är vriden och ger 
upphov spänningar som kan inverka negativt på spräckningen 
(Nils-Eric Andersson). Ur varje klova spräcker man därefter fram 
spånämnen i kvarter, det vill säga att spräckspåret läggs växelvis 
utmed klovans två flatsidor.  De bevarade spånorna i Örnanäs är 
relativt tunna och förefaller ha tagits ut med tjockleken ¾ tum.  
 Ett vridet spånämne kan justeras med yxa i efterföljande 
moment och en viss skevhet kan accepteras i den färdiga spånan, 
men det finns en toleransgräns på maximalt ¼ tum på spånans 
längd. Ett skevt spånämne ger merarbete i huggningen och i det 
fall spånämnet måste huggas på den yta som ska ligga väderut-
satt, det så kallade ”bleket”, vilket försämrar den spräckta ytans 
beständighet. En skev spåna riskerar att antingen spricka när den 
naglas fast i taket eller att ge en otät täckning. Det önskade spå-
nämnet är en rak bräda med plana spräckytor, som därefter ska 
tunnas ut på ena flatsidan med yxa. 

Huggning av kilfomade spånor
Anledningen till att spånämnet måste huggas ned i överkant är 
att takspånorna ska ligga omlott. Om den övre kanten är lika 
tjock som den nedre så reser sig spånorna och taket blir otätt. I 
största möjliga mån undviker man huggning på spånämnets un-
dersida och den del av ovansidan som är avsedd att ligga i dagen. 
För att kunna bedöma vilken av de fyra möjliga ändarna som ska 
tunnas ut läggs spånämnet på ett plant underlag; den planaste 
ytan väljs som undersida och uttunningen görs där skevheten är 
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störst. Ganska ofta så måste undersidan huggas till något för att 
den ska bli helt plan. När huggaren har bestämt hur spånan ska 
tas ur ämnet huggs kanterna raka.  
 Till huggning av stavspån är det vanligt att huggaren använ-
der sig av en ”spånstol” där spånämnet späns fast varpå huggaren 
inte riskerar att skada sig och kan arbeta med högre precision 
eller med en tyngre yxa som avverkar mer. I uppteckningar av 
hantverk förekommer olika slags spånstolar som alla innebär att 
spånämnet är fastspänt på högkant med svag lutning i en för 
huggaren lämplig arbetshöjd över marken. Till rekonstruktio-
nerna i Örnanäs byggdes en spånstol enligt Holmbergs skisser, 
som fungerade väl framförallt i arbetet med tyngre yxor och då 
tvåhandsfattning fodrades. 
 Att bevara den spräckta ytan i det så kallade bleket är cen-
tralt. En spräckt yta är den bästa tänkbara slitytan på ett virke, 
eftersom spräckningen sker i de svagaste bindningarna och ved-
strukturen är hel och inte är sönderskuren av yxegg eller uppri-
ven av sågtänder. Om spånorna ska läggas i glesa skift och med 
en stor del av spånan i dagen eller om spånämnena är vridna är 
det svårt att inte lämna huggspår i bleket. Det är därför viktigt 
att huggningen görs från den ände som skulle läggas nedåt i tak-
fallet, eftersom huggmärkena annars ger fickor för vatten. När 
spånorna sedan är huggna på diagonalen måste de torka innan 
spåntaket läggs, annars händer det att de krymper eller spricker 
och gör taket otätt. 
 De bevarade spånorna från Örnanäs har genomgående 
huggspår i blekets överkant, vilket kan förklaras av att läggning-
en omlott var knappa 2 ½ lager (vilket innebär att det utmed en 

spånlängd på 20 tum ligger knappt två spånor 
helt omlott med avseende på bleket och en tredje 
spåna ligger omlott till mindre än hälften) vilket 
ger en stor värderutsatt yta. Man kunde således 
inte justera skevheterna utan att hugga på bleket. 
Huggspåren kan också tolkas som en indikation 
på att det fanns spänningar i trädet och att man 
till Örnanäs spåntak inte använde de bästa kub-
barna från de mest rakvuxna träden, som man 
numera efterlyser i byggnadsvårdssammanhang. 

Läggning
I bostadshusets timmerväggar finns spår av den 
förmodade ställning som användes vid taklägg-
ningen. I varje väggparti på långväggen, i den 
tredje stocken från takfoten, har man borrat tre 
hål på en rad; ett hål invid vardera knutkedja och 
ett hål på mitten av stocken. Stavspåntaket på 
bostadshuset låg på ett undertak av brädor, som 
i här dialektalt benämns ”börding” eller ”svall”. 
Takbrädorna var kanthuggna med yxa och hade 

svag lutning nedåt takfallet med tanke på vattenavrinningen. 
Stavspånen till spannmålsmagasinet och ladugårdarna låg på öp-
pen läkt, men i övrigt skilde sig inte taken åt mellan bostadshus 
och ekonomibyggnader.  Den tjärstrukna delen av de bevarade 
spånorna utgör det så kallade bleket och mäter 19 cm, vilket 
gör att ungefär 1/3 av spånan täcker i två lager och 2/3 täcker i 
tre lager.
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 Stavspånen fästes med tränaglar av kådrikt furuvirke, som 
späntats fram med spånkniv eller yxa och med en täljd spets. 
I tillverkningen av provytan visade det sig att det inte går att 
slå tränageln genom spånan utan att nageln går sönder eller att 
spånan spricker (Fred Lagnemar). Hålen genom spånorna måste 
förborras och hålen i undertaket bör genomdrivas med en syl 
eller pikyxa för att inte tränageln ska knäckas. Hålet sitter på 
den övre tredjedelen av spånans längd, men förskjuts växelvis ett 
par tum så att tränaglarna inte spräcker takbrädorna eller läkten 
de ligger på. Naglarna drivs ända ned till spånans ovansida och 
skjuter således ut från undertaket på vinden ungefär en tum. 
 Spåntak läggs från takfoten och upp till nocken och varje 
horisontellt skift läggs färdigt innan man påbörjar nästa skift. 
Den första raden stavspån ger riktning åt de efterföljande ra-

derna och läggs med särskilt stor omsorg. Holmberg kallar den 
första raden för ”hofsraden” och arbetsmomentet för ”att hovsa 
taket”.  Eftersom det första lagret vilar direkt på undertaket och 
hamnar lägre än de efterföljande krävs en uppbyggnad utmed 
takfoten. Uppbyggnaden kan göras antingen med två lager stav-
spån över varandra eller med en läkt. Första raden läggs efter ett 
spänt snöre utmed takfoten och efterföljande rader läggs efter en 
”täckbräda” som provisoriskt fästs i taket och som ger både stöd 
och en rak linje åt nästa lager av spån. Spånorna läggs med en 
liten distans så att formförändringar av klimatet inte gör att taket 
reser sig eller att spånen spricker, och skarvarna i de olika lagren 
får naturligtvis inte hamna över varandra.  När en ny rad är klar 
flyttas täckbrädan upp med samma mått som det bestämda ble-
ket, som vanligtvis mäts in efter en mall. I Örnanäs bostadshus 
lades på detta sätt, att döma av fynden av takspånor och byggna-
dens mått sannolikt 24 rader på vartdera takfallet. Det är rimligt 
att anta att taknocken täcktes med två brädor.
 När taket var lagt beströks det sannolikt med rödpigmente-
rad tjära. Tillgången på tjära ombesörjdes sannolikt inom hus-
hållet, med tanke på de många tjärdalarna som finns på Örnanäs 
utmarker. Bland de bevarade spånorna finns ett par spånor av ek 
bland flertalet furuspån, vilket antyder att man blandade både ek 
och spån. Arbetet att tillverka stavspån för hand och på detta sätt 
är inte genomförbart idag och det väcker också frågan hur det 
kunde vara genomförbart år 1865 på en så stor takyta? 
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hunnit bildas. August Holmberg talar samstämmigt 
med andra uppgiftslämnare att byggnadstimmer av-
verkades vintertid under januari eller februari och att 
timret behöggs i skogen i samband med avverkning-
en. Skälen som anges är att det fanns tid till skogsar-
bete under vintermånaderna, att snötäcket underlät-
tade transporterna och att vinteravverkning följdes 
av en bra torkperiod. Holmberg menar att man inte 
följde någon bestämd regel hur länge timret fick 
torka, men att det sällan var mer än ett år eftersom 
byggprocessen ofta forcerades. Det var brukligt att 
vinterfällt timmer låg staplat till midsommar och 
därefter kördes till byggplatsen för att timras in halv-
torrt under sensommaren och hösten. 

Byggandet av högloftsstugan i Örnanäs förefaller 
inte ha varit forcerad utan tvärtom utdragen. Skälen 
kan ha varit ekonomiska eller praktiska. Timret till 
det västra loftet fälldes vintern 1810-11 och tre år 
senare huggs årtalet 1814 in i röstet, vilket förmod-
ligen anger tiden då stuga med loft stod färdig. Kan-
ske var det då huset blev bostad. Timret till den sista 
husdelen i längan fälldes vintern 1814-15. Det har 
funnits gott om torktid och i den bevarade timmer-
stommen finns inga tecken på problem med sjunk-
ning; tvärtom så är sjunkmånerna i urtag för stående 
virke fortfarande öppna. 

Den svagt konvexa ytan på väggplankens sågade 
utsida är tecken på att planken skräddes och såga-
des innan de torkades. Timret till restaureringen har 
vinteravverkats och behuggits samma vinter innan 
det lagts i stapel för torkning i fyrskrädda block fram 
till hösten, då det sågats i direkt anslutning till tim-
ringen. Vissa skrädda stockar fick torka ytterligare en 
säsong, det vill säga mer än ett och halvt år, vilket 
inte påverkade vare sig följande arbetsmoment eller 
slutresultatet. Under restaureringsperioden har inga 
problem orsakade av ojämn krympning mellan nytt 
och gammalt timmer noterats. 

Ett fåtal sågade väggplank som fick torka till näst-
följande restaureringsperiod, det vill säga ytterligare 
ett år, visade sig däremot krympa med en formföränd-
ring som liknade det gamla timret. Orsaken är sanno-
likt att ytveden i plankans skrädda sida krymper mer 
än den sågade kärnsidan, det vill säga en effekt av den 

tangentiella krympningen i trädet. Dessa väggplankor 
var svårare att använda i timringen; det var svårt att 
bedöma lodlinjen och dessa stockar krävde ett större 
justeringsarbete i medrag och dymling.  

Slutsatserna kring torkningen är att timret till 
den gamla högloftsstugan avverkades och skräddes 
vintertid och i etapper till respektive del i huslängan. 
Timret fick torka minst ett och ett halvt år innan 
bygget startade. Planken sågades ur rått eller halv-
torrt virke och fick ligga eller blev liggande i upplag 
en längre tid innan de timrades samman. Erfarenhe-
terna från restaureringen visar att denna långa tork-
tid inte är praktiskt motiverad - tvärtom kan det vara 
problematiskt att torka plank som halvklovor under 
en lång tid innan de timras samman.   

Från en rund trädstam till ett rektangulärt 
byggnadsvirke
Enligt Holmbergs beskrivning används yxan i inte 
mindre än 10 moment för att omvandla träd till 
en timrad plankvägg: i avverkningen, kvistningen, 
bastningen, tvär- eller skyrhuggen, skulkningen el-
ler klosshuggen, skogsskrädningen, revhuggningen, 
knuthygget, mejhuggningen och huggningen ”för 
hänge”, d.v.s. efterbearbetningen av utskjutande fa-
ser i timmerväggen. Bearbetningens omfattning är 
en egenhet i den lokala byggnadstraditionen, som 
hänger samman med den rektangulära plankformen, 
virkesuttaget med två plank ur varje trädstam, virkets 
skarpa kanter och husets släta väggar. I andra svenska 
timmerkulturer planbearbetas timret på två sidor vid 
ett enda tillfälle eller så bearbetas timret inte alls inn-
an det timras samman. Väggtimret i Örnanäs plan-
bearbetades eller bilades vid inte mindre än tre olika 
tillfällen.18 Först bilas den runda timmerstocken till 
rektangulära block i anslutning till avverkningstill-
fället. Här bibehålls en marginal som ger justerings-
mån i den efterföljande processen, om virket skulle 
slå sig eller om man skulle hugga fel eller såga snett. 
Blocken klyvs efter det första bilningsmomentet till 
plank med kransåg och torkas innan det är dags för 
timringen. Varje väggplanka skräds därefter en an-
dra gång på byggplatsen till en jämnare yta och mer 
precis dimension. Om det finns förskjutningar mel-
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lan två väggplankor som ska läggas i varv skräds den 
utskjutande ”timmerryggen” eller ”mejkanten” i nivå 
så väggen blir helt slät. 

En kritisk fråga handlar om varför timret plan-
bearbetas i så många omgångar? Vad är poängen 
med det moment som Holmberg benämner skogs-
skrädning, när samma yta kort därefter bearbetas 
ytterligare en gång i den så kallade revhuggningen? 
De processuella rekonstruktionerna har visat att det 
i princip räcker att svalla stockarna innan sågning 

och revhuggning, det vill säga tvärhugg och ”skulk-
ning” eller vad Holmberg också benämner som att 
”tjiöta stocken”. Det är lättare att skräda rått timmer, 
men revhuggningen görs under alla omständigheter 
i halvrått eller halvtorrt timmer. Det är möjligt att 
svalla med den tolerans som krävs inför kransågning-
en och ytan på stockarna blir tillräckligt plana för 
att läggas på sågbockar, och momentet att loda och 
fixera stockarna kommer man inte undan oavsett hur 
plan stocken är. Varför gör man ett moment, som 

Skogsskrädning

Skogsskrädning. (Ovan) uppmätning av bila från Au-
gust Holmbergs samling på hembygdsmuseet i Asarum i 
Bleking. Uppmätning: Patrik Jarefjäll. (Till vänster) Tolk-
ning av August Holmbergs beskrivning av skogsskrädning 
(Holmberg 2006, s. 74 ff.). Basting är enligt Holmberg 
att med yxan hugga upp bjälkens linje utifrån ögonmåt-
tet. Dimensionen tas ut med måttenheter från skaftet på 
bilan. ”Att tjiöjta” stocken är att grovavverka ytveden. 
Första momentet är ”skyrhuggen” som huggs in vinkelrät 
mot stammen med jämna mellanrum. Ämnet däremellan 
huggs och spräcks bort genom så kallad ”klapphuggning”. 
Bjelkens exakta dimension slås ut med snörslå och ytan 
bilas slät. Ritning till vänster: Peter Sjömar. 
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enligt våra tidsstudier uppgår till dryga 130 dagsver-
ken, och som förefaller onödigt?  

Det går inte att skräda och såga med en sådan 
precision att man inte behöver någon tolerans inför 
timringen, det vill säga att man inte kommer undan 
revhuggningen. Huruvida byggnadstimret till Ör-
nanäs faktiskt skräddes i skogen, så som Holmberg 
beskriver är nästan omöjligt att veta, eftersom even-
tuella spår antingen avverkats eller sammanfallit med 
revhuggningen.19 Spåren av tvär- eller skyrhuggen 
liksom skulkningen eller klosshuggen finns dock be-
varade i vissa väggpartier. Ett rimligt antagande är att 
det skogsarbete som Holmberg och andra uppgifts-
lämnare beskriver är en virkesberedning för avsalu, 
och då kan det tänkas att en planbearbetning med 
bila eller skrädyxa är en standard som gäller för all 
handel med bjälkar. Det finns indicier i bouppteck-
ningarna som talar för att bönderna själva inte bear-
betade timret. Inga bilor eller kransågar registreras.  
Om specialiseter bearbetade materialet är det möj-
ligt att de höll sig till en standard. En skogshuggare 

som tar betalt för sin produktion lämnar produkter 
med en kvalitet som hörde till yrkesutövandet. Det 
skulle kunna vara så att den högre effektiviteten och 
tidsvinsten som erhålls genom specialiserade skogs-
huggare också kostade tid i ett slags överproduktion, 
som vi i det här fallet har beräknat till omkring 130 
dagsverken eller 1000 arbetstimmar?

Planbearbetning på byggplatsen. Efter skogsskrädningen och 
efterföljande torkning görs ytterligare planbearbetning av vägg-
planken. Hur omfattande bearbetningen är beror på ämnets pla-
cering i huset utifrån en kvalitat värdering av rummen. Det är 
svårt med ledning av spåren att exakt säga vilka verktyg man har 
använt. Att särskilja en skave eller skrubbhyvel kan vara svårt. 
Sannolikt har man arbetat med skavar med olika rundade eller 
mer plana former. Vägg-  och golvplanken i stugan har sanno-
likt bearbetats med en oxhyvel med helt plant stål. (Till vänster) 
Markus Gillberg gör den slutliga ”revhuggningen” enligt Holm-
bergs benämning. Foto: Bengt-Arne Cramby. (Mitten) Arbete 
med skave eller ”pjål” i norsk och nordsvensk benämning. Foto: 
Roald Renmaelmo. (Till vänster) Christina Jensen arbetar med 
skrubbhuyvel och tillsammans med Henrik Karlsson med oxhy-
vel. Foto: Bengt-Arne Cramby. 
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Virkeskvalitéer och materiallogistik
Både uppgiftslämnare och tidigare forskning (Sjö-
mar 1988, Werne 1993, Carlsson 2001, 2008) pekar 
på den karaktäristiska egenskapen i den höga graden 
av materialbearbetning inom sydsvenska timmertra-
ditionen, men inte till vilken grad och med vilken 
konsekvens. I bostadshusets ”finare” rum finns spår 
som antyder att man har bearbetat ytan först med 
skrubbhyvel eller skave och därefter med oxhyvel el-
ler en skave med rakare och bredare, det vill säga att 
en och samma yta har planbearbetats i inte mindre 
än sex moment. I husets vindsvåning finns andra 
väggpartier där plankorna bara bilats en enda gång. 
Det finns således en omfattande differentiering av 
väggtimmer. Enligt våra undersökningar förefaller 
motiven för differentieringen handla om en motsva-
rande värdering av rummens praktiska och sociala 
funktioner. I stugan som ursprungligen var det finas-
te rummet placerades det främsta virket med avseen-
de på både kvalitet och bearbetning. I vindsvåningen 
placerades det sämre virket, där den ursprungliga 
stammen varit för klen eller där justeringsmånen för-
verkat så att det i slutänden inte funnits något ämne 
att avlägsna vid finhuggning och hyvling.

Frågan är vilka nya erfarenheter och färdigheter 
i dessa moment som har genererats genom de pro-
cessuella rekonstruktionerna. I restaureringen har 
skadat timmer lagats successivt sektion för sektion, 
under totalt åtta årsetapper med utfallet fyra till sex 
stockvarv per etapp. Kravspecifikationen till hug-
garlistan och materialbearbetningen har varit relativt 
okomplicerad. Sorteringen av väggtimret har därför 
heller inte varit något större problem. Under husbyg-
get 1810-15 hanterades omkring 70 träd och 240 
timmerstockar i skogen och 340 bjälkar, sparrar och 
grova plank på byggplatsen, utöver virket till spån-
tak, golv- och takbrädor. Totalt fanns ett tjugotal 
dimensioner till byggnadsstommen med ett tiotal 
standardlängder och därutöver olika kvalitéer bero-
ende på var i bostadshuset virket skulle användas. 
Det fanns uppskattningsvis fem kvalitetsklasser bara 
för väggplanken. Härtill kommer den allmänna sys-
tematiken i timring som handlar om stighöjder, att 
komma i nivå vid väggband och att inte timra slätt. 

Att även det ursprungliga byggprojektet var etappin-
delat framstår som ganska logiskt. 

Genom de processuella rekonstruktionerna har vi 
identifierat den aspekt av traditionskunskapen, som 
handlar om en avancerad logistik och systematik för 
klassning och sortering av timmer och virke, och 
som varken Holmberg eller andra uppgiftslämnare 
inom traditionen behandlar. Det är inte orimligt att 
anta att dessa uppgiftslämnare, vars dokument här-
rör från tidigast 1920-talet, inte själva erfarit ett stör-
re timringsprojekt med plank som skulle bearbetas 
från rundstock.  Örnanäsprojektet har satt fingret på 
en aspekt av traditionen, det vill säga den historiska 
praktiska byggkunskapen i logistik och systematik 
som krävdes för att hantera materielmängderna, di-
mensionerna och virkeskvaliteerna. 

Med vilka verktyg bearbetades materialet?
I hembygdsmuseerna i Göingetrakten liksom i när-
belägna Lönsboda Hembygdsgård finner man olika 
typer av skrädyxor. De kan vara saxslipade (assym-
metriska) eller knivslipade (symmetriska) yxor, men i 
båda fallen är eggvinkeln spetsig. De kan vara lättare 
eller tyngre och smalare eller bredare, men oavsett 
så är grundformen likartad med brett yxblad från 
en smal hals proportionerlig med både ”under- och 
överfjät”, enligt Holmbergs benämning. Det som 
skiljer sig mest åt är skaftlängderna och skaftvin-
keln. Det finns dels skrädyxor med kort och kraf-
tigt vinklat skaft, dels de med långt och inte fullt så 
kraftigt vinklat skaft. Den kortskaftade yxan knyts 
ofta till danska och tyska timmertraditioner, och den 
långskaftade saxslipade skrädyxan associeras till syd-
svensk timmertradition.20 Båda yxtyperna finns alltså 
representerade i verktygssamlingar i Göingebygden. 

I de processuella rekonstruktionerna har många 
av hantverkarna valt att använda de kortskaftade 
yxorna i revhuggning och justering i samband med 
timringen, eftersom det är enklare att hugga med 
hög precision med den kortskaftade yxan. En hypo-
tes som Bengt-Arne Cramby har formulerat är att 
de långskaftade skrädyxorna är skogsarbetarverk-
tyg, medan de kortskaftade är timmermansverktyg. 
Sparrhuggaren Ernst Andersson från Jernforden i 
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Småland som dokumenterades av Riksantikvarieäm-
betet (Andersson u.å) skiljer på ”skräyxa” och ”skrå-
yxa” för skogsarbetarens respektive timmermännens 
olika verktyg (se även Carlsson 2008). Holmberg 
beskriver inte timmermannens redskap särskilt ingå-
ende. Indirekt kanske han ändå besvarar frågan, inte 
genom att beskriva vilka slags yxor timmermannen 
använder, men genom att beskriva upplagen för be-
arbetningen av timret i skogen respektive på byggar-
betsplatsen. Skogsskrädningen sker enligt Holmberg 
på ett lågt upplag nära marken, vilket kräver ett långt 
yxskaft, medan revhuggningen görs på halvhöga eller 
höga bockar, vilket kräver halvkort eller kort skaft och 
en snävare vinkel från stocken för att händerna ska 
gå fria. Dessa verktuyg som har ansetts tillhöra olika 
timmertraditioner kanske hör till olika olika speciali-
seringar i olika moment i en bearbetningsprocess?   
 
Om tunga lyft och förflyttningar 
Den första timmerlagningen var att byta ut den 
norra långsyllen under stugan och en del av östra 
loftet. Lagningsämnet som skulle sågas var en nio 
meter lång ekstock, 30 x 30 cm i tvärsnitt i toppän-
dan som vägde uppskattningsvis 615 kg.21 Stocken 
skulle klyvas med kransåg och därmed läggas upp på 
en sågbock två meter över marken. De som hante-
rade denna stock, upp och ned och fram och tillbaka 
på den höga sågställningen, frågade sig: Hur klarade 
man av de tunga lyften? 

Att lyfta en så tung stock utan tekniska hjälpme-
del är inte möjligt; åtminstone inte som ett återkom-
mande moment i ett dagligt yrkesarbete. I litteratur 
och uppteckningar fann vi beskrivningar av tre tek-
niker för att lösa själva uppstockningen. I båtbyggeri 
förekom fristående kranar samt kranbalkar integre-
rade i skeppskonstruktionen, som med rep och tiljor 
användes för att lyfta upp stockarna på ställningen.22 

En annan teknik som beskrivs är sågställningen som 
byggs mot en kulle eller förhöjning i terrängen vari-
från stockarna kan rullas fram på ställningen (Ström 
1830). En tredje teknik som finns avbildad är bjälkar 
eller slanor som går från marken till sågställningen 
och som stocken balanseras och skjuts uppför (Berg 
1961, s. 228). Vi fann inte någon av dessa tekniker 

lämpliga: att tillverka en kran för ett enskilt byggpro-
jekt föreföll orimligt, någon lämplig plats i terrängen 
kring gården till ställningsbygget fanns inte och att 
skjuta en över 600 kg tung stock var ett för drygt 
och riskabelt arbete. Det finns i engelskspråkig litte-
ratur en fjärde metod, nämligen att gräva en grop där 
undersågaren får stå, varpå stockarna kan hanteras 
i marknivå. Kransågningen som ”pit-sawing” valdes 
bort, eftersom vi inte fann några belägg på att detta 
någonsin förekommit i Sverige. Istället byggdes ett 
slags stocktrappa vars princip Nils-Eric Anderson 
tidigare använt i sitt yrkesutövande som byggnads-
snickare. En bjälke med dymlingshål och flyttbara 
dymlingar placerades från marken och upp till varde-
ra bocken, varpå stockändarna kunde flyttas växelvis 
och med många små lyft. 

Under sågningen måste stocken också flyttas 
uppe på ställningen, annars sågar man av ryggen på 
bockarna. Först placeras stocken så att den främre 
änden av stocken skjuter utanför bocken. När den 
utskjutande stockändan är sågad fram till den första 
bocken dras kransågen ur sågspåret och stocken flyt-
tas så långt att bladet kan stickas ned i spåret på andra 
sidan bocken. Vi fann två fungerande tekniker som 
underlättade detta annars tunga och riskabla lyftmo-
ment. Holmberg beskriver ett sätt att flytta stocken 
med yxan; en teknik han kallar för att ”fjäta” fram 
stocken. Benämning kommer från den breda hand-
yxans övre och undre del på eggen som kallas ”fjät”. 
Att fjäta går till så att en handyxa med bred egg slås in 
mellan bocken och sågstocken, yxskaftet trycks fram-
åt varpå stocken förflyttas en kort sträcka i taget ge-
nom vridmomentet och utan stor kraftansträngning. 
Thure Nilsson visade en alternativ teknik, som visade 
sig betydligt enklare och effektivare, där han utnytt-
jade en brädas böjlighet och stabilitet i längdriktning. 
Han satte en bräda i spänn från marken upp till såg-
stocken och flyttade stocken utan kraftansträngning 
genom att räta ut den böjda brädan. Tekniken hade 
han lärt sig under sina år som sågverksarbetare.

Att såga för hand eller på sågmölla?
Vid slutet av 1700-talet fanns sex vattendrivna såg-
kvarnar i Örkened, varav en fanns i Ekeshult näst-
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Konsten att såga rakt
Sågarbetet genomfördes med utgångspunkt från äldre uppteck-
ningar av kransågning (Holmberg 2006, Sandklef 1953). Såg-
sömmen slogs ut på båda sidor med snörslå, en anvisning täljdes 
upp med kniv, stockarna lodades och fixerades i bockarna med 
timmerhakar, ett lod placerades i stockens bakre ände som sikt-
märke för undersågarna och sömmen kilades successivt under 
sågningen så att sågbladet inte skulle klämmas fast i trädet. Det 
visade sig dock svårt att både uppnå tempo och få nå bra resultat. 
Det var svårt att hålla en rak linje. En vanlig motåtgärd var att 
försöka vrida sågen rätt vilket endast resulterar i vågiga plank 
med stora måttavvikelser. Om dessa stockar överhuvudtaget går 
att använda krävs omfattande efterbearbetning med yxan.  Ar-
betsrytmen, koordinationen mellan sågarna och deras respektive 
förmåga till precision är viktiga färdigheter för att kunna såga 
rakt, men därutöver finns en mängd andra omständigheter som 
inverkar på resultatet. Det tog närmare sex års arbete i Örnanäs-
projektet att identifiera omständigheterna och deras inverkan, 
och att komma fram till vilka metoder som krävdes för att i varje 
situation åstadkomma ett bra resultat. 
 En förutsättning för att såga rakt är att stocken ligger i lod. 
Till en början lodades stocken endast en gång, men erfarenhe-
ter visade att stocken lätt vred sig ur läge. Två studenter, Fred 
Lagnemar och Göran Frank, satte i system att kontrollera lodet 
så fort sågen började dra snett och i de flesta fall visade det sig 
också vara lodet som hamnat snett, men det var tidsödande att 
varje gång behöva avbryta sågningen, loda och ändra stockens 
fixering. En lösning som som visade sig funktionell var att pla-
cera en kil från vartdera hållet mellan stocken och sågbockarna. 
När sågen drog snett åt vänster knackade de litet på den vänstra 
kilen och riktade därmed upp sågskäret. 
 Den åtgärd som visade sig viktigast i slutänden handlade 
om skärpningen av sågen, och framförallt att den så kallade ur-
bottningen var tillräckligt stor för att mata ut sågspånen. I det 
skriftliga materialet påtalades betydelsen av att skärpa kransågen, 

Procesuell rekonstruktion av kransågning av väggtimmer

Sågplatser och uppstockningstekniker.  Ovan) Tre ritningar 
av sågplatser, efter August Holmberg (2006), Albert Sandklef 
(1953) och Israle Stöm (1830). (Nedan) Uppstockning efter 
Arne Berg (1961) och Nils-Eric Anderson. 
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men ingen gav någon vidare instruktion om hur detta skulle gå 
till. Lutningen på tänderna i förhållande till trädslagets hård-
het och huruvida det var rått eller torrt virke prövades utan an-
märkningsvärda förbättringar. Det föreföll rimligt att kransågens 
slipning var central, men kunskapen om hur detta skulle gå till 
brast. Thure Nilsson påpekade exempelvis att de grader som bil-
das vid filningen måste dras av annars går sågen snett. Nils-Eric 
Anderson arbetade därför fram en arbetsmetod och handledning 
i filning och skränkning av kransågar, som byggde dels på egna 
erfarenheter och dels på instruktioner om skräpning av andra 
slags klyvsågar. Sågningen gick bättre men fortfarande inte pro-
blemfritt. 
 Olika kransågar prövades i Örnanäsprojektet, bland annat 
en gammal och sliten såg från hembygdsmuseet i Lönsboda, 
men den som användes i det dagliga arbetet var en rekonstruk-
tion av en halländsk kransåg i 4 mm tjockt stål. Sågen skärptes 
regelbundet och omsorgsfullt genom fogstrykning, urbottning, 
formfilning, gradning, fasfilning och skränkning. Momenten, 
ordningsföljden, filarna, skränktången och precisionen; allt fö-
reföll vara rätt gjort. Slutligen noterade Patrik Jarefjäll att det 
kan vara problem med spånutmatningen. Jarefjäll har som både 
smed och snickare och kopplade urbottningen till sågens gods-
tjocklek, och mycket riktigt visade det sig att det krävdes större 
fickor mellan tänderna för att inte spånet från det relativt tjocka 
sågbladet skulle inverka på sågningen. Därefter har kransågning-
en fungerat. 
 
Spår till kunskap om kransågning
De processuella rekonstruktionerna har varit förutsättningen för 
den spårtolkning som tidigare har presenterats. Här ges ett par 
exempel på kunskapsunderlag för spårtolkningar. 
 Genom rekonstruktionerna är det möjligt att påstå att såg-
ningen av de gamla väggplanken i Örnanäs är skickligt utförd. 
Väggplanken är raka och sågytan är plan även om texturen är 
grov. Det regelmässiga spåret från sågningen är raka och framåt-
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lutade rivmärken med inbördes avstånd på omkring 1 cm. Den 
person som står på sågstocken styr sömmen och vinkeln på sågen 
blir därför svagt framåtlutad. Vinkeln på skären i Örnanäs lig-
ger mellan 70 och 80 grader, det vill säga en nästan rät vinkel. 
I rekonstruktionsarbetet bedömdes en flackare vinkel, 60 till 65 
grader, vara en effektivare vinkel, åtminstone i arbete med den 
rekonstruerade sågen i stålplåt. Den äldre sågen från Lönsboda 
hembygdsmuseum hade sämre stabilitet och fick hållas betydligt 
rakare för att inte böjas och vibrera. 
 Det trekantiga spräckmärke som återfinns mellan 50 och 80 
cm från ena änden på varje väggplanka kommer från det sista 
momentet i kransågningen. Stocken sågas först i framkant, flyt-
tas över den första upplagspunkten och sågas vidare fram till den 
andra bockens upplag. För att slippa flytta stocken ytterligare en 
gång sågas den istället från motsatt ända och så långt som möj-
ligt utan att såga av bocken. Det återstående ämne som håller 
ihop de två plankorna spräcks bort med en kil och träklubba och 

Typiska kransågspår. I Örnanäs timmerstomme finns ett antal 
typiska spår från kransågningsprocessen. A. ”Normalspår” med 
vinkel kring 80 grader och mellan 8-10 sågspår per decimeter. 
Vinkeln varierar mellan 60 och 95 grader, och sågintervallet mel-
lan 4 och 12 sågspår per decimeter. B. Trekantigt spräckspår, nor-
malt 1-1.5 aln från ändträdet. C. Böjt bakåtlutade och åsformade 
spår som visade sig vara ”vibrationsspår” från uppdraget av sågen. 
D. ”Hugge för hänge”. E. Flesågning och omstart. 
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rän tidigast på 1860-talet på den svenska landsbygden. Sågen var 
inte det givna verktyget att klyva och kapa virke, utan snarare var 
det ofta enklare att hugga, skräda eller spräcka med yxa. August 
Holmberg skriver i sina uppteckningar: ”Det som bestod av jern 
och stål fick smederna göra, vi kunde ej då som nu, gå i butiken 
och köpa fabriksvaror ty sådana funnos ej! Det värsta var att få 
sågblad. Det säger sig själv att hur mycket man filade och skra-
pade på en handsmidd sågklinga som dessutom endast bestod 
av järn utan något stål, så måste den bli ”tungkörd” och höll sig 
aldrig skarp.”23

 Den gamla sågen från hembygdsmuseet är handsmidd och 
av ett stål av dålig kvalitet. Den är svår att hålla skarp. Sågbladet 
är kraftigt bukig vilket kommer av att tänderna har filats otaliga 
gånger i det mittersta partiet där sågen avverkar och slits som 
mest. Med ledning av spåren i Örnanäs är det rimligt att anta att 
de som sågade väggtimret hade en liknande kransåg; smal och 
bukig och med dåligt stål. De fick luta sågen kraftigt men den 
kom ibland i vibration.  De åstadkom trots det slitna redskapet 
raka plank med plana sågytor. Med vetskap om hur svårt det 
är att såga med en dylik såg och med kännedom om resultatet 
som åstadkommits så är det möjligt att påstå att de som sågade 
väggtimret i Örnanäs var skickliga. De var skickliga men de hade 
en sliten kransåg av dåligt stål. Kanske var det kringvandrande 
sågarbetare eller en småbonde eller torpare i socknen som ägde 
detta  produktionsmedel?

kvar blir ett trekantigt spräckmärke. Det här spräckmärket kallar 
Holmberg för ”savhund”. 
 Ett annat spår som var betydligt svårare att förstå var den 
böljande och glesa åsformen som återkom i partier, oregelbun-
det återkommande, och som skiljer sig från de övriga sågskärens 
raka rivmärken och skarpa kantförskjutningar. Samma mönster 
uppkom efter sågningen med den gamla slitna kransågen och 
framförallt när sågarbetet löpte på i högt tempo. Avverkningen 
sker som brukligt vid klyvsågning på nedåtgående sågtag. På 
uppgående måste sågen lyftas tillbaka något innan den dras upp 
igen för att inte tänderna ska hugga i virket. Den naturliga såg-
rörelsen blir då som formen av en mycket hoptryckt åtta. Det 
aktuella mönstret kommer av att en hårt sliten såg lätt kommer 
i vibration när sågbladet dras upp för ett nytt sågtag. 
 Industritillverkade sågar med bra stål fanns inte att tillgå för-

Moment i kransågningern. (Ovan till vänster) Kilning av såg-
spåret för att träet inte ska nypa fast sågen. (Ovan mitten) Den 
konkava och smalslipade sågen från Lönsboda hembygdsfören-
ing. (Ovan till höger) ”Vibrationsspår” från uppdraget av sågen. 
(Till vänster) Sågrörelsen. Så¨år i timmervägen fionns från både 
sågningen på nedtaget och uppdraget.  
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gårds till Örnanäs (Tomenius 1994, s. 334-335). 
Lokalt benämndes de ”sågmöllor”. Ytterligare en 
närbelägen såg fanns på granngården Vässlarp i 
Glimåkra socken. Avstånden i vinterföre är endast 
ett par kilometer till endera av de två vattendrivna 
möllorna i Ekeshult eller Vässlarp. I sjösystemet Far-
lången, Viesjön och Ekeshultsån var det också möj-
ligt att flotta timmer. Golv- och takbrädorna till den 
gamla högloftsstugan sågades maskinellt i en enbla-
dig ramsåg. Sannolikt sågades dessa brädor på någon 
av de närbelägna sågmöllorna i Ekeshult eller Väss-
larp, men varför sågades väggtimret för hand? Det 
är inte självklart att det ligger ett rationellt beslut 
bakom denna prioritering, men det är åtminstone 
möjligt att pröva vilka bedömningar som kan ha le-
gat till grund för ett medvetet val mellan handkraft 
och maskinkraft. 

Ett motiv till maskinell sågning, som lät sig höras 
i samtida hushålls- och byggnadsläror, var skogsbe-
sparande åtgärder. Motivet till att såga golv- och tak-
brädorna i ramsåg var sannolikt inte värdet av hund-
ratalet segmentformade brädor eller så kallade bakar 
av splintved; det var åtminstone ingen princip för 
bygget i övrigt. Skillnaden i vireksförlust mellan ma-
skinell sågning och kransågning var försumbar  med 
den typen av grova sågblad som förekom. Hushåll-
ning med skogen förefaller inte ha varit vägledande 
vid husbygget i stort. När väggplanken framställdes 
blev 47 % av materialet flisor och spån, vilket mot-
svarar 22 kubikmeter virke. Vid framställningen av 
takspånen till mangårdsbyggnaden blev upp till 80 
% motsvarande 10 kubikmeter spillvirke. 

Många bondsågar var endast i drift vid höga vat-
tenstånd under vår och höst, så det kunde säkert 
vara ett trångmål att såga byggnadsvirket, åtminsto-
ne vid någon av de närbelägna platserna. En aspekt 
som kanske var än mer betydelsefullt är relationen 
mellan antalet stockar och sågningens omfattning.  
Enlig de tidsstudier som gjorts i samband med res-
taureringen åtgick uppskattningsvis 34 dagsverken 
att kransåga väggplanken, vilket motsvarar en 612 
meter lång sågsöm. Totalt hanterades omkring 84 
skrädda stockar som sågades till 168 plank i olika 
längder. Till golv- och takbrädorna hanterades upp-

skattningsvis 44 stockar som klövs med fyra till sju 
sågsömmar vardera, motsvarande en 1 900 meter 
lång sågsöm. Enligt tidsberäkningarna för kransåg-
ning skulle det ha tagit omkring 105 dagsverken eller 
tre gånger så lång tid att såga golv- och takbrädorna 
för hand jämfört med väggplanken. Omvänt hade 
man behövt transporterat ungefär dubbelt så många 
stockar till någon av sågmöllorna, för att såga endast 
tredjedelen så mycket till väggplanken jämfört med 
sågningen av golv- och takbrädorna. Beslutet att såga 
väggplanken för hand kan ha grundats på bedöm-
ningen att arbetet med transport och hantering av 
många stockar inte var mödan värt i förhållande till 
effektiviseringen i den maskinella sågningen. Det var 
däremot mödan värt att transportera ett färre antal 
stockar till golv- och takbrädorna som krävde omfat-
tande sågning. 

En brukares minnen
I en frågebok för folkminnesinsamling från 1934 
föreslås sju frågor under temat husbygge och flytt-
ning. ”Ville man ej använda vindfälle till husbygge? 
Grävde man ner ett djur levande, där huset skulle 
stå? Vad för slags tomt ville man inte bygga på? Pla-
cerades huset med hänsyn till väderstrecken? Borde 
huset inte göras riktigt färdigt? Varför? Vad iakttog 
man vid inflyttning i ett nytt hus för att där få tur 
och trevnad? Förekom att man flyttade ett hus i tro 
att man byggt på fel plats?” (Bergstrand 1934, s. 14). 
Sättet på vilket dessa frågor är ställda illustrerar ord-
språket: som man frågar får man svar. Det är uppen-
bart att frågeställaren redan har svaren, och med sina 
frågor snarast söker bekräftelse på det denne redan 
visste. Det problematiska är inte bara de ledande frå-
gorna, utan också avsaknaden av flera frågor under 
det komplexa temat husbygge och flyttning. 

Hur ställs då de rätta frågorna, eller snarare, hur 
ställs de frågor som aktiverar brukarnas minnen? I 
folkminnesundersökningar används vanligtvis stan-
dardiserade frågeformulär, som struktureras från ett 
fastställt tema som exempelvis husbygge och flytt-
ning. Här finns möjligheter att ta in synpunkter 
och i förväg pröva och ompröva repertoaren av frå-
gor (Moestue & Bolstad Skjelbred 2006). Den som 
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formulerar frågan behöver inte nödvändigtvis vara 
densamma som hanterar frågeformuläret och utför 
intervjun. Metodkompetensen är skild från intervju-
situationen, och utövas inte ansikte mot ansikte med 
uppgiftslämnaren. I en byggnadshistorisk undersök-
ning är platsen strukturerande. Det är inte rimligt 
att endast utgå från ett formulär. Frågorna måste i 
huvudsak formas till situationen; till platsen och per-
sonen som lämnar uppgifter. 

Till den generella metodkompetensen hör förmå-
gan att intressera sig för en annan människas berät-
telse, att se potentiella frågor genom förförståelse och 
kunskap om det aktuella samtalsämnet (Kvale 1997. 
Moestue & Bolstad Skjelbred 2006). Samtidigt mås-
te intervjuaren kunna förfrämliga sig och ställa även 
de tillsynes enkla frågorna, och inte själv underförstå 
svaren och komplettera berättelsen. Intervjumetodi-
ken i en byggnadshistorisk undersökning kan trots 
allt framstå som en improvisationskonst, där svaret 
på en fråga ger upphov till en ny fråga som sällan 
kan förutses. Frågan om hur de rätta frågorna ställs 
snavar på en annan fråga: vem ställer frågorna? Och 
vem minns och berättar?

Fråga - svar är sannolikt den mest grundläggan-
de undersökningsmetoden, men användningen av 
intervjuer i byggnadshistoriska undersökningar är 
relativt begränsad. I det här avsnittet vill jag under-
söka dess potential. Informanten är Thure Nilsson. 
Jag har genomfört flera intervjuer och under olika 
former i syfta att undersöka vad Thure minns om 
Örnanäs och hur han minns, det vill säga under vilka 
omständigheter och i vilka situationer som minnen 
av olika slag framträder. Ambitionen är att rikta in-
tervjumetodiken mot uppgifterna i en byggnadshis-
torisk undersökning. 

Närhet och samtidighet
Intervjumetodiken är i den byggnadshistoriska un-
dersökningen ett sökande och prövande, men vissa 
frågor kräver standardisering. Uppgifter om när, hur 
och vem som intervjuar och intervjuas tillhör kon-
ventionell formalia (Lundahl & Walldén 2004). Till 
den nödvändiga standardiseringen hör också käll-
kritiska frågor hur uppgiftslämnaren ska bedömas 

som kunskapskälla.  Till vad är uppgiftslämnarens 
berättelse källa om? Hur tillförlitlig är uppgiftsläm-
naren? På samma sätt som frågeställaren väljer och 
väljer bort frågor så är inte heller uppgiftslämnaren 
automatiskt tillförlitlig. Här tillhandahåller källkri-
tiken ett antal kriterier för prövning av den munt-
liga utsagans giltighet. Närhetskriteriet handlar om 
uppgiftslämnarens förhållande till händelsen och po-
sitionen i fysisk närvaro alternativt andrahandsupp-
giftens förhållandet till ögonvittnet. Samtidskriteriet 
tar närheten i tid, minnesfel och efterkonstruktioner 
i beräkning medan tendenskriteriet söker avslöja vär-
deringar, partiskhet, urval och även den rena lögnen. 
I det här avsnittet ska jag göra en källkritisk värdering 
av Thure Nilssons berättelser och muntliga tradition, 
med ledning av frågor om närhet och samtidighet. 

Thure Nilsson har en anmärkningsvärd närhet till 
det förflutna. Presens i hans berättelser omsluter åt-
minstone tre generationer och ett och ett halvt sekel 
i kronologisk tideräkning. ”Om man tänker efter” 
säger han ”så är 150 år inte så lång tid”. Det är den 
tid som tre generationer med Thure och han far och 
farfar täcker in. Thures samtid är tidslig snarare än 
geografiskt vidsträckt, och han talar om Örnanäs ti-
digare ägare, ”den driftige smålänningen Carl Svens-
son”, som om han fortfarande levde eller åtminstone 
nyss gått ur livet, fast han varit död i närmare 50 
år redan då Thure föddes. Varifrån kommer den här 
närheten till det förflutna och de förelevande? Från 
vem har Thure fått sina berättelser? 

Det finns en släktrelation mellan Thure och tidi-
gare ägare och brukare av gården. Den sista jordbru-
karen i Örnanäs Robert Nilsson var Thures kusin. 
Roberts far Nils Carlsson var gift med Thures fas-
ter Hanna Persdotter. Roberts farmor hette Bengta 
Nilsdotter, vars föräldrar köpte gården 1818. Det är 
så långt tillbaka i tiden som ägandet har gått i släkt-
arv. Thures direkta släktförbindelse till gården börjar 
med Hanna, som tog tjänst som piga på Örnanäs i 
början av 1890-talet och fick flera barn med hem-
mansägaren som hon sedermera gifte sig med.  

Thures egna minnen berör faster Hanna och 
kusinen Robert, men berättelserna från äldre tider 
kommer framförallt från hans far och i muntlig tra-
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dition från hans farfar. Jag ska här kort presentera 
berättelsen om dessa personers relation till varandra 
och till platsen och tiden.

Thures farfar hette Per Bengtsson och kom från 
Stenudden i Vesslarp, som gränsar till Örnanäs i 
nordväst. Han föddes 1831 som en av 10 söner och 
dog 1908. Thure som är född 1922 träffade såle-
des aldrig sin farfar; berättelserna har gått i arv från 
Thures far. Farfadern Per Bengtsson kallades Stenud-
dapellen och var torpare under Vesslarps södergård. 
Det blev efter förhållandena ett bra torp, berättar 
Thure, men när jorden var uppodlad och i ordning 
ville bonden ha den själv. Familjen vräktes när kon-
traktet löpte ut. Per Bengtsson tog sig till Grimsboda 
1866, grannby till Örnanäs i nordöst, men Stenud-
dapellen fick gårdsnamnet med sig. Byggnaderna 
var också torparens ägodelar. De lades på upplag i 
Örnanäs och såldes senare på auktion. Ladugården 
restes enligt Thure på Örnanäs, till ett planerat un-
dantagsboende på ängsmark i slutet av fägatan. Per 
Bengtsson hade andra utkomster vid sidan av torp-
täppan. På vintrarna tillverkade han laggkärl, som 
beställningsvaror för närmarknaden. Han lånade 
också häst och körde till Kristianstad och sålde på 
torget. Han ryckte granplantor till laggkärlens vidjor 
även på Örnanäs marker. På Örnanäs fanns enligt 
Thures farfar endast tre byggnadsdugliga granar vid 
mitten av 1800-talet.

Thures farfar levde ett torparliv, granne med Ör-
nanäsborna, och med ett klassmässigt underifrån-
perspektiv i förhållande till de jordägande bönderna. 
Thures far Nils Persson hade på grund av tiden och 
de speciella omständigheterna större friheter. 

Han föddes 1874 och övertog torpet Stenudde 
och faderns torparkontrakt i Grimsboda. Det var en-
ligt Thure de vanliga 40 dagsverkena. När bonden 
på Grimsboda Jon Tomasen dog i TBC blev hans 17 
årige son ägare till gården och ansvarig för de 210 
tunnlanden. Den unge bonden blev enligt Thure be-
roende av hans far torparen, som kände gårdsbruket 
genom dagsverken. Familjen hade större trygghet än 
vad den tidigare generationen haft. Till torpet hörde 
4 tunnland, men Nils Persson försörjde sig också 
som sågverksarbetare, på ackord efter aln och som 

avlönad. Han arbetade på Myllarens, Roséns, Brea-
näs och Ekeshult som var bysågar vid vattenfall. Han 
arbetade också på de ångdrivna sågarna vid Gärsvik 
och Svinaviken, och en tid också på ångsågen i Örna-
näs. Enligt Thure hade fadern provat alla sysslor som 
förekommit i bygden. ”Han hade blick för handar-
bete, det skulle vara rätt att hålla i och rätt vinkel.” 

Thures far hade en direkt relation till Örnanäs, 
genom att hans syster Hanna gifte sig med Örna-
näs hemmansägare Nils Carlsson. Thures far hjälpte 
Hanna och Nils och sedermera Robert med gårds-
bruket. Från det att Thure var barn fick han följa 
med sin far till Örnanäs. Som barn fick han vänta 
i bostadshuset medan hans far arbetade, men från 
dryga mitten av 1930-talet deltog han i arbetena. 
Thures fortsatte han att hjälpa Robert med diverse 
arbeten på gården. 1980 skänkte Robert gården till 
Thure och Asta, men bibehöll brukanderätten i fem 
år och kvarboende tillsvidare. 1988 flyttade Robert 
in på ålderdomshem och dog tio år senare vid 93 
års ålder. Thure och Asta ägde gården tillsammans 
tills de helt nyligen överlät den till sina tre döttrar 
Marianne Eriksson, Birgit Stenudde och Kerstin Ste-
nudde. Efternamnet Stenudde har de tagit från deras 
farfars fars torp. 

Thures minnen sträcker sig således längre än hans 
tid som ägare. Han har vistats och arbetat på Örnanäs 
sedan slutet av 1920-talet, som hans far gjort dessför-
innan. Thures berättelser kan med källkritisk termino-
logi sägas vara primärberättelser från 1930-talet och 
framåt. Berättelserna dessförinnan är sekundärkällor, 
traderade av kända personer som uppfyller närhets 
och samtidskriterierna till tiden omkring 1850-talet. 
Längre sträcker sig inte släktminnet. 
 
Släktberättelser 
I Thures berättelser flyter tiden samman, från mitten 
av 1800-talet då Bengta Nilsdotter och hennes man 
Carl Svensson bodde på Örnanäs och fram tills idag. 
Traderade släktminnen framträder i återberättelsen 
som ett slags kompakta biografier, med karaktärise-
ringar av personligheter och uppgifter om betydelse-
fulla handlingar eller händelser i deras liv samt hur 
de dog. Carl Svensson var exempelvis entreprenören 
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och byggherren som gjorde Örnanäs till en rik bond-
gård. Han kom från Skatelöv i Småland, inte med 
vinkrus hängandes med en svångrem runt halsen, 
men väl med grova granbjälkar till de nya ladugår-
darna. Det var enligt Thure också han som byggde 
smedja, bastu, jordkällare, vagnport och bränneri. 
Till den sistnämnda byggnadsfunktionen hade han 
en särskild relation; han dog enligt Thures gravt al-
koholiserad av skrumplever. Till karaktärsberättelsen 
hör också hans sociala status i sockengemenskapen; 
han titulerades handlare då han först kom till Ör-
nanäs och senare både nämndeman och kyrkvärd. 
Thure berättar lakoniskt att i vagnporten fanns 
nämndemansvagnen och kyrkovagnen; ”det var en 
och samma vagn”. 

Bengta Nilsdotter beskrivs å sin sida som en stark 
kvinna, men hon framträder i berättelsen först som 
änka efter Carl Svenssons död. Hon styrde då gården 
med fast hand och med ansvar för fyra minderåriga 
barn. Hon framställs också som en bildad kvinna, 
som dokumenterade, korresponderade och tecknade 
kontrakt. Hon involverade exempelvis både kro-
nofogde och häradshövding i en tvist med sin son 
Sven August för ett undantagsställe som han aldrig 
byggde, trots löfte och kontrakt. Hon dog sedermera 
undantagslös i den så kallade ”änkekammaren” av 
blodförgiftning i en tå. 

Släktberättelserna sträcker sig som sagt tillbaka 
till åboparet Carl och Bengta, som lät rista sina ini-
tialer på ladugårdsväggarna och i kakelugnen. Äldre 
förhållanden är däremot dunkla och delvis motstri-
diga. Varför, kan man fråga sig, är det just Carl och 
Bengta som lever vidare i berättartraditionen medan 
tidigare brukare inom släktledet fallit i glömska? 
Tidsgränsen förefaller ha funnits även i Robert och 
Hannas berättelser. Det finns åtminstone indicier 
på det. Under perioden 1930-50 möter ägarna till 
Örnanäs tjänstemän från olika organisationer, och 
de uppgifter som förmedlas torde komma från Ro-
bert och Hanna. Till Nordiska museet uppgavs på 
1930-talet att delar av Örnanäs bostadshus var från 
1730-talet; det var åtminstone den uppgiften som 
nedtecknades. I Svenska gods och gårdar från 1937 
uppges att mangårdsbyggnaden då var omkring 100 

år gamla, och vidare att gården varit i släkten i om-
kring 150 år, det vill säga sedan slutet av 1700-talet. 
Skånes hembygdsförening registrerade på 1950-talet 
den muntliga uppgiften att bostadshuset var byggt 
1830.24 Att gården anlades av Ingeman Nilsson på 
1810-talet efter en hemmansklyvning och att släktle-
det går tillbaka till 1818 förefaller ha fallit i glömska 
redan under 1900-talets början. Dessa fakta blev åter 
kända på 1990-talet genom en studiecirkel i hem-
bygdsföreningens regi, (Örkeneds hembygdsfören-
ing 2001, Blomberg 1998). Men berättelserna kom-
mer inte åter. 

Vad har Carl Svensson och Bengta Nilsdotter 
gjort som de andra inte gjorde för att förtjäna en plats 
i släktminnet? En förklaring kan vara att de mer än 
andra lämnade efter sig skrifter och dokument, som 
finns samlade och bevarade i ett slags gårdsarkiv. Jag 
har tidigare redogjort för gårdsarkivets brev, kontrakt, 
kopior av myndighetshandlingar och andra slags do-
kument. Den äldsta daterade handlingen är ett ar-
betskontrakt från 1857 och den sista är en räkning 
från televerket daterad 1977, det vill säga att doku-
mentsamlingen motsvarar den muntliga traditionen i 
tid. Jag har gått igenom gårdsarkivet, och vissa, men 
långtifrån alla muntliga berättelser har referenser till 
de skriftliga källorna. Gårdsarkivet kan inte vara det 
enda skälet till släktminnets tidsgräns. En annan för-
klaring kan vara Thures farfars mannaminne, som 
räknat från vuxen ålder börjar kring 1850-talet. Thure 
refererar i sina berättelser till hans far och farfar, men 
inte längre tillbaka. Ett tredje skäl kan vara att Carl 
Svensson var en framträdande person i bygden och att 
hans eftermäle hållits vid liv av flera personer än bara 
släkten. Ett fjärde skäl kan vara att Bengta Nilsdot-
ters far dog samma år som hon föddes, och att hennes 
mor gifte om sig med en soldat från Björkhult. Hon 
mindes rimligtvis inte sin far och kanske fanns det en 
ovilja att omtala styvfaderns och moderns gärningar? 
Kanske talade man inte om det förflutna, kanske var 
det fattigt och miserabelt? 

Det finns levande släktberättelser som inte hand-
lar om driftiga män och starka kvinnor, utan om 
misslyckanden och tragik. Vissa berättelser är Thure 
osentimental inför, andra är mer känsliga att tala om. 
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En berättelse, som Thure förmedlar liksom en anek-
dot, handlar om Sven August Carlsson, som löste 
Bengta och syskonens arvedelar. Sven gifte sig fint 
med Hilda Augusta Sunesdotter. Hennes far var kyr-
koherde och kassör i Örkeneds sparbank, men när 
svärfadern påkoms med svindleri från både sparban-
ken och kyrkokassan, drogs skam över familjen och 
Sven och Hilda tvingades emigrera till Amerika med 
sina barn. 115.000 kronor, ett svindlande belopp i 
slutet på 1800-talet. Som äldsta son hade Sven ta-
git över gården, men nu löstes Örnanäs av den näst 
äldste sonen Nils Henrik, som sedermera gifte sig 
med Thures faster. I samband med skiftet söndrades 
och såldes jord från gården. Sven behövde pengar till 
sin resa och Nils behövde pengar för att lösa hans 
arvslott.  

I släktminnet kretsar Nils levnadshistoria kring 
en enda tragisk händelse och inför denna förhåller 
sig Thure inte oberörd, även om alla inblandade är 
döda sedan länge. Handlingen utspelas i Hanna och 
Roberts samtid; personer som Thure kände i livet. 
Nils missbrukade liksom sin far alkohol. Under en 
spritfest på gården slogs en dräng ihjäl, i ett svartsju-
kedrama, och Nils var inblandad i gärningen. Den 
dödes kropp förvarades ett tag i källaren och sänktes 
senare i en göl, men kroppen flöt upp och brottet 
uppdagades. Nils var enligt Thure inte huvudman, 
men delaktig och straffades med böter, och ytterli-
gare en jordsöndring av gården företogs till betal-
ningen. Nils blev enligt Thures far aldrig sig lik. Han 
gick liksom en skugga på gården. 

Från slutet av 1920-talet och framåt har Thure 
egna upplevelser av Örnanäs och Örnanäsborna. 
Personporträtten bli mer nyanserade och skildring-
arna innefattar fler slags uppgifter än återberättelser-
na. Thure kan ganska ingående beskriva djurbesätt-
ningen och maskinparken på gården och hur jorden 
brukades. Berättelserna tar fysisk gestalt och avslöjar-
hur saker och ting såg ut, vilket inte görs i de trade-
rade berättelserna. Berättelserna är tänjbara genom 
följdfrågor eftersom Thure har egna minnen och en 
kontext från vistelser och arbete i Örnanäs och sam-
varo med Robert och till viss del även Hanna. Även 
om Hanna liksom sin svärmor Bengta framställs 

som ”starka kvinnor”, så kretsar berättelserna främst 
kring männen. 

Robert Nilsson brukade gården från 1931 då 
hans far dog, fram till 1980 då Thure övertog gården. 
I sin ungdom, berättar Thure, var Robert utåtriktad 
och nyfiken på nyheter. Han var framåt och skaffade 
lite modernare jordbruksredskap än de andra bön-
derna i trakten. (Trots att utredningen till den nya 
jordbrukspolitiken från 1947 föreskrev att allt jord-
bruk i Örkened var orationellt och borde avvecklas, 
författarens anmärkning).25 Han köpte traktor och 
potatissprätt tidigt på 1950-talet. Till de små åker-
tegarna i backarna sydväst om gården spände Robert 
fortfarande för hästen och plöjde smalåker och hvi-
dikebacken med årder. På 1960-talet skaffade han 
självbindare; dessförinnan bands säden för hand. 
Nekarna förvarades i ladan invid tröskgolvet i den 
västra ladugården, där en mobil ångdriven tröska 
kördes intill. Säden fylldes i säckar på motsatta si-
dan. Robert satsade på åkerbruket, även om mjölk-
produktionen gav den huvudsakliga inkomsten. 
Utmarken var betesmark. Skogen intresserade aldrig 
Robert. Djuren gick på utmarksbete ända fram till 
1980. De hade enligt Thure tillgång till hela skogen, 
men höll sig främst i de västra gräsrika trakterna. 
Skogen åt väster är följaktligen glesare med gott om 
blåbär och lingon, medan granen etablerat sig i tätare 
bestånd åt öster.  

Robert fick alltid bra skörd, vilket delvis berodde 
på ett rikligt användande av konstgödsel. Jorden 
brukades i växelbruk, med vall, potatis, foderbetor, 
råg och blandsäd av korn och havre. Rågen var i för-
sta hand hushållets brödsäd, som maldes i Ekeshults 
kvarn. Råg gavs också till hönsen och grisarna när 
tillgången var god. Blandsäd och betor gavs till korna 
och grisarna fick foderpotatisen från mossjordarna. 
De använde inte potatis från mossarna till mat, ef-
tersom smaken enligt Thure var oaptitlig. Under 
våren och försommaren gick korna i skogen. I yt-
terkanterna, framförallt åt väster, fanns mycket gräs. 
Den gamla kvarndammen och Käle göl gödslades av 
översvämningsvatten. Det hände att djuren stödut-
fodrades med hö, betor eller potatis som fanns till 
övers. När vallarna var höstade betades återväxten, 
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ibland tjudrades djuren men det hände också att de 
fick gå fritt i vången. 

Mjölkproduktionen var gårdens huvudnäring. I 
ladugården hölls 8 till 10 mjölkkor och omkring 6 
rekryteringsdjur, överlag svensk rödbrokig boskap 
och någon låglandsboskap. Robert hade en häst som 
enligt Thure stallades bland korna. Kalvar och kvigor 
hölls i den östra ladugården (i det rum som förefaller 
vara byggt som häststall). Under 1950 och 60-talen 
hade Robert egen tjur sedan grannskapet gjort sig 
av med andelstjuren i Grimsboda. Han höll får och 
höns till husbehov. Under kriget när äggen blev vär-
defulla gav hönsen också inkomster. Han hade som 
mest 30-40 höns. Ett stort hönshus inreddes då mot 
södergaveln i den östra ladugården. Får och grisar 
hölls enligt Thure i kostallet. Fåren sköttes av Hanna 
så länge hon levde, för ullens skull.  

Hanna dog 1952. Enligt Thure upphörde därefter 
all städning och trädgårdsskötsel och successivt även 
underhållet på byggnaderna. Från att ha varit en mo-
dern bonde, blev Robert otidsenlig och mot slutet 
något av ett original. Han investerade inte i den nya 
ladugårdstekniken med rörmjölkning och mekanisk 
utgödsling. 1976 slutar han helt som mjölkbonde. 
Han hade kvar hönsen och 11 nötkreatur till 1980, 
som då fortfarande hölls på skogsbete, men det blev 

ohållbart enligt tidens djurhållningskrav. Han över-
lät gården till Thure och Asta men bodde kvar till 
1988 då han flyttade till ålderdomshem i Lönsboda. 
Bostadshuset var då mycket nedgånget. Thure hade 
försökt övertala Robert att få lägga nytt tak på bo-
stadshuset; en vilja han fick igenom 1984. Thure rev 
då det gamla papptaket med taklag, byggde nya fack-
verkstakstolar, läktade och lade ett svart korrugerat 
plåttak. Robert sov sista tiden i köket eftersom det 
var det enda rum där inte vatten läckte in och sista 
året innan nya taket kom på sov han under köks-
bordet. Klara nätter kunde han skåda stjärnhimlen 
genom ett hål i taket. Det var i materiellt avseende en 
misär, men Robert hade järnhälsa och blev som sagt 
93 år. Han var en särling och en karaktär i bygden, 
då han en gång i veckan kom till Lönsboda för att 
handla medels sin gamla traktor. 

Anekdoter 
En anekdot åsyftar i dagligt tal en kort och skämtsam 
eller pikant berättelse. Ordets etymologiska betydel-
se är ”någonting outgivet” eller en skrift som bygger 
på muntlig tradition.

Under mina samtal och intervjuer med Thure 
Nilsson framträder enstaka förflutna händelser ofta 
som anekdoter, det vill säga som korta berättelser 
med en skämtsam poäng, om än svartsynt humoris-
tisk. Jag ser i anekdoten både ett sätt att berätta och 
ett sätt att upprätthålla en muntlig traditioin. Till en 
början uppfattade jag Thures många anekdoter som 
oväsentliga för min byggnadshistoriska undersökning. 
Jag värderade främst den sakliga informationen; berät-
telser som hade en direkt relation till byggnaderna och 
landskapet, som gick att strukturera i en vetenskaplig 
text. Jag var snabb att avfärda anekdoterna och brydde 
mig därför sällan om att notera omständigheter och 
detaljer, vilket jag senare har ångrat. Det var kanske 
framförallt i mötet med de skriftliga dokumenten, 
och texternas tomma mellanrum som jag blev varse 
betydelsen av Thures anekdotiska skildringar av män-
niskor och händelser. Jag har omvärderat det anekdo-
tiska, men finner fortfarande framställningssättet som 
problematiskt. De är enskilda berättelser som inte 
enkelt låter sig inordnas i textens struktur. I det här 

Robert Nilsson framför sin traktor. Bilden är från mitten av 
1980-talet. Foto: Per G. Persson. 
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avsnittet presenteras tre av Thures berättelser i kro-
nologisk tidsordningen, tillsammans med källkritiska 
resonemang och reflektioner. 

Den berättelse som Thure Nilsson vanligtvis in-
leder med när han ska förevisa Örnanäs handlar om 
hur bönderna under det så kallade Snapphanekri-
get vilseledde Karl XI:s trupper och undvek att få 
sin gård nedbränd. En folkmob från Göinge hade 
tidigare rånat en skattefora i Loshult och märkbart 
reducerat kungens krigskassa. Kungen hade utfärdat 
en order om att bränna alla gårdar och slå ihjäl allt 
mansfolk i den gäckande snapphanebygden. När en 
trupp ryttare närmade sig Örnanäs såg de, enligt 
Thures berättelse, en stor eld och antog att något an-
nat förband hade fullgjort bränningen, varpå de drog 
vidare till nästa gård. Elden var bråte som gårdsfolket 
släpat ihop och tänt på. Med denna skenmanöver lu-
rade Örnanäsborna kungens män. 

Thure Nilsson fick detta berättat av sin farfar som 

föddes 1831, varpå mannaminnet sträcker sig halv-
vägs till händelserna med straffexpeditioner i Örke-
ned på slutet 1670-talet.  I princip samma berättelse 
finns upptecknad från två olika uppgiftslämnare i 
folklivsarkivet i Lund.26 Omständigheterna är inte 
dikt, men frågan är om berättelsen om skenmanö-
vern är sann? Går man till dokumenten finns ingen 
officiell bekräftelse på att kungens order inte verk-
ställdes.27 Örnanäs kvarn uppges i ett jordrevnings-
protokoll från 1680 vara ”avbränd”. Enligt jordebo-
ken gavs Örnanäs liksom de flesta gårdarna i socknen 
tre skattefria år. I 1684 års militiejordebok sägs att 
Örnanäs om ett halvt mantal var bränd i krigstiden, 
men väl byggd igen och åbon välbeställd. Uppgif-
terna kan vara manipulerade i syfte att erhålla skat-
tefriheten, men det finns även ett ögonvittne som 
hävdar att ordern faktiskt verkställdes. 

Nils Skytte ingick i Dalbrigaden och deltog i ex-
peditionen i Örkened. Skytte förde dagbok och skrev 

Möbleringen då Robert Nilsson bodde i Örnanäs. Från min-
net av Marianne Eriksson och Thure Nilsson 2001.04.19. (1) 
Slagbord med en skiva, lika som i salen.* (2) Trästol. (3) Säng. 
Roberts sovplats (4) Hylla, tidigare troligen skåp med nät. (5) 
Skafferihyllor.* (6) Slagbord. (7) Litet pelarbord.* (8) Litet bord.* 
(9) Klädskåp med dubbla dörrar, ådermålat.* (10) Soffor.* (11) 
Hörnsoffa. (12) Säng. (13) Litet bord med svarvat underrede. 
(14) Gungstol (svartmålad med initialer. (15) Golvklocka, svart-
målad med initialer. (169. Runt matbord. (17). Trästolar, finns 
två trasiga kvar. (189 Hängskåp.* (19) Grönmålat hörnskåp med 
överdel. (20) Väggklocka. (21) Skrivbord med svarvade ben. 

(22) Trästol. (23) Vitmålad säng.* (24) Kommod. (25) Skåpsäng 
med förhänge.* (26) Björksoffa med djurmotiv.* (27) Säng. (28) 
Skåp med dubbeldörrar, ådermålat gult och rött.* (29) Väggfasta 
hyllor med dörr.* (30) Femlådig byrå, mahogny?* (31) Spegel 
med snäckor och namn.* (32) Imperialsäng, ådermålad.* (33) 
Femlådig byrå?* (34) Halvmånebord, vitt med namn. Finns yt-
terligare ett.* (35) Slagbord, lika som i köket.* (36) Chiffonjé i 
mahogny, Karl-Johan. (37) Spegel. (38) Chiffonjé i björk, med 
en mängd sniderier och svarta pelare. Karl-Johan. (39) Skåp och 
hyllor. (* Finns kvar på gården.)
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den 22 april 1678 följande: ”Rykte vij upp på alla 
3 orter tillika, att efter order uppbränna heela Ör-
kens socken, hvilka order också lydde att ihhiälslå alt 
mansköön imellan 15 och 60 åhr, och upbrände iagh 
med mina utcommenderade effter min specifikation 
neml Kärreboda, Räftorp, Smaolstorp, Måns Ryrs-
torp, 2 möllor och 1 huus därtill een gammal bonde 
caputer och lågo vij om natten i Lynsboo” (Skytte 
1901). Skytte ledde ett av tre kompanier som svarade 
för gårdsbränningarna i Örkened, men hans väg kor-
sade inte Örnanäs. De som sannolikt ansvarade för 
att bränna just Örnanäs var Kapten Kruus kompani, 
som kom vägen från Broby och Glimåkra och brän-
de sig fram till Lönsboda. Kruus förde ingen dagbok, 
men enligt Skyttes uppgifter sparades endast två går-
dar och dessa var nämndemannagården i Lönsboda 
och länsmansgården i Edema. Varför just dessa spa-
rades ges ingen förklaring, men möjligen var bru-
karna svensksinnade och svarade för en byråkratisk 
kompetens som behövdes även efter ödeläggelsen.

Det går inte att bevisa att skenmanövern i Ör-
nanäs ägde rum, och inte heller motbevisa att den 
inte ägde rum, men det kan vara så att berättelsen 
avser en annan händelse. Våren 1659 var det orolig-
heter i Glimåkra, Örkened och Jämshög socknar or-
sakade av snapphanar. Den danske överlöparen och 
adelsmannen Ebbe Ulfeldt erbjöd Karl X Gustaf att 
stävja oroligheterna. Han posterade två kompanier 
polska soldater i trakten, lät avrätta snapphanar på 
stegel och hjul till varnagel för befolkningen, samt 
gav order att bränna två snapphanegårdar: Ekhult 
och Örnanäs. Bröderna Aage och Knud Haagensen 
som då satt på varsin av dessa gårdar anklagades för 
snapphaneri. Det förefaller dock som om Knud på 
Örnanäs undkom straffet eftersom han upptas som 
åbo i jordeböckerna fram till 1669. I svenska doku-
ment heter han då Knut Håkansson. Bränningen 
av gårdarna skulle ha utförts vintern 1659-60 av ett 
kommando under Ebbe Ulfeldt, men det kan tänkas 
att gårdsfolket på Örnanäs tände ett bål på gårdspla-
nen, och att soldaterna på väg ut till näset omgivet 
av vatten valde att tro att gården stod i brand (Tome-
nius 1994, s. 134-135, 1984, sid 173).

Berättelsen om risbålet lokaliserar en allmän po-

litisk historia till Örnanäs och skapar närhet till ti-
den för den hårdföra försvenskningen av de tidigare 
danska landskapen. Berättelsen smickrar inte natio-
nalstaten och det finns allvar bakom snapphanehis-
torien. I svensk författningssamling finns en förord-
ning om snapphaneri från 1677 som föreskrev att 
var tredje person i sockenmenigheterna skulle plikta 
med sitt liv genom tärningen för varje kunglig tjä-
nare som bragts av livet av snapphanar.28 En urskill-
ningslös kollektiv bestraffning av den egna befolk-
ningen. Den specifika händelsen i Örnanäs följer på 
Karl den XI instruktion till överstelöjtnant Gustaf 
Hedefelt, senare adlad Heidenfelt, hur han skulle ta 
sig an Örkeneds socken: ”När han till Örkenö kom-
mer varest snapphanarna icke allenast lärer hava tagit 
sitt största retirerande utan jämväl mästa rovet förva-
rat låter han i hela socknen nederhugga allt manskap 
som kan gevär bära skonar allenast kvinnkön och 
barnen men bränner upp gårdarna sedan boskapen 
och viktualiepersedlarna äro utburne och salverade 
givande allt övrigt vad där finnes till skövling dock 
att allt sker med god ordning för att Kgl. Mt:s rätte 
intention genom flykt icke eftersatt varder” (Tome-
nius 1984, s. 173). Kungen sanktionerar mord och 
skövling i god ordning. När riksbankschefen Bengt 
Dennis lät trycka upp 500 kronorssedeln med Karl 
den XI:s porträtt fick han enligt Thure en protestlista 
från invånare i Glimåkra och Örkened med budska-
pet att de inte ville ha en folkmördare på sina sedlar.

En annan av Thure Nilssons berättelser handlar 
om bonden Truls Nilsson som söp bort sin gård. Han 
var gravt alkoholiserad, men alltid glad och positiv. 
En dag hade han varit till kvarnen och malt mjöl. 
Under arbetet hade han tagit mer än en sup och när 
vagnen var lastad var han bra full. Sträckan från kvar-
nen vid Ekeshultsån till den västra gården vid Gårds-
sjön var inte lång, men det ville sig inte bättre än att 
Truls körde i diket med hela lasten. Det var blött och 
regnigt väder och mjölet låg direkt på backen eller i 
trasiga och våta säckar. Truls samlade ihop mjölet så 
gott han kunde, och när han kom hem ropade han in 
i stugan: ”Skynda er och tänd ugnen för här kommer 
jag med degen”.  

Truls Nilsson är ingen fiktiv person. Han föddes 
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som bondson på Örnanäs stamgård 1853 och dog på 
Trollatorpet 1936. Truls far hette Nils Svensson och 
var brorson till Ingeman Nilsson som byggde hög-
loftsstugan på den östra gården. Nils och hustrun 
Karna fick 10 barn varav Truls var den näst äldsta 
sonen. Den äldre brodern Sven flyttade till Amerika 
1871, först av alla de 17 bybor som emigrerade un-
der slutet av 1800-talet. Truls föräldrar var gamla och 
upplät gårdsbruket år en familj på arrende, och när 
även arrendatorerna emigrerade anförtroddes Truls 
gårdsbruket. Han var 29 år och ogift när han blev 
hemmansägare. Han var 34 år när kusinen Bengt 
Jönsson från Glimåkra löste hans skulder och över-
tog gården. Truls flyttade med föräldrar, syskon och 
syskonbarn till Trollatorpet, och familjen övertog 
därmed sitt eget torparkontrakt. Gården gick ur släk-
ten, i vars ägo den varit sedan åtminstone 1620-talet 
då Haagen Knudssen var åbo (far till de tidigare om-
nämnda bröderna Aage och Knud Haagensen). 

Truls Nilsson söp bort gården, och det var han 
säkert inte ensam om. De skriftliga källorna över 
Örnanäs doftar alkohol. I bouppteckningarna upp-
tas bränneriutrustning och i köpekontrakten anges 
betalning i brännvinskannor. Männen dör inte sällan 
unga. Vid den tid då Truls Nilsson körde av vägen 
med brödfödan hade Carl Svensson licens för eget 
brännvinsbränneri på den östra gården, och ”den 
driftige smålänningen” dog som sagt av skrumplever. 
Thure Nilsson berättar att Truls blev bitter där han 
satt som torpare och ansåg sig lurad av Bengt Jöns-
son. Han menade att de hade ett avtal att han skulle 
få köpa tillbaka gården. Så blev det inte och det är 
inte heller troligt att han skulle ha kunnat. Han fick 
istället se på när stamgården växte på den östra går-
dens bekostnad och hur den i början av 1900-talet 
såldes med god förtjänst till en trävaruhandlare från 
Hemlinge, som gjorde en ännu bättre förtjänst på 
hemmanets furuskog, utan att själv bruka jorden. 
Truls goda humör försvann. 

En annan anekdotisk berättelsen handlar om 
Thures far Nils Persson som var torpare och sågverks-
arbetare. Fadern sågade som avlönad och på ackord 
efter aln men också på privata uppdrag. På ramså-
gen i Ekeshult, inte långt från Örnanäs, sågade han 

på beställning för 3 öre alnen åt bönderna i trakten. 
Thure som var yngsta sonen var ofta med sin far i 
arbetet. Nu hände det att en dräng kallad Myrap-
elle erbjöd sig att såga för endast 2 öre alnen, varpå 
Thures far förlorade arbete. Drängen var okunnig 
i sågaryrket och kunde inte justera sågen. En natt 
smög sig far och son till sågen och ställde fram den 
jeckmatade ramen så att sågen ”tog stocken på nack-
en”. När drängen inte visste hur han skulle komma 
tillrätta med sågen som hackade och bet kom han till 
Nils Persson, som vänligt erbjöd sig att såga för tre 
öre alnen.29

Detta sågarminne är från 1930-talet och det är 
självupplevt av Thure Nilsson. Berättelsen visar hur 
många av de egendomslösa på landsbygden försörjde 
sig. Långtifrån alla var jordägande bönder. Berättel-
sen handlar om utkomster och beroenden av egen-
dom, arbete och kunskap. Flera av de arbetskontrakt 
som återfinns i Örnanäs gårdsarkiv anger olika så 
kallade ”hälftenbruk”. Det kan gälla uppodling av 
mossmarker, där utsäde och gröda delas till hälften 
mellan markägare och brukare. Det kan handla om 
svedjebruk, där en torpare får svedja och bryta stub-
bar mot att få nyttja dugligt byggnadstimmer, och i 
övrigt dela lika på utsäte, gröda och hö samt försälj-
ningen av potatis. De sluga torparna kontrakterade 
bort arbete för mindre till personer med lägre krav 
men större behov. De sluga bönderna lät torpare 
bryta mark på korta kontrakt, med hopp om långsik-
tighet för att istället vräkas. Thures far Nils Persson 
betalade säkert någon form av ersättning till ägaren 
av Ekeshults sågkvarn. Kanske var överenskommel-
sen ett hälftenbruk. Den okunnige drängen konkur-
rerade med ett lägre marknadspris, men saknade vad 
som krävdes förutom muskelkraft. Kunskap. 

Byggnadsminnen
Ett byggnadsminne är enligt ordboken en juridisk 
term för en lagskyddad byggnad eller anläggning på 
grund av sitt kulturhistoriska värde. Det är ett vack-
ert ord som har reducerats till en term för en admi-
nistrativ skyddsåtgärd. Här vill jag istället associera 
byggnadsminnen med egenskaper i det byggda som 
minner om det förflutna och som får oss att minnas. 
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Det handlar här liksom föregående avsnitt om Örna-
näs och Thure Nilssons byggnadsminnen. 

En av de många turer som jag vandrat med Thure 
runt Örnanäs marker gick utmed Gårdsjöns östra 
strand, inte långt från lämningarna av den äldsta 
bondgården. Vi stannade då på en plats cirka tjugo 
meter från sjön. ”Här låg en gång en såg”, berättade 
Thure. Sågen drevs med ångkraft, en tvåcylindrig 
ångmaskin från Jonsered. Det visste han eftersom 
hans far hade arbetat där på 1920-talet då sågen var 
i bruk. Tidigare hade man flottat timmer utmed Far-
lången via Vielången och Ekeshultsån vidare till en 
vattendriven ramsåg i Ekeshults by, men efter sjö-
sänkningen var detta inte längre möjligt. Om flott-
ning har Thures far berättat. På platsen där vi stod 
tog Thure upp en rostig metallplatta med rektangu-
lära hål, som han råkat trampa på, betraktade den 
och sa: ”Det var en vänsterställd cirkelsåg”. Thure 
förklarade att metallplattan var fäst på sågbordet och 
fungerade som mothåll för en kofot att baxa stocken 
intill anhållet. Vi gick runt på platsen och letade spår 
och föremål. ”Sågen stod under tak. Ett öppet stolp-
verk”. Det var hans kommentar till en bit rutten fyra 
tum fyra med rödfärgsrester och spår av ett snedhak 
som jag funnit och höll upp. Vi letade vidare. Thure 
stannade vid en svagt skålad grop, och konstaterade 
att: ”Här stod sågbordet och här bakom samlade 
man upp sågspånen”. Vi fann under grässvålen att 
gropen var stenskodd. Cirka tjugo meter från såg-
spånsgropen visade Thure det murade fundamentet 
till ångmaskinen. Det var det mest uppenbara spåret 
och det enda synliga över mark på den gamla såg-
platsen. Mellan platsen för sågbordet och kraftkällan 
fann vi järnräls, halvt dold under gräs och jord, och 
Thure förklarade att man på den här rälsen transpor-
terat spån till ångmaskinen och stockar till sågbor-
det. Mellan platsen för ångmaskinen och Gårdsjön 
pekade Thure ut konturen av ett dike där man tog 
kylvatten till ångmaskinen.

Platsen där sågverket låg är för de flesta intetsä-
gande. Det är ett stycke platt mark med högt gräs 
och låg sly, som genom Thures minnen aktiveras 
och transformeras från en tillsynes betydelselös plats 
till en lämning med betydelsebärande spår. Med 

utgångspunkt från Thures byggnadsminnen och de 
utpekade spåren är det möjligt att rekonstruera hur 
det forna sågverket en gång kan ha sett ut. Till läm-
ningen finns också en berättelse om en tid när jord 
blev kapital och utmark blev skog. Enligt fastighets-
boken hette stamhemmanets ägare under 1920-talet 
Viktor Persson, och bodde i Hemlinge i Glimåkra 
socken. Han var trävaruhandlare och köpte gården 
1906, som då var ett lappverk av fastigheter, mes-
tadels skogsskiften avsöndrade från den östra går-
den. Persson bodde inte själv på Örnanäs, utan ar-
renderade ut gården med åkerbruket. Hans intresse 
var enligt Thure inte åkermarken utan fastighetens 
furuskogar. Trävaruhandlaren från Hemlinge bedrev 
ett slags baggböleri. Att man kunde tjäna pengar på 
skog var känt sedan länge. Om det vittnar Örnanäs 
sju tjärframställningsplatser och fem kolningsgropar. 
Sedan allmänningarna i trakten privatiserats genom 
skatteköp och avgränsats till respektive bruknings-
enhet kunde bönderna handla med timmer i större 
omfattning. Tjärproduktion, kolning och timmerav-
verkning var nischer i en mångfasseterad näring  som 
kombinerades med användningen av skogen som 
betesmark och även odlingsmark genom svedjebruk. 
Viktor Perssons intresse i Örnanäs skog var endast 
timret.  Enligt Thure anlades sågen på 1920-talet och 
var i drift en kort tid intill början av 30-talet; tills 
de värdefulla timmerfurorna var avverkade och upp-
sågade. 1933 lämnade den siste arrendatorn gården 
och byggnaderna liksom sågen förföll. Under andra 
världskriget, berättar Thure, höggs byggnadsmateria-
let upp till ved. Genom Thures minnen omvandlas 
en intetsägande plats till en betydelsebärande läm-
ning och de fragmentariska uppgifterna från det 
skriftliga källmaterialet kan vävas samman till en 
berättelse, med viss generell giltighet; konkret lokali-
serad och rekonstruerbar.   

Thures minnen från Örnanäs går som sagt till-
baka till slutet av 1920-talet, då han som barn följde 
med sin far när han hjälpte sin syster och svåger och 
sedermera systerbarn. När han var ung fick han sitta 
i köket och vänta medan de vuxna arbetade. Han 
minns hur stort och modernt han upplevde det, där 
han satt och väntade i köket. Senare deltog Thure 
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själv i arbetet, och då minns han exakt. Han minns 
följande: 1947 lades taket om på ”Stora hus”, med 
röda infärgade fasettplattor från Eternitfabriken i 
Lomma. 1952 lades grå sinuskorrugerade eternit-
skivor på den västra ladugården och 1956 likadana 
på den östra. 1950 byggdes ett utvändigt mjölkrum 
av betongsten, i samband med att mjölkmaskin in-
stallerades. Under taknocken på skullen i den västra 
ladugårdens monterades ballyft och höfördelare på 
järnvägsräls. Köket moderniserades också med nya 
ytskikt, inredning och installationer. Thure berättar 
att Robert hade planer på att renovera hela bostads-
huset. En påtänkt åtgärd var att sätta in större föns-
ter liksom det nya köksfönstret; på ett kolorerat flyg-

fotografi över gården tagen i början av 1950-talet, 
som Thure har i sin ägo, har Robert låtit retuschera 
fönstren från två till tre bågar så som dom kanske 
var tänkta att bli. Robert talade också om att huset 
borde ligga på andra sidan gårdsplanen, högst upp på 
slänten, i fonden och blickfånget för besökaren som 
kom till gården. Men det var enligt Thure mer en 
tanke som Robert hade, om hur det borde ha gjorts.  

Frånvaro av minnen kan informera om vad som 
inte existerade på en plats och vid en tid, exempel-
vis den bortre gränsen i en byggnads livscykel. Thure 
minns den västra gården och sågverket vid Gårdsjön, 
som numera ligger i ruiner, men han minns inte brän-
neriet, vagnporten, bastun och smedjan eller ladugår-

Sågverksplatsen

Den gamla sågverksplatsen. Registreringar av spår. A-C. De-
lar av stolpverkskostruktion. Av spåren att döma stående stolpar 
med snedsträvor mot ett hammarband, Spikläkt i övre och nedre 
del av stolparna för brädklädsel. D-E. Järn och anhåll för sidjus-
tering av cirkelsågen. F. Järnvägsräls för en sträcka på 15 meter. 
G. Plåtrör. Eventuellt skorsten till ångmaskinen. 
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den på Bengta Nilsdotters tilltänkta undantagsställe. 
Dessa byggnader var förmodligen ruiner på 1920-ta-
let. Korrelerat med skriftligt källmaterial, i det här ex-
emplet en brandförsäkringshandling och skifteskarta 
från början av 1900-talet, är det möjligt att säga att 
vagnporten, bastun, smedjan och ladugården till un-
dantaget var tagna ur bruk innan sekelskiftet 1900, 
emedan bränneriet användes som bryggeri en tid in 
på 1900-talet. Med ledning av Thures minnen var 
även bränneriet rivet eller förfallet vid 1920-talets 
slut. Det är dock viktigt att söka skillnaden mellan 
minnesluckor och vad som faktiskt inte existerade. 

Thure har liksom de flesta en generell lokalkän-
nedom och förmåga att lokalisera och identifiera 
platser. Fastighetskartan över Örnanäs anger endast 
sex topografiska benämningar utöver gårdsnamnet 
Örnanäs. Thure kan därutöver peka ut och benämna 
Ousmana, Hacket, Lammhagen, Söndre Vång och 
Nyodlingen och flera andra platser på Örnanäs. Det 
är ett slags kollektivt platsminne, som inte kan hänfö-
ras till en viss uppgiftslämnare eller förmedlingssitua-
tion och som endast upprätthålls i muntlig tradition. 
Thure är född 1922 och numera är de människorna 
som delar denna lokalkännedom ett fåtal personer. 
I jämförelse med de moderna kartorna och Thures 
topografiska kunskap så fångar kartorna endast de 
grövsta konturerna och ett fåtal benämningar. I jäm-
förelse med skifteskartan och tillhörande protokoll 
från 1830 så framstår tvärtom Thures topografiska 
kunskap som relativt schematisk. I lantmätarens pro-
tokoll, som rimligen återspeglar böndernas lokalkän-
nedom under början av 1800-talet, är varje särpräglad 
markformation en egen plats med egen benämning. 
De ängs- och åkermarker norr om bondgården som 
Thure benämner Innerringen, Ytterringen och Wide-
kebacken är i skiftesprotokollet uppdelat i Östrings-
hålan, Lilla Östringen, Nybrödet, Matekärret, Brän-
nan, Liarnåker, Smalåker, Hartikebacken, Kiahålan 
och Hviteke åker. I skifteshandlingen graderas totalt 
231 markområden och bland dessa urskiljer jag 106 
platsbestämningar i Örnanäs, vilket kan jämföras 
med de omkring 40 platsnamn som Thure behärskar 
eller de sex topografiska benämningar som finns ut-
märkta på den aktuella fastighetskartan.  

Varifrån vissa specifika sakuppgifter kommer kan 
Thure bestämma, även långt tillbaka i tiden, exem-
pelvis att hans far berättat att hans farfar berättat om 
ett sommarfähus som låg på Näsudden i Örnanäs. 
Här fodrade och stallade bönderna på Örnanäs kor-
na för mjölkning under somrarna, enligt farfaderns 
utsaga. Thure kan peka ut platsen, men det finns 
inga spår kvar av byggnaden, som skulle ha legat där 
fram till slutet på 1800-talet. De byggnadsminnen 
som Thure för i tradition från sin farfar eller åter-
berättar från sin far och Hanna och Robert är kom-
pakta, som exempelvis att stenladugårdarna restes av 
specialiserade hantverkare från Hökön och att Carl 
Svensson betalade 700 kronor för vardera byggna-
den. Inför dylika uppgifter finns inte utrymme för 
följdfrågor, åtminstone inte vad gäller de specifika 
omständigheterna och detaljerna. Det finns ingen 
kontext utöver den som Thure fått berättat för sig. 
Den enda tänjbara komponenten är allmänkunskap 
om den historiska situationen. 

Vad som hör till den autentiska berättelsen i ter-
mer av kännedom om interna relationer och vad som 
inflikas av extern kunskap är svårt att urskilja, både 
för mig som lyssnar och ställer frågor och säkert ock-
så för Thure som berättar. Ju längre tillbaka i tiden 
berättelserna går desto tydligare blir det att berättar-
väven om interna relationer har en varp av extern 
kunskap. Att Carl Svensson byggde bastun i förläng-
ningen av fägatan har Thure fått berättat för sig, men 
på frågan hur den såg ut och hur den användes, då 
lämnar svaret den specifika byggnaden och utgår is-
tället från Thures kunskap om bastur i allmänhet. 
Detta är uppenbart eftersom den forna byggnaden 
har varit ruin så länge Thure kan minnas. Inför bas-
tun liksom inför lämningen av sågverket övergår si-
tuationen från en intervju, där Thure har rollen som 
uppgiftslämnare, till en undersökningssituation där 
han faktisk tolkar lämningen genom sin kulturhisto-
riska kompetens. Att det låg ett sågverk vid Gårdjön 
är ett personligt minne. Han har varit på platsen och 
sett sågverket innan det försvann. Att det var en ång-
driven cirkelsåg som var i bruk till 1932 är uppgifter 
från hans far Nils Persson. Var sågbordet stod och 
hur byggnadens interna infrastruktur av träråvara, 
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vatten och bränsle såg ut är förmodligen tolkningar 
med utgångspunkt i Thures erfarenheter som såg-
verksarbetare. Han var blott tio år när ångmaskinen 
monterades ned och sågen togs ur bruk. 

Att växla mellan intervjusituationen och den 
gemensamma undersökningen av en lämning, är 
betydelsefullt för att varken undervärdera eller över-
värdera den historiska informationen. Å ena sidan är 
risken att information avfärdas, eftersom den inte är 
trovärdig enligt ett förutsatt källkritiskt kriterium, 
exempelvis som muntlig primärkälla. Missriktad 
källkritik kan ha effekten som skygglapp för nya 
kunskapsperspektiv och endast fungera som markör 
av aktörsroller i den byggnadshistoriska undersök-
ningen. Å andra sidan kan en tolkning, som varken 
är en primär eller sekundär kunskapskälla, hållas som 
giltig källa utan att prövas för vad den är: en tolkning 
kan bygga på en analogi som brister i relevans. 

Att byggnadsminnas
Ordet byggnadsminne är i dagligt tal ett substantiv, 
men här vill jag lyfta fram betydelsen av handlingen: 
att byggnadsminnas. Intervjusituationen utspelas 
ofta vid ett köksbord dukat med kaffekoppar, note-
ringsblock, en minibandspelare eller en laptop. Frå-
gan är om detta är den bästa intervjusituationen, när 
syftet är att byggnadsminnas? 

Ett alternativt arbetssätt som jag har prövat är att 
föra intervjun genom bildskapande. För att preci-
sera tillvägagångssättet skulle man kunna omnämna 
ordet intervju som ”bilden emellan”. Mitt syfte har 
varit just detta: att skapa en bild av Örnanäs mel-
lan mig och Thure. Det finns flera exempel på till-
vägagångssätt och tillämpningar för att avbilda min-
nesbilder. Den metod som jag tagit som förebild är 
hämtad från Arne Berg och hans rekonstruktioner av 
norska gårdstun (Berg 1968). 

Den norska byggnadshistorikern producerade 
sina perspektiviska frihandsteckningar under inter-
vjuerna och med en kvalitet färdiga för tryckning. 
Jag har tvingats arbeta på andra sätt, efter min för-
måga, vilket resulterat i skisser i olika skalor och 
projektioner, vanligtvis med utgångspunkt från 
uppmätningsritningar. Jag har försökt utnyttja den 

ritade bildens egenskaper för att både avlocka och 
rekonstruera Thures byggnadsminnen. Vi har stu-
derat och samtalat om befintliga bilder och tillfört 
information om användningssätt och benämningar. 
Vi har också kompletterat och ritat om bilder i olika 
historiska skikt. Efter samtalen med Thure har jag ta-
git hem och renritat skisserna och då också granskat 
dem i relation till annat källmaterial, varpå Thure 
slutligen fått lämna synpunkter på bilderna vilket i 
vissa fall resulterat i revideringar. 

Jag kan se både fördelar och problem i tillväga-
gångssättet. En fördel är bildens dubbla funktion, 
både som redskap att aktivera minnen och som 
dokumentationsformat. En annan fördel är att den 
konkreta bilden granskar den mentala bilden, och så 
att säga avslöjar om vi förstår varandra. Ett möjligt 
källkritiskt problem är att den färdiga bilden inte är 
en avbild av i det här fallet Thures minnen, utan sna-
rast ett kollage av tolkningar från olika källor. Vissa 
fält i bilden kan vara direkt rekonstruerade genom 
muntliga uppgifter, medan andra bygger på uppmät-
ningar, historiska kartor eller skriftliga källor. Under 
intervjusituationen produceras också analogier, tolk-
ningar av källor och hypoteser om bildens tomrum, 
där rollerna som undersökare och frågeställare res-
pektive traditionsbärare och informant löses upp. Vi 
skissar tillsammans, vilket inte är ett problem om vi 
vet att det är det vi gör. 

Jag har genomfört två konventionella intervjuer 
vid ett köksbord dukat med kaffekoppar och note-
ringsblock. Dessa har framförallt kretsat kring ab-
strakta minnen, i meningen att de inte är lokalise-
rade eller kräver rumslig visualisering. Intervjuerna 
vid köksbordet har inte varit den mest effektiva för 
att avlocka Ture hans byggnadsminnen, men däre-
mot för dokumentationsproceduren. Intervjuerna 
har delvis haft funktionen att fånga upp och bekräfta 
minnen av fysisk karaktär som förmedlats i fältsitua-
tioner. Och det är framförallt i fält som Thure hittar 
rätt i minnesreservoaren. Thures byggnadsminnen 
är lokaliserade till bestämda platser, och hans berät-
telser om byggnader och byggande har framförallt 
kommit till uttryck under vandringar på Örnanäs. 

”Touring intervjew”, i svensk översättning ”gå-
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Kartering av platsbenämningar i Örnanäs. Kartan baseras på 
lagaskifteskarta från 1830. De flesta platsbenämningarna finns 
i lagaskifetshandlingen, 106 st. Thure Nilsson har delgett 40 
platsbenämningar och i aktuell fatsighetskarta finns endast sex 
benämningar registrerade.  
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tur”, är en metod som främst tillämpats i arkitek-
turforskning för brukarinflytande, dels vid program-
skrivning, dels vid utvärdering av bostadsområden 
och stadsmiljöer (de Laval 1997). I en så kallad 
gåtur deltar representanter för brukare och expert-
områden i en organiserad vandring. Gruppen guidas 
runt till bestämda stationer av intresse för utredaren 
att få omdömen om, och vid varje station förväntas 
de artikulera sina upplevelser och värderingar, vilka 
dokumenteras på plats och senare kategoriseras med 
arkitekturkritiska termer. De vandringar som jag har 
genomfört tillsammans med Thure skiljer sig från 
dessa slags gåturer. Thure har ett par fasta turer som 
han tar med besökare på, och som han baserar på en 

ganska fastlagd repertoar av berättelser. Detta berät-
tarprogram kan Thure förmedla även vid köksbor-
det, men under vandringarna så aktiverades också 
nya minnen med nya frågor. Framförallt utmed nya 
gångstigar och det oförutsägbara i situationen att stå 
på en bestämd plats och titta åt ett bestämt håll. Det 
finns således en poäng i att söka det oförutsedda i 
dessa vandringar. 

Mitt problem med Thures berättelser under 
vandring har framförallt varit dokumentationen. För 
det första insåg jag sent i undersökningen att vand-
ringen faktiskt var en intervjusituation, med följd 
att jag har samlat på mig berättelser som nu snarare 
liknar tradering än vetenskaplig undersökning. Mitt 

Skiss från en ”gå-tur”. 
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eget minne har blivit ett källkritiskt problem. De re-
gistreringar som jag har gjort är fragmentariska och 
svåra att hålla samman. Det handlar om registrering-
ar av olika slag, från olika tillfällen och i olika for-
mat. Nedtecknat i en anteckningsbok och på kanten 
av en karta: Vi passerar en vildapel och Thure pekar 
ut en inympad Cox Pomona. Vi stannar vid en öpp-
ning i gränsgärdet till Ekeshult, som Thure benäm-
ner ”kärringalyckalaet”. Ett dokumentationssätt som 
jag prövat för att hålla samman registreringar i ett 
dokument har varit att kartera de olika minnesupp-
gifterna som uppkommit under olika turer; alltifrån 
platsbenämningar, byggnadsobjekt, spår av byggna-
der och markanvändning till berättelser om händel-
ser. Uppgifterna har den gemensamma egenskapen 
att vara lokaliserbara, det vill säga att det är fråga om 
minnen som har samband med en bestämd plats. 

Vårdperspektiv
I kulturminneslagens målparagraf framhålls att an-
svaret för kulturarvet delas av alla. Den antikvaris-
ka uppgiften är inte bara att bevara, utan också att 
bruka och berika kulturarvet. Kravspecifikationen på 
den antikvariska kompetensen handlar inte bara om 
byggnader och miljöer; i den nya agendan för kultur-
arvet krävs samarbete med människor. Det är inte en 
expertuppgift (som diskretionär befogenhet) att de-
finiera vad som ska pekas ut som kulturarv och hur 
det sedan ska värnas och vårdas. Antikvarien måste 
ta hjälp/få legitimitet av de människor som har in-
tresse i ”kulturarviseringen”. I Riksantikvarieämbe-
tets projekt Agenda Kulturarv som drevs i början av 
2000-talet prövades olika metoder för utökat bru-
karinflytande, exempelvis opinionsundersökningar, 
dialogseminarier, skolprojekt, gränsöverskridande 
samverkansgrupper och strategidokument, benämn-
da ”kulturarvskollegium” och ”kulturarvsagendor”. 
Ett dokumenterat problem har varit att dessa arbe-
ten i allmänhet har bedrivits vid sidan av den tra-
ditionella regelstyrda verksamheten, men följd att 
undersökningsresultaten med de nya metoderna inte 
återspeglas i åtgärderna (RAÄ 2004b, 2004c).

För att bättre svara mot de krav som faktiskt ställs 
på antikvarisk verksamhet bör brukarens vårdper-

Thure Nilssons biografi
I en intervju med Thure Nilsson på Örnanäs september 2001 
summerar han sin egen levnadssaga på följande sätt: 
 1912 då föddes Artur, min äldste broder. Sen föddes min 
äldsta syster Edit 1913, och syster Rut 1916. Herbert min bro-
der föddes 1920. Och jag föddes 1922, den 13 maj. Och i prin-
cip var det så det började.  Det var jämförelsevis bra ställt för att 
vara torp och torpare. Men min mor dog när jag var 10 månader 
i dubbelsidig lunginflammation. Då blev det total fattigdom. Far 
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fick stanna hemma och leva så gott han kunde på torpet. Ar-
tur var då 10 år. Samtidigt började de dåliga tiderna efter första 
världskriget. Under sista året på 1920-talet blev säden så dålig. 
Det fanns inga pengar att köpa för. Det upplevde jag som besvär-
ligt. Jag började skolan 1929. När far arbetade låste han in oss. 
Vi fick inte elda. Sen blev jag mer ensam. Han gjorde allt som 
var möjligt att göra. 
 1930 började dom att bygga vägar som nödhjälpsarbete. 
Arbetskommissionen AK stod för det här. Det fanns ingen er-
sättning för den som inte hade arbete. Det kom många från Da-
larna, hela landet. Min broder Artur hade hunnit bli 18 år och 
då fick han vara med. Jag tror inte att Nils Jonsson (bonden på 
Grimsboda dit torpet hörde, författarens anmärkning) propsade 
på att alla dagsverken skulle göras. De som jobbade avlönat hade 
15 kronor per vecka. Lite på ackord gav några ören extra. Arbe-
tarna hystes in i gårdarna.
 30-talet gick rätt så bra. Exportmöjligheterna till Tyskland. 
Så sakta blev det bättre. Koltillverkning under hela 30-talet. Och 
så var det vid bergen, det gick mycket till Tyskland. Den svarta 
stenen. Och så skog och jordbruk. För oss blev det så pass bra att 
torpet friköptes 1938. Ensittarlagen gav full rätt att friköpa. Sen 
blev det ca sju hektar. Vi hade två kor, ett par grisar. Vi tog alltid 
två, de åt bättre och kivades bättre om de var två. 20 till 30 höns.
1939 började ju kriget, och då så inpå 40-41 blev Artur rekryt, 
jag blev inkallad 43. Herbert och jag gjorde 2 år, Artur gjorde 
något mindre. 1944 var spänt, vi fick inte ta av oss militärklä-
derna. Så spänt var det vid pingst 1944. Det var ju då det kom 
bud från Tyskland att Sverige eventuellt skulle invaderas. 
 Far han hade problem att reda skörden. Jag lyckades få ett 
par veckor på hösten för att hjälpa till hemma. Samtidigt försök-
te vi bygga nya uthuslängor. Lagårn låg tidigare nära boningshu-
set, knappt man kunde köra emellan. Det nya kunde man bygga 
utan att riva det gamla. 1945 så hade vi lagårn färdig. Den blev 
betydligt större, solidare. Sedan så ökade vi antalet djur. Vi hade 
4-5 kor. 1947 köpte Artur häst. 45 så byggde jag hönshuset där-
uppe på backen. Så hade far 70-80 höns, gick och pysslade och 
skötte. Tvättade och sålde ägg. Sen var förhållandena bra, efter 
den tiden. Vi var oroliga för att det skulle bli som efter första 
världskriget med arbetslöshet. Men så blev det inte. Man hade 
insikt att det måste byggas upp.
 Artur körde i skogen för det mesta om vintrarna, med häst 
och släde. Jag jobbade mer till skogen så snart man var fri och 
hemma, på sommaren blev det och hjälpa till på gårdarna med 
skörd och höst. Det var under kriget mest. 1941 började jag sä-
song vid Roséns såg. Så snart det kom loss vatten. Så småningom 
blev det ångsåg. Det sågades lite på hösten vad de hann då. Om 
våren när tjälen släppte. Man fick mala säd. Såga på dan och 
mala på natten om det var tillräckligt med vatten. 
 Började på Roséns såg som heltidsanställd. Från början av 
oktober fram till maj. Fick dämma upp. Man hade hålldam. 
Fram vid 1950 var det ångdrift. Jag tror inte att det var mer än 
1,50 per timme. Jag gick direkt på ramsågen. Jag var inte mer 

än 19 år när jag först såga upp ytveden i meterlängder och lade 
upp. Drog betor på hösten, gallrade på våren, ute på slätten. 
Både män och kvinnor. ”Varit på betarna” på slätten, sa man. 
Tjänade 40 kronor på tunnlandet. Bra inkomst. Man kunde dra 
1,5 tunnland på hösten. 
 Så blev det som det ofta blir, vi träffade flickor, systrarna 
hade flyttat ut. Det ebbade ju hushållet. Folkets park i Löns-
boda byggdes 1937, där gjorde man många dagsverken. Tydinge 
Hjärtabacken vid Hjärsås. Cyklade vi till. Vi rodde över Immeln 
och dansade i Vången. Åkte ångbåt till Immeln och gick hem på 
natten. Det var inte bara att gå till dansstället, sedan skulle man 
följa någon flicka hem, som kanske bodde åt rakt motsatt håll, 
och så hem igen till sig. 
 Artur bodde kvar. Det blev så olyckligt att han fick sock-
ersjuka på 1960-talet. Huset har stått tomt sedan 1964-65. 
Herbert och hans fru Ingrid bodde kvar ett tag. Edit flyttade 
till Norge. Rut flyttade till Linköping. Krigsvigsel. Rut gifte sig 
1941, det var så många som åkte iväg. Det behövdes ingen lys-
ning för det fanns ingen tid, ingen betänketid.  
 1958 blev jag byggnadssnickare. Det fanns ingen cement-
blandare. Redan 55 var jag på ett bygge. Jag behövde inte lära, 
det föll sig, det var inga formaliteter med det. Byggde uthus-
längan 41. Herbert var byggmästare, som jag arbetade med från 
1959 till 1984. Vi byggde enfamiljshus i huvudsak, ladugårds-
byggnader. Mest villor. Det mesta var i Sibbhult, Hanaskog, Im-
meln, Knislinge, Broby, Vinslöv, Hässleholm och Lönsboda. En 
lagård på andra sidan Strömsnäsbruk.  
 1953 byggde jag mitt hus, den siste mars 1954 flyttade vi in. 
Innan bodde vi på andra våningen hos Astas föräldrar. Hand-
grävde grunden, gjorde en gång för att kunna köra ut massorna. 
Lade ut på en sank del, grävde upp matjorden först med hjälp av 
Asta. Stenigt. Det tog inte så förtvivlat länge. Började på våren 
53 så snart tjälen släppt, i oktober var det tak på huset. Astas far 
hjälpte till att sätta upp. Ritade huset, det gjorde min bror. Det 
var massa sten, som vi sen murade ut. Det var stående plank. Då 
hade regelstommen inte slagit igenom, ”Selvak, hur det nu stava-
des vet jag inte ett dugg”. Två tums plank, spontat, på utsidan en 
bra papp, sedan reveteringsmatta, sedan reveterad, träullsplattor. 
På insidan lister, klädd med råspont ¾ tum sedan tretex. Det var 
ju alltid masonit. 1981 murade vi tegel och tilläggsisolering. 
 1980 fick vi Örnanäs. Robert orkade inte med djuren eller 
huset. Han hade djuren på skogsbete. Tyckte jag skulle ta över 
det som det stod. Robert ville inte gå med på köp. Gåva. Skulle 
få bo där så länge han ville. Behöll brukanderätten i fem år. 
 Det har varit många synpunkter. Stycka sönder områden i 
delar, biotopskydd, skogsvårdsplaner som säger att jag ska plan-
tera igen odlingen, det har jag inte gjort. I och med att man 
ägnat bostadshuset så mycket arbete. Tiden berör mig lite, för 
jag skulle vilja se det när det blir klart. Att det fanns många bygg-
nader, så många spår, det är kulturvärdet. Att ägandet är intakt. 
Driva det som en kulturgård. Plocka och gallra skogen och se 
hur det fungerar. Att det finns kvar, men det är inte lönsamt. 
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spektiv tas in i den antikvariska processen långt ti-
digare än vad som är brukligt. Ett tillvägagångssätt 
jag vill pröva här är att göra brukarperspektivet till 
ett objekt i den byggnadshistoriska undersökningen. 
Skötselplanen och avtalet som träffades i kulturreser-
vatsbildningen kring Örnanäs 2006 var resultat av 
förhandlingar. Thure var en av flera parter som hade 
möjligheten att uttrycka synpunkter och påverka 
processen. Här liksom generellt i byggnadsantikva-
risk verksamhet praktiserades idén om samarbete 
och brukarinflytande framförallt genom förhandling 
kring antikvariska åtgärder. I det här avsnittet ska jag 
försöka tolka Thures förhållningssätt till platsen ge-
nom registreringar, samtal och intervjuer, utan bind-
ningar till förhandlingssituationens kompromisser, 
ekonomiska konsekvenser och administrativa mallar. 
Thure Nilsson har inte bara minnen om det förflutna 
utan också idéer om framtiden och synpunkter på 
hur Örnanäs bör hanteras som antikvariskt objekt. 
Jag har tolkat hans omsorger om Örnanäs i termer 
av ekonomi, estetik och arv.

Thure har för det första ett ekonomiskt perspek-
tiv på Örnanäs precis som många andra fastighetsä-
gare och brukare av fysiska miljöer har. En avgöran-
de skillnad är att om hans och familjens vinstintresse 
varit dominerande så hade Örnanäs aldrig blivit ett 
kulturreservat. Det ekonomiska perspektivet verkar 
inom ramen för andra värderingar. Det hade exem-
pelvis varit mer lönsamt för familjen att plantera 
skog på de gamla ängs- och åkermarkerna, vilket 
Skogsvårdsstyrelsen föreslog under 1980-talet, än att 
med stor arbetsinsats hålla vången öppen. Familjen 
skulle också kunna skörda frukten av en hundraårig 
friväxande skog genom kalavverkning, men de har 
istället plockhuggit skogen, kontinuerligt gallrat ut 
mogna träd och låtit torrträd och höga stubbar från 
vindfällor stå kvar. Inägorna har hållits öppna med 
bete, slåtter och slyröjning. 

Det ekonomiska perspektiv framträder således 
inte som särskilt starkt enligt konventionella ekono-
miska krav, som i jämförelse med Svenska kyrkans 
sätt att förvalta Örnanäs stamfastighet, där skogs-
bruk handlar om kalavverkningar, överplanterade 
inägor och monokulturer av gran. Däremot låter sig 

Thures ekonomiska prioriteringar märkas i förhål-
lande till det rena naturvårdsintresset. Friväxande är 
ett ord som Thure skyr lika mycket som kalhygge. 
När Naturvårdsverket klassade ett skogsparti söder 
om den östra gården som ”urskogsobjekt av natur-
klass I” (högsta naturklass) och manade att skogen 
skulle få växa fritt, var Thure lika motvillig som inför 
Skogsvårdsstyrelsens rationaliseringsiver.  

Thures vårdperspektiv skiljer sig också från det 
som kommer till uttryck i skötselplanen för kultur-
reservatet samt i byggnadsrestaureringen. Random-
råden av inägomarken närmast bondgårdarna är be-
vuxen med barrblandskog med dominerande gran, 
men i skötselmålen för kulturreservatet förordas 
här att granarna avverkas och att granplantor hålls 
efter. De kvalitetsmål som eftersträvas är istället ett 
genomsiktligt ängslandskap med enstaka hamlade 
björkar och en gles krontäckning av vidkroniga ekar 
och bokar. Thure Nilsson hävdar att man mycket väl 
kan rycka granplantorna, vilket han berättar att hans 
farfar gjorde på torptäppan i grannbyn Vässlarp un-
der 1800-talet, men de befintliga granarna bör en-
ligt Thure få växa färdigt tills de är fullmogna för 
avverkning. Annat vore dålig hushållning. Samma 
ekonomiska perspektiv har präglat urvalet av timmer 
till byggnadsrestaureringen. Varje år har Bengt-Arne 
Cramby med en studentgrupp förberett en hug-
garlista till Thure Nilsson. Det har framförallt varit 
längd, toppdiameter och raka stammar som hållits 
som absoluta kriterier. Årsringstäthet och kvistar har 
generellt fått stå tillbaka i valet av avverkningsmogna 
träd, lämplig uthuggning i närbestånden och tillva-
ratagande av vindfällor.

I förhållande till byggnaderna finns ett slags prag-
matik, som kanske mer handlar om funktionalitet 
och hållbarhet än lönsamhet. När Thure och Asta 
övertog gården efter Robert Nilsson fanns tankarna 
att riva bostadshuset för att istället timra upp ett nytt 
likadant. Huset var förfallet bortom gränsen för vad 
många ens skulle betänka att bevara. Att huset sedan 
bevarades handlade snarast om brist på ekonomi och 
tid att timra ett nytt och i princip likadant. Men det 
var inte på tal att bygga ett konventionellt modernt 
bostadshus på platsen för det gamla, som skulle kun-
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na vara ekonomiskt lönsamt för uthyrning eller eget 
boende. När dottern Marianne bosatte sig på Örna-
näs avstyckades istället en mindre tomt i en annan 
del av vången. 

Thure säger att han ”skulle vilja förbättra lite i 
förhållande till hur det var förr”. Flera tidigare jord- 
eller plankgolv i ladugårdarna har exempelvis gjutets 
med betong för att kunna inrymma nya funktioner 
som verkstad och snickeri. I restaureringen har ex-
empelvis golvbjälkarna tjärstrukits för att bli mer 
motståndskraftiga och tidigare isolerade bjälklag har 
isolerats efter Thures önskemål,  vilket saknar bygg-
nadshistoriska referenser. I hans vårdperspektiv prio-
riteras inte alltid bevarande av det autentiska mate-
rialet, utan snarare ett slags kontinuitet genom att 
repetera ett tillvägagångssätt eller återskapa en form, 
i termer av ”att göra som det har varit” eller ”som det 
gjordes när Carl Svensson bestämde”. 

Thure Nilssons vårdperspektiv präglas också av 
estetiska bedömningar. De framträder framförallt i 
omsorgen om kulturlandskapet. Ett stående besöks-
mål i de vandringar som Thure erbjuder är en gam-
mal trestammig bok i Lammhagen invid utmarks-
gärdet i söder. Thure manar besökaren att lägga 
armarna kring den i roten sammanväxta stammen, 
titta upp mot kronan, vagga med i trädets rörelse och 
se ljuset sila genom lövverket. Armarna räcker inte 
runt stammen på långt när. Efter en stund gungar 
man i takt med trädet. Ljuset är skarpt och dämpat 
i ett slags interfanstruktur. Vackrast enligt Thure är 
kronan av ljusgröna sommarlöv. Samma procedur 
upprepas under vandringen på utmarken och invid 
en kraftig gran som sannolikt överlevt den förödande 
”Julastormen” 1902. Att krama den vassa granstam-
men, blicka upp mot de slokande grenarna och se 
det närmare 40 meter höga trädet försvinna som en 
pil i himlen inger en annan känsla. Grankottarna, 
som fyller hela handflatan, ska man sedan ta med sig 
och rycka loss frökapslarna från och kasta här och var 
på skogen under den fortsatta vandringen. I vången 
däremot rycker Thure granplantorna; men från bok 
och ek sprider han ollon och planerar skott. 

Bryn, gläntor och siktlinjer är egenskaper som 
Thure värnar särskilt. Den estetiska viljan är gestal-

tande snarare än konserverande, men å andra sidan 
är konservering av kulturlandskap en bevarandepara-
dox. Vården är en ständigt pågående omgestaltning. 
Vången slås, betas och röjs varje år med olönsamt ar-
bete för att hindra naturens gång. De påskliljor som 
finns i Örnanäs är utplanterade, eftersom de enligt 
Thure har funnits och hör landskapet till. I de små 
backiga åkerstyckena mot utmarksgärdet i sydväst 
arbetar han med en enebacke, som inte heller tagit 
sig naturligt. Avverkningen sker som sagt med över-
väganden om en lämplig skiktning i bestånden. Thu-
re månar om en skog med lagom stora gläntor och 
rum. Det ska finnas en spänning i vandringen mel-
lan öppet och slutet, mellan olika rum i landskapet. 

I Thure Nilssons vårdperspektiv finns också tan-
kar om arv. Det handlar om tiden, generationerna 
och släkten. Omsorgen om Örnanäs är inte bara rik-
tat bakåt i tiden, utan i högsta grad framåt. Örnanäs 
är ett anförtrott gods från kusinen Robert Nilsson, 
som Thure och Asta nu lämnat över till sina tre dött-
rar, som i sin tur förväntas föra gården i arv. Att den 
går i arv inom släkten och hålls samman som bruk-
ningsenhet är grunden i Thures kulturarvsbegrepp. 
”Är det sålt så förloras kulturvärdet” säger han. Men 
det finns möjliga konflikter mellan Thures och den 
antikvariska verksamhetens kulturarvsbegrepp. 

Örnanäs är enligt Thure en oas i allt ekonomiskt 
drivna runtomkring. Men det måste finnas utrymme 
för en ägare som bor på platsen. ”Vi anser att männis-
kan har sin plats där, det har ju alltid varit så.” I hans 
vårdperspektiv är släktarvet och brukarkontinuiteten 
ett mål i sig, som ett slags immateriellt kulturarv, och 
samtidigt ett medel för att säkra det materiella kultur-
arvet. Jag uppfattar hos Thure en farhåga att restriktio-
nerna kring Örnanäs, som biotopskyddat, kulturskyd-
dat och naturskyddat reservat, kan hindra kommande 
generationer att bebo och bruka gården. Att bygga 
nytt, bygga om och bygga till eller att borra, spränga, 
dika, dämma eller liknande är några av många hand-
lingar som antingen är helt förbjudna eller förenade 
med krav på myndighetsprövning. Kanske är Thures 
farhåga berättigad. Det är inte möjligt att förutse fram-
tida myndighetsbeslut, åtminstone de som bygger på 
situationsbundna kulturhistoriska bedömningar. 
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Thure Nilssons vårdperspektiv existerar inte som 
en sammanhållen berättelse och det är ingen konsis-
tent ideologi som går att omvandla till en modell, 
som alla de olika antikvariska problemen kan prövas 
mot. Å andra sidan är sällan antikvariska vårdpro-
gram fullständiga i den mening att de svarar mot alla 
tänkbara ingrepp en brukare kan tänkas vilja göra 
i en komplex kulturmiljö. Kulturmiljövård är alltid 
till viss del situationsbunden och avhängig enskilda 
individers kompetens och ideologi, som tjänstemän 
eller brukare. Förväntan om att det antikvariska pro-
grammet ska besvara huruvida man får ta upp en 
dörr här eller byta en list där är omöjlig och istället 
leder till att programmen formuleras absolutistiskt, 
det vill säga att allt är opreciserat kulturhistoriskt 
värdefullt och att inga ingrepp är acceptabla. 

Genom att på ett systematiskt sätt ta in brukarens 
vårdperspektiv på ett tidigt skede i undersökningen, 
det vill säga att brukarens framtidssyn och antikvaris-
ka attityd behandlas likvärdiga dens minnen, eller för 
den del likvärdiga undersökningen av markspår, bygg-
nadstekniker och tapetlager i det fysiska kulturmiljö-
objektet, då tar den antikvariska sektorn ett konkret 
steg i den riktning som kulturminneslagens målpa-
ragraf om allas kulturarv och ansvar anger. Kunskap 
om brukarens framtidssyn öppnar möjligheter till en 
medvetet gestaltande antikvarisk planering, inte bara 
konserverande restriktioner som omedvetet gestaltar 
rekonstruktionen av ett passerande nu. 

Bilder av landskapet. (Överst) Gamla byvägen. Fotografi: Fabi-
an Mebus. (Mitten) Barrblandskogen. Fotografi: Fabian Mebus. 
(Nederst) Fägatan till den östra gården. 
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Del av fasad och takfot på den östra stenladugården 
i Örnanäs. Spår av tunnputs och illusionsmålning av 
jämnhuggna stenkvadrar med takfotslist och  fönster-
skoning i rött tegel. 

KAPITEL 7. 
BYGGNADEN SOM KUNSKAPSKÄLLA
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Byggnaden som kunskapskälla
Kulturvetenskapernas historieskrivning är centralt 
i byggnadsantikvarisk verksamhet. Åtgärder såsom 
vård och förmedling hämtar sina förutsättningar i 
den övergripande premissen att historia är en till�
gång i samtiden. Den kulturhistoriska berättelsen är 
emellertid beroende både av faktorer som är givna 
och faktorer vi kan påverka. De först nämnda fak�
torerna hör till den historiska situationen. De se�
nare handlar om våra möjligheter att ur platser och 
byggnader utvinna information som vi kan tolka. En 
central aktivitet i byggnadsantikvarisk verksamhet är 
därför byggnadshistorisk undersökning.

Sammanfattning
Denna studie handlar om motiv och former för 
byggnadshistoriska undersökningar. Arbetet tar av�
stamp i två motsatta antikvariska förhållningssätt: Å 
ena sidan, att använda byggnaden som illustration 
till en på förhand given berättelse, å andra sidan, som 
en kunskapskälla till nya berättelser. Här förespråkas 
det senare förhållningssättet som inte låser kultur�
objekten till stereotypa berättelser, utan tvärtom att 
utmanar deras potentiella mångtydighet. I varje kul�
turmiljö finns berättelser som griper om flera teman 
och som kan ge olika perspektiv på en och samma 
fysiska verklighet.
 En annan ingång till undersökningen handlar om 
utbytet mellan vetenskap och praxis. En förenklad 
bild är att kulturhistorisk vetenskap förser byggnads�
antikvarisk praxis med kulturhistoriska berättelser, 
producerade genom vetenskapliga undersökningar. 
En önskvärd riktning är att utveckla byggnadsun�
dersökningens metodik på ett sätt som ökar utbytet 
mellan antikvarisk praktik och ett systematiskt käll�
kritiskt kunskapsbygge.
 Mot denna bakgrund framträder avhandlingens 
syfte: att kartlägga, pröva och granska olika kun�att kartlägga, pröva och granska olika kun�
skapsvägar i byggnadshistoriska undersökningar. 
Kulturreservatet Örnanäs, en bondgård i nordöstra 
Skåne, används som fall. De frågeställningar som har 
undersökts är: Vad är byggnaden källa till för slags 

kunskap? Vilken slags information är byggnaderna 
bärare av? Vilka undersökningsmetoder fungerar för 
att avlocka byggnaderna denna information? Vilka 
kombinationer av kunskapsvägar är möjliga och 
fruktbara? 
 Den byggnadshistoriska undersökningens meto�
der och material har rannsakats utifrån tre grund�
perspektiv: forensiskt perspektiv, källpluralistiskt 
perspektiv och aktörsperspektiv. Det förstnämnda 
forensiska perspektivet avser den platsbundna un�
dersökningen, tänkt som en avgränsad ”brottsplats�
undersökning” med känslighet för alla spår som kan 
ha betydelse som ledtrådar i ljuset av allmänna frå�
gor: Vad är det här för kulturobjekt? Vad har hänt 
här? Karaktärisering, avbildning och datering samt 
ett urval analyserande operationer, grovt sorterade 
under rubrikerna teknik� och materialanalyser res�
pektive form� och funktionsanalyser, tas in för syste�
matiska prövning. 
 Byggnaden har visat sig användbar som kunskaps�
källa till rekonstruktioner av tillstånd och historiska 
förlopp. Den svarar sämre mot ”varför�frågorna”: 
Varför ser det ut på just det här sättet? Varför dessa 
förändringar och varför vid dessa tidpunkter? Bygg�
nader reser frågor och ger underlag till hypoteser. De 
”kompakta” frågorna kan besvaras i byggnadsunder�
sökningen, men de komplexa frågorna som kräver en 
vidare kontext behöver ofta kombineras med infor�
mation från andra källmaterial för att nå säkrare och 
mer precisa svar.
 Det källpluralistiska perspektivet handlar om 
möjligheterna att kombinera information från flera 
källor. Målsättningen har varit att lyfta resultaten från 
kompakt sakkunskap om hur det såg ut till en vidgad 
kulturhistorisk förståelse. En bred repertoar av käl�
lor har presenterats och värderats, dels källkritiskt i 
allmän mening, dels funktionellt i relation till det 
byggnadshistoriska kunskapsfältet och Örnanäs som 
objekt. Kartläggningen har strukturerats utifrån tre 
källkategorier: de kamerala källorna, de historiska 
kartorna respektive byggnadshandlingar och berät�
tande källor. 
 Slutsatsen är att byggnaden, som kunskapskälla, 
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och de artikulerade dokumenten stärker varandras 
källvärde och ökar tolkningspotentialen. 
 Aktörsperspektivet belyser frågan hur undersök�
ningsformerna och resultaten påverkas av aktörerna. 
Denna undersökning har begränsats till tre aktörer: 
bygghantverkaren, brukaren och den antikvariska 
experten. Aktörsperspektivet griper in i det foren�
siska såväl som det källpluralistiska perspektivet. 
 Resultaten visar, för det första, att kunskapen att 
tolka tecken i form av spår av verktyg, arbetspro�
cesser, konstruktioner och materialanvändning ofta 
kräver kunskap i själva görandet. Tecknet får mening 
för den som kan sätta in det i ett sammanhang. Re�
sultaten visar också, vilket är tämligen allmängiltigt, 
att en bred repertoar av källmaterial kräver, utöver en 
allmän källkritisk kompetens, en omfattande forsk�
ningsorientering samt därutöver skicklighet i att tol�
ka kartor, kamerala källor och byggnadshandlingar. 
 En forensisk byggnadsundersökning med en käll-
pluralistisk fördjupning kräver således av aktörerna 
tvärfackligt samarbete och tvärvetenskapligt arbetssätt.
 Resultaten av den här avhandlingen är av två slag: 
Dels handlar de om Örnanäs, om byggnaderna och 
miljöernas tillkomst och förändringar. Dels hand�
lar resultaten om tillvägagångssätt och källor vid en  
byggnadshistorisk undersökning. Det är alltså fråga 
om speciella resultat i ett enskilt fall, och generella 
resultat med bäring på metodologi. I följande avsnitt 
presenteras dessa två resultat under rubrikerna: Ör�
nanäs byggnadshistoria respektive Medodologi.

Örnanäs byggnadshistoria: Tidslinjen
Undersökningsmetoden framträder i tillämpningen, 
och giltigheten värderas genom dess resultat. Här 
summeras därför det kulturhistoriska resultatet i 
fallet Örnanäs. Fokus i undersökningen har skärpe�
djup 1810�1950. Tidsperioden är en följd av de fak�
tiska byggnadshistoriska händelserna, men självklart 
också av det tillgängliga källmaterialet. I berättelsens 
centrum står Örnanäs bevarade bostadshus från 
1800�talets början. Markanvändningen och livet i 
den gamla byn utgör dess direkta kontext. 

Anläggning av en ny gård på 1810-talet
Hemmanet Örnanäs skiftades 1810 mellan två sö�
ner och samma år fälldes de första timmerstockarna 
till den nya gården. Till byggnadsstommen avverka�
des 75 furor, plockvis på Örnanäs marker. Träden 
var rakväxta och grova, 16�18 tum i brösthöjd. Den 
nyblivne hemmansägaren Ingeman Nilsson anlitade 
förmodligen yrkesfolk för att uppföra bostadshus 
och uthus, även om hushållet inkluderat dagsverken 
hjälpte till med den grövre materialberedningen, 
som avverkningen, skogsskrädningen och klyvsåg�
ningen. 
 Först byggdes det östra loftet med kök och kam�
mare, det så kallade härbärgshuset. Följande år bygg�
des stugan och två år senare fälldes timret till det västra 
loftet, traditionellt benämnt kistekammaren, källaren 
eller packhuset med spannmålsloft. Årtalet 1814 ris�
tas i den västra gaveln och då var sannolikt gården 
klar, så när som det västra loftet. 600 dagsverken lades 
ner på bostadshuset, uppskattningsvis 1000 för hela 
gården. Det innebär 200 dagsverken eller arbete för 
två byggare fyra månader per år i fem år. Huruvida 
den utsträcka byggtiden var normal, en följd av brist 
i likviditet eller kreditvärdighet, eller svårighet att få 
yrkesfolk till arbetet har inte kunnat påvisas. 
 Den nya gården placerades på en åkerplatå i 
den östra delen av inägan. En fägata till utmarken 
och en väg mellan gårdarna anlades. Platsen var en 
återvändsgränd innan vägen förlängdes mot öster. 
Gårdsplanen var långsmal med bostadslänga mot 
norr, ladugård mot söder, vagnport och snickarbod i 
fonden mot öster. Lofthusgaveln reste sig tornlikt på 
hög stengrund mot infartsvägen från väster. Odling�

1815
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arna låg in på knuten; högväxande hampa och humle 
och stugåkern med spannmål. Ekonomibyggnaderna 
var låga och långsträckta, sannolikt skiftesverk under 
stråtak med timrade stall och fähus. 

Ombyggnad av bostadshuset och nya produktionsbygg-
nader under 1840- och 50-talen
1840�50�talen var en expansiv byggperiod i Örnanäs 
och Örkened generellt. I Örnanäsgården byggdes ett 
nytt spannmålsmagasin med potatiskällare, dräng�
kammare och snickarbod. Byggnadtionen samman�
föll med ett giftermål 1839�40. Under de nya ägarna 
Sissa Nilsdotter och Sven Jönsson bröts ny mark. En 
smedja byggdes utmed fägatan och en ny kvarn an�
lades på hemmanet. Ett eget undantagsställe plane�
rades och etablerades delvis med en ladugård och en 
stor potatiskällare. Kanske byggdes också bastun vid 
denna tid. Man skapade sig nya produktionsmedel 
som också resulterade i ett materiellt välstånd. 
 I början på 1850�talet fälldes timmer för en ge�
nomgripande ombyggnad av bostadshuset. I ve�
tenskapliga termer omvandlas högloftsstugan till 
långloftsstuga. Av källmaterialet att döma skedde 
ombyggnaden enligt ett standardförfarande. Huset 
drogs isär, timrades upp och lades under ett takfall. 
Den gamla mellanvalen gav plats åt två uppvärmda 
kammare, en förstugukammare med egen ingång 
och en framkammare i anslutning till stugan. Bygget 
gick till på följande sätt: Ena loftet kapades loss från 
stugan och drogs ut på en förlängning av stengrun�
den. I mellanrummet grävdes en matkällare och nya 
väggar skiftades in mellan stuga och loft. En andra 
murstock uppfördes i den nya byggnadsdelen. Den 

låga stugan timrades upp och hela längan lades un�
der ett takfall. Flera källor pekar på att det var ett 
standardförfarande. 

Nya stenladugårdar och modernisering av bostadshuset 
på 1860-talet
Kort efter ombyggnaden av bostadshuset genomgick 
gårdsbebyggelsen en motsvarande modernisering. 
Detta skedde i vanlig ordning efter ett generations�
skifte. I vetenskapliga termer revs den så kallade syd�
svenska kringbyggda gården för att ge plats åt en gö�
tisk gårdsformation, uppdelad i man�och fägård och 
men två stora stenladugårdar som flyglar likt en cœur 
d´honneur med bostadshuset i fonden. I samband 
med gårdsomvandlingen renoverades bostadshuset. 
Exakt vad som hör till ombyggnaden på 1850�talet 
respektive renoveringen på 1860�talet är svårt att 
avgöra med bestämdhet. Den första ombyggnaden 
lämnade sannolikt en del att önska.
 Den tidigare rödtjärade timmerstommen kläd�
des med lockläktpanel. Fler fönster togs upp och de 
flesta gamla fönstren på bottenvåningen förstorades 
från dryga en till två alnar i höjd. Högloftstugans 
fönsteröppningar motsvarade en yta på cirka 3,5 
kvadratmeter, som efter ombyggnaden fyrdubbla�
des till cirka 14 kvadratmeter. Rummen tapetserades 
efter tidens stilmönster och kammaren i det västra 
loftet manifesterades som sal med kakelugn, exklu�
siva tapeter, inklädd vindstrappa med garderob och 
en invändig skjutlucka till det stora fönstret mot väs�
ter. Bjälklaget isolerades och innertaket kläddes med 
papp och vitmålades. Bjälklaget i köket kapades och 
höjdes cirka 25 cm. Den kanske viktigaste föränd�
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Wihlborgs tak av bockad emballageplåt). Vid hu�
vudentrén uppfördes en veranda med lövsågad de�
kor. Denna typ av verandor var mycket vanlig på går�
darna i Örkened vid denna tid, och flera var gjorda 
efter samma modell. I ladugården gjöts nya foder�
bord och en gödselplatta där man också placerade ett 
nytt dass. 
 På 1940�talet och början av 50�talet modernise�
rades bostadshuset och ladugården ytterligare. Farstu 
och kök kläddes med masonit. Nya moderna dörrar, 
ett större köksfönster, ny köksinredning, diskbänk av 
rostfritt stål, rinnande vatten och el. Lagugårdsbru�
ket mekaniserades med mjölkpump. 

Örnanäs byggnadshistoria: Tematiska berättelser
Här presenteras ett urval byggnadshistoriska teman 
där resultaten från Örnanäs relaterar till en generell 
historisk kontext.  

Det sydgötiska huset
Utformningen av det gamla bostadshuset, som har 
kunnat utläsas genom den forensiska undersökning�
en, är på många sätt säregen i jämförelse med andra 
gamla bostadshus i trä. Den så kallade högloftstugan 
byggdes traditionellt i det sydsvenska skogsområdet 
utmed 1600�talets riksgräns mot Danmark. Den up�
penbara egenheten är byggnadskroppen med en låg 
stuga mellan två högre och bjälklagsförsedda lofthus. 
Bostadshuset var både färg� och formstarkt. De bara 
timmerväggarna och högloftens spånklädda tak var 
färgade med rödtjära. Det låga stugtaket var täckt 
med näver under gräs och örtbevuxen torv. Genom 
stugtaket reste sig en hög vitkalkad skorsten. 
  Det är något av en mytisk byggnadstyp. Flera 
byggnadshistoriker gör gällande att det är en av våra 
äldsta bostadsformer och att den kan knytas till så�
väl eldhuset som de tyska handelsstädernas packhus. 
Någon ny evolutionsteori om hustypen kan inte be�
läggas i detta enskilda fall. Några kända företeelser 
som kan ha samband med byggnadsskicket är:
 1. Hushållsstrukturen i de kamerala ensamgår�
darna med flerfamiljsboende i sammanbyggda hus�
längorna. 
 2.  Fuktigt klimat med varma vintrar, odling av 

ringen var att mangårdsbyggnadens funktion som 
bostad renodlades. Med isolerade bjälklag och två 
murstockar blev i princip varje rum beboligt. Går�
dens taxeringsvärde ökade med 200%. 

Modernisering av bostadshuset och ladugården på 
1920- och 1940-talet
Under slutet av 1800�talets och början av 1920�talet  
tapetserades rummen om med hög frekvens. Man 
lade hyvlade stickspån på samtliga hus, vilken knap�
past handlade om att det då befintliga takmaterialets 
livslängd var passerad. Ett stavspåntak håller betyd�
ligt längre än 35 år. 
 På 1920�talet företogs en större modernisering. 
Takutsprången förlängdes med dekorativt sågade 
taktassar och på taket lades asfaltspapp på trekant�
slist. (Kanske var detta taket förebilden för Hilding 
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humle, lin� och lindbast och spannmål från svedjor, 
som fodrade speciella torkningsprocedurer. Stugvär�
men återanvändes i vind och intilliggande loft. 
 3. Ensamgården som befästning i en trakt som 
härjades av krig och oroligheter under större delen av 
1500� och 1600�talet. Örnanäs brändes två gånger 
under 1600�talets senare hälft. 
 Idag finns 79 bevarade högloftstugor registrerade, 
varav 28 står på ursprunglig plats. Den äldsta hög�
loftsstugan är daterad till 1670�talet. Kyrkhultsstu�
gan på Skansen har stått längre på museimark än på 
ursprunglig plats i blekingska Kyrkhult. Örnanäs är 
exempel på en nybyggd från 1810�talet, som knappt 
40 år senare genomgår en total ombyggnad. Källma�
terialet visar att man i allmänhet slutade att bygga 
högloftsstugor någon gång kring 1820�40 talet. 
Vissa hus bibehölls, men de ansågs i bondesamhället 
under 1800�talets mitt som ålderdomliga. De gamla 
högloftstugorna revs eller byggdes om. Själva om�
byggnadsförfarandet var speciellt men allmängiltigt 
i trakten; man kapade och drog isär huslänga och 
byggde nytt på mitten.

Den sydsvenska timmerhustraditionen
Timmertekniken i Örnanäs är snickarmässig. Man 
har använt såg, klubba, stämjärn och hyvel nästan 
lika mycket som yxan. Det är storskaligt, det är tätt 
och det är rakt. Ingenting har lämnats åt slumpen. 
Huset är resultatet av ett intellektuellt handarbete. 
Materialvalet är genomtänkt från skogen till det 
färdiga rummet. 70 träd och 240 timmerstockar 
sorterades i skogen, som bearbetades till 340 bjäl�
kar, sparrar och grova plank, utöver virket till spån�
tak, golv� och takbrädor. Totalt fanns ett tjugotal 
dimensioner till stommen med ett tiotal standard�
längder och därutöver olika kvalitéer beroende på 
var i bostadshuset virket skulle användas. Det fanns 
uppskattningsvis fem kvalitetsklasser bara för vägg�
planken. Materrialet till stugan hyvlades helt slätt. I 
kammaren till det västra lofthuset skavdes yxhuggen 
bort i görligaste mån, medan timret till loftvinden 
lämnades med yxans huggspår. 
 Byggnadsarbetet krävde planering och logistik, 
men det fanns sannolikt ingen ritning att systemati�

sera byggandet utifrån. I arkiven finns inga ritningar 
till bondgårdar, däremot hittar man materiallistor. 
Ett antagande är att hantverkarna, förutom en stark 
formkonvention och traditionsbunden erfarenhet, 
avtalade med byggherren och ordnade materialet 
genom kapnotor för timmer och materiallistor för 
byggnadsvirke. Det förefaller som om stommen till 
högloftsstugan är ett modulsystem i tolftedelar: loft�
byggnadernas långväggar består av 12 väggplank i 
furu och totalt gick det åt 14 tolfter väggplank för 
att bygga högloftsstugans timmerstomme.
 Timmerväggarna är av plank, tagna i par ur en 
trädstam, vilket kan uppfattas som en virkesbespa�
rande teknik. I övriga landsdelar tas en stock ur en 
trädstam. Samtidigt lades stavspån på lofthusens tak, 
som krävde lika mycket trädråvara som virket i hela 
timmerstommen. Det är på det hela taget en arbets�
krävande husbyggnadsteknik. Totalt skräddes 140 
stockar till block motsvarande en sträcka på 1100 
meter. Drygt 100 stockar klövs till väggplank med 
kransåg. Väggplanken höggs återigen med yxa som 
finjustering och vissa skavdes och hyvlades för att 
passa till rumsfunktionen. 
 En hypotes som presenterats av Peter Sjömar och 
Finn Werne är att den sydsvenska timringstekniken 
utvecklades i relation till lövträd som bok och ek, 
som kräver mer bearbetning än gran och tall. Hus�
byggnadstekniken antas ha fortlevt även om natur�
förutsättningarna och byggnadsråvaran förändrades. 
En alternativ tolkning, som framträder i källmateria�
let, är att dimensionen, rektangulära 4 tumsplank, 
hör samman med skeppsvarvens efterfrågan på  
”skeppsplankor”, d.v.s. att skogsbönderna produ�
cerade en virkesdimension för avsalu som de också 
brukade till sina husbygge. 
 Väggtimret är speciellt: det är tunt (4 tum), det 
bygger högt (i medeltal 26 centimeter), och det är 
långt (upp till 7,4 meter). En ordinär väggtjocklek i 
ett svenskt timmerhus är 6 eller 8 tum, väggen byg�
ger vanligtvis omkring 20 centimeter och stockläng�
den överstiger sällan 6,5 meter. Det speciella mate�
rialvalet kräver grova rakvuxna furor, arbetskrävande 
bearbetning och stor skicklighet i hantverket. Man 
byggde stora rum med tunna släta väggar. Väggarna 
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BYGGNADSHISTORISKT FÖRLOPP 

MANGÅRDSBYGGNADEN GÅRDSBEBYGGELSE
Källor       Händelser Källor     Händelser

1984: nytt taklag och plåttak

1998-2011 restaurering

1941: modernisering av köket, 
spiskammare blir skafferi, till-
byggnad av köksfarstu

1920-tal: veranda, papptak, 
förlängt takutsprång

Thure Nilssons minne
Spårtolkning

Thure Nilssons minne
Spårtolkning

Thure Nilssons minne

1851-(57): ombyggnad till 
långloftsstuga, källare, fler 
och större fönster och dörrar. 

1826: Ny syll mot norr

Datering
Spårtolkning
Skriftliga källor

Datering
Spårtolkning
Skriftliga källor

1865: renovering, kakelugn, 
nya ytskikt, panel, isloering 
och höjning av bjälklag? 

ca: 1900: StickspåntakSpårtolkning
Skriftliga källor

1810-14: Nybyggnad av 
en högloftsstuga

Datering
Spårtolkning

 2010

2000 

1990

1980
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1940
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1910

1900
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1880

1870
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1840

1830
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1810
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1987: avstyckad tomt, 
nybyggnad av villa, ny väg-
dragning söder om gården.

2009: Västra jordällaren 
renoveras/rekonstrueras

1952-56: eternittak på 
ladugårdarna
1950: utvändigt mjölkrum, 
gödselplatta, utinbrunn mm.
1947: eternittak på magasinet

1930-tal: den västra gården 
och sågverket rivs/förfaller

1851-(57): kvarn, undantags-
byggnader, smedja

1830: laga skifte

1865: nya stenladugårdar, 
bränneri och vagnport?

1810: hemmansklyvning 
1/4 mtl

1920-tal: bränneri och 
vagnport rivs/förfaller

1992: renovering av magasinet 

1903-09: sjösänkning, 
Ekeshultsån rätas ut. 

1910-tal: Smedja och undan-
tagsbyggnader rivs/förfaller

1903: jordsöndring 7/80 mtl

1890: hemmansklyvning

1820-tal: ny väg mot öster

1839: ny magasinsbyggnad

Thure Nilssons minne
Skriftliga källor

Traditionsberättelse
Karta

Thure Nilssons minne
Skriftliga källor

Skriftlig källa

Datering
Skriftliga källor

Skriftliga källor

Skriftliga källor

Datering
Traditionsberättelse

Thure Nilssons minne
Fotografier

Karta

Karta
Skriftliga källor

Skriftliga källor
Karta

Skriftliga källor
Karta

Datering



KAPITEL 7 - BYGGNADEN SOM KUNSKAPSKÄLLA

315

BYBEBYGGELSE
Källor     Händelser

2010
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900
1890
1880
1870
1860
1850
1840
1830
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760
1750
1740
1730
1720
1710
1700
1690
1680
1670
1660
1650
1640
1630
1620
1600
1590
1580 

ca 1850-1900: Torp “Elnas 
stuga” och backstuga “Lassa-
Sven och Lassa-Jöns”

1850-tal: kvarn och backstuga 
“Modigs” (till ca 1890)

1709: Ryttartorpet (till 1877)

1584: Örnanäs omnämns

1767-1826l: kvarnen vid Ekes-
hultsån rivs/förfaller

1795: Torp “Tranströms 
täppe” (till 1862)

1621: Örnanäs kvarn

Traditionsberättelser
Markspår

Skriftlig källa
Markspår

Skriftlig källa

Skriftlig källa

Datering
Skriftlig källal

Thure Nilssons minne
Markspår

Skriftlig källa

Skriftlig källa

Skriftlig källa

1740: Trollatorpet
1730: Gatstuga “Söndre 
vång” (till 1868)

1659: Örnanäs bränns

1678: Örnanäs brännsSkriftlig källa

Skriftlig källa

Skriftlig källa

1667: förm. från 1 till 1/2 mtl

ca 1920-30: ångdrivet sågverk

Skriftlig källa

i Örnanäs bostadshus är helt släta. Väggplanken är 
rektangulära och möter varandra i skarp kant, till 
skillnad från det allmänna timringssättet i Mellan� 
och Nordsverige, där utgångsmaterialet är stockar 
som skrätts på två sidor. När väggarna är helt släta 
ligger anläggningsytan i vägglivet och justeringsmå�
nen i sidled är ytterst liten. I timringen användes 
snickarmässiga metoder eftersom toleranserna var 
små. Väggarna lodades, materialet justerades om och 
om igen. Dymlingarna kilades eller lusades för att 
rikta upp och spänna ihop konstruktionen. 
 Utifrån konventionella byggnadstekniker och 
konstruktionsprinciper är Örnanäs en udda kon�
struktion. Karaktärsdraget är: Kombinationer. Stom�
men kombinerar skiftesverkets princip och knuttim�
ring i de tre husenheterna, som vart och ett skulle 
kunna vara fristående byggnader. I längan finns sju 
timrade rösten. Huslängan kombinerar jordgolv och 
ventilerad torpargrund, brutet isolerat innertak och 
oisolerat plant mellanbjälklag, åstak och takstolar. På 
en och samma länga finns två olika takmaterial: torv 
och stavspån. 
 Byggnaden måste ses i relation till funktionen. 
Huslängan har skilda klimatzoner i stugan respektive 
i loften. Väggtimrets tjocklek är endast 4 tum, vilket 
kan uppfattas som undermåligt ur värmeisolerings�
synpunkt. I lofthusen, med funktion att förvara mat, 
spannmål och andra odlingsprodukter, är isoleringen 
tillräcklig. Bostadsenheten, stugan, är väl isolerad, 
inklämd mellan loften. På stugans innertak ligger en 
tjock bädd av torv och mossa. Det brutna taket går 
långt ner på väggen, och de väggfasta bänkarna ger 
isolering. Sannolikt hade man också utvändiga gräs�
bänkar. När bakugnen eldades var problemet snarare 
det omvända: att stugan blev för varm.

Bondehushållet vid 1800-talets mitt
Byggherrarna Ingeman Nilsson och Nilla Andersdot�
ter bodde inte länge på gården. De efterkommande 
bönderna på Örnanäs upplevde en ekonomisk tillväxt 
och ett relativt välstånd. Rusthållets skatteförmån 
blev i fredstid en vinst. Befolkningstillväxten resulte�
rade i en proletarisering av de icke jordägande. Nya 
dagsverkstorp bröt mark och den sociala skiktningen 
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gynnade bondehushållen. På 1840� och 1850�talet 
ökade byggnadsytan med närmare 600 kvadratme�
ter i Örnanäs, från 1700 till 2300. På den östra går�
den uppfördes bland annat en bastu, en smedja, en 
jordkällare och ett spannmålsmagasin med stor po�
tatiskällare. På 1860�och 1870�talet byggdes nästan 
1 000 kvadratmeter till med en bebyggelsetäckning 
på 3 200 kvadratmeter. En del i denna tillväxt stod 
den östra gården för när bönderna byggde två nya 
ladugårdarna i sten. 
 Det var en stor satsning i en tid av osäkerhet. 
Ännu på 1860�talet var Sverige ett av Europas fat�
tigaste länder; ett Europa som skakats av Krimkri�
get. Pest härjade i Örkened och arbetsöverskottet på 
landsbygden var stort. Befolkningen växte, nya grö�
dor och jordbruksredskap konkurrerade med hand�
kraft. I Örnanäs ökade befolkningen från 38 till 58 
invånare från 1840 till 1875.
 I detta var bönder som Bengta Nilsdotter och 
Carl Svensson på Örnanäs vinnare. Carl Svensson 
hade status som nämndeman och kyrkvärd. 1860 
förbjöds husbehovsbränningen, men nämndeman�
nen Svensson hade licens från landskansliet för ett 
bränneri. Gården ägde mark och förfogade åtmins�
tone under 1860�talet över flera dagsverkstorp. Till 
gården fanns en bred näringsbas med ladugårdsbruk, 
fasta åkermarker och svedjeodling, virkesproduktion, 
tjärbränning, egen smedja, torkbastu, kvarn och ett 
bränneri. Mossodlingarna med potatis gick till det 
egna bränneriet. Tillgång på både lokal arbestkraft 
och arbetsvandring inte minst från Småland var stor. 
Betalningen kunde delvis ske med naturaprodukter, 
enligt källorna främst sprit. 
 Den socioekonomiska situationen kan avläsas i 
material och byggnadstekniska detaljer. Gårdsom�
vandlingen är grandios och med ett modernt ut�
tryck, men byggnadsmaterialen och teknikerna är 
traditionella. 

Byggnadsskick och bostadsskick
Ett utmärkande tema i byggnadskulturen är: integra�
tion och separering. Här måste man dock skilja mellan 
social och fysisk integration och separering. Att vara 
fysiskt nära betyder inte nödvändigtvis integrerad.  

 Under 1600�talets levde olika familjer i Örnanäs 
på en och samma gårdstomt: ryttaren och minst två 
familjer utan släktskap. I kameral mening var Örna�
näs en beskattningsenhet, men det förefaller som om 
det fanns flera bondehushåll på en och samma gård. 
Det finns en indikation i en skattelängd från 1650�ta�
let där jordränta tas ut av två personer trots att gården 
var mantalsatt som en enhet. 
 Gårdsbebyggelsen vid den här tiden var fysiskt in�
tegrerad men sannolikt socialt uppdelad. Markspåren 
på den gamla gårdstomten möjliggör tolkningen att 
1600�talets bostadshus var en dubbelstuga, vilket var 
ganska vanligt i den här trakten. Enligt syneprotokol�
len var bostadshusen längor av olika rumsfunktioner. I 
varje manbyggnad fanns flera lås; betydligt fler än det 
fanns ytterdörrar. 
 I början av 1700�talet separerades hushållen famil�
jevis; ryttare, bönder och torpare i olika hus och går�
dar. Matlagen enligt mantalslängderna avslöjar att den 
fysiska separationen inte nödvändigtvis korresponde�
rade med den sociala situationen. Örnanäs bondgård 
och det närliggande gathuset utgjorde exempelvis ett 
gemensamt beskattat matlag. Familjestrukturen beva�
ras med syskon och generationsboende. De bor i sam�
ma huslänga, men även inom familjen fanns gränser 
och uppdelningar i det hopträngda rummet. Gårds�
bebyggelsen är fortsatt socialt uppdelad även inom 
familjehushållen.  
 Örnanäs högloftsstuga har två bostadszoner: en i 
stugan med bakugn och kökshäll, och en i det östra 
loftet med grovkök, spiskammare. Respektive bostad 
har separat ingång från en gemensam farstu. I det väs�
tra loftet finns ekonomifunktionerna och de nås ock�
så via separerat ingång. Stugrummet är traditionellt 
möblerat, som en kopia av samtida uppteckningar och 
protokoll, med bord, säte och stapel, väggfast säng, ett 
par väggfasta bänkar och bakugn med skorsten, spjäll 
och spis. Rummet är öppet men socialt zonerat: kök, 
matplats och sängplatserna, åtskilda för bönderna, 
barnen, tjänstefolket och gästerna. Gränserna består 
inte av fysiska väggar utan snarare om överenskom�
melser om sociala positioner och rörelsemönster. 
 Från mitten av 1850�talet ansågs den kringbyggda 
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gårdsformen och sammanbyggnaden av ekonomi� 
och bostadsfunktioner som föråldrade. Det fanns so�
ciala ambitioner inom bondeklassen men också cen�
traldirigerade tankar om hygienism och produktivitet. 
 Efter ombyggnaden i Örnanäs på 1850�talet 
renodlades bostadsfunktionen. Mangård och fägård 
skildes åt med staket och träd, och med separata vat�
tenbrunnar. De grövre ekonomifunktionerna place�
rade utanför gårdstomten, som smedjan, bastun och 
bränneriet. Bostadshuset var efter ombyggnaden 240 
kvadratmeter och i princip varje rum var beboligt 
med isolerade bjälklag och en murstock i vardera än�
den av huset. 240 kvadratmeter är ett stort hus, och 
i den moderniserade längan fanns nu tre kök och tre 
separerade bostadszoner. 
 1866 bodde nio personer på gården: förutom 
husfolket och deras två små barn även svärfadern, en 
kvarboende äldre bror, en dräng och två pigor. Stu�
gan var till för bondefamiljen och framkammaren var 
bondeparets sovrum och kontor. Salen fungerade kan�
ske som mottagning för ärenden till uppdraget som 
nämndeman och kyrkvärd. I stugan sov barnen och 
sannolikt även de två pigorna. Spiskammaren fung�
erade kanske till kvarboende syskon eller som pigkam�
mare. Förstugukammaren var undantagsboende för 
föräldrarna. Drängarna sov i en kammare intill stal�
let. Även om det fanns separerade bostadszoner så var 
gränserna olika under årstiderna. Vintertid trängde 
man ihop sig i dagligstugan. Ibland hystes även bo�
skap i huset. 
 Under slutet av 1800�talet tvistar tidigare bönder 
om sina undantagskontrakt. Vid en jämförelse mellan 
de fyra undantagskontrakten från 1736, 1810, 1858 
och 1882 kan man se en klar tendens till ökade krav 
om försörjning och bostad. De äldre hemmansägarna 
från 1700� och början av 1800�talet avtalar kort om 
”livstids undantag” och att ”nära och föda mig på 
ålderdomen”. Den äldre generationen på 1850�talet 
tecknar ägodelar, disposition av vissa byggnader och 
produktionsmedel, samt rätten att bygga eget undan�
tagsboende. 
 Örnanäs byggnadsskick är relaterat till ett bo�
stadsskick, men kanske inte på det sätt som man 
kunde tro. Det mest anmärkningsvärda med det äldre 

lokala byggnadsskicket är de sammanbyggda längorna 
av sammanbyggda husenheter med både ekonomi� 
och bostadsfunktioner. Huslängan är socialt zonerad 
och inrättad för flera parallella hushåll. Bruket av 
byggnaden varierar cykliskt beroende på årstid men 
förändringar sker också periodiskt över tid. I ett långt 
historiskt perspektiv sker en förändring mot separe�
ring av funktioner och sociala grupper, från att solda�
ter och olika brukare ihystes på en och samma gård, 
närmast som kollektivhushåll, ett delvis påtvingat, 
delvis pragmatiskt boende, till mer renodlade famil�
jehushåll, där föräldragenerationen slutligen kräver 
separata byggnader. 

Metodologi: Det forensiska perspektivet
Forensisk associeras till rättsmedicinska och krimi�
naltekniska undersökningar. Ordet kommer från 
latinets “forensis”, som platsbestämningen i latinets 
”forum”. Det forensiska perspektivet avser här ett 
tänkesätt i arbetet med det fysiska källmaterialet, på 
den plats vars historiska händelser undersökningen 
ske ge klarhet åt. 
Dokumentationen syftar i ett första skede till att säk�
ra de observationer som görs på platsen, men också 
fotsättningsvis för att säkra tolkningar och reflektio�
ner under processens gång. Tidslinjen är central för 
att kunna värdera och kombinera infromation från 
olika källor. Rekonstruktionen fungerar som hypo�
tesprövning och resultaten från olika undersökningar 
ska ge underlag till en ”gärningsbeskrivning”. Det är 
sällan tillräckligt att veta vad som har hänt, när och 
hur. Kunskap om motivet avslutar en väl genomförd 
undersökningen. Den forensiska undersökningen 
kanske inte alltid kan ge svar men den kan väcka frå�
gor som man inte skulle ha letat svaren till i andra 
källor om inte undran väckts i monumentet.

Dokumentation
Bebyggelsen kan inte refereras eller kopieras liksom 
en text. Varje iakttagen egenskap måste identifieras, 
registreras och översättas till begrepp, namn och ord. 
Dokumentation handlar om att skapa fysiska doku�
ment som i något avseende representerar kulturob�
jektet. Metodstudien avgränsas till två dokumenta�
tionsredskap och typer av representationer: texten 
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och den ritade bilden.  
 För beskrivningar av kulturhistoriska byggnader 
och miljöer finns en praxis som syftar till att säkra 
viss typ av information och som ger systematik och 
standard i innehållet med möjligheter till jämförel�
ser. Enligt praxis utformas beskrivningar i olika ag�
gregationsnivåer, från större till mindre och från hel�
het till detalj. På motsvarande sätt finns standarder 
för uppmätningsritningar i olika projektionstyper, 
skalor, placeringar av snitt, symboler och grad av de�
taljering. Praxis ger stöd och stadga men den löser 
inte undersökningsproblematiken. Analys och doku�
mentation kan inte separeras utan samspelar under 
hela den undersökande processen. 
 Den byggnadsantikvariska beskrivning som ut�
förs i fält kan jämföras med skriftforskarens excerp�
ter, men kulturobjekten kan inte läsas som en text. 
Beskrivningen blir en kreativ handling, som kräver 
en språklig skicklighet i att fånga sakliga och sinnliga 
karaktärsdrag. Den verbala beskrivningen handlar 
om det enskilda men innehåller ofta medvetet eller 
omedvetet jämförelser och värderingar, exempelvis i 
termer som ”en stor byggnad” och ”ett ålderdomligt 
fönster”. 
 Varje byggnadsbeskrivning i text såväl som i bild 
har en underliggande struktur som handlar om vad 
som över huvuddraget har tagits in till beskrivning 
eller valts bort. I både text� och bildbeskrivning finns 
en allmän källkritisk problematik i referenshante�
ringen, det vill säga huruvida uppgifter är registre�
rade i fält eller reproducerade från tidigare beskriv�
ningar i litteratur, kartor och ritningar. Termer och 
begrepp kan också vara associerade med konventio�
naliserade teoribildningar som skymmer förståelsen 
av det unika kulturobjektet. Ord som ”timmerhus”, 
”högloftsstuga”, ”götisk gårdstyp” eller ”skogsbygd” 
låser objektet till en kategori som den kanske inte 
bör sorteras in i. 
 De metodologiska slutsatserna som gäller doku�
mentationsmometen är:
 1. Dokumentationen följer hela undersöknings�
processen. Dels i uppgiften att representera byggna�
den som källmaterial och de observationer som görs 
i fält och under bearbetningen. Dels i uppgiften att 

säkra tolkningar och resonemang som uppkommer 
i kombinationer med olika slags källmaterial. Det 
är i ett vetenskapligt sammanhang viktigt att kunna 
granska undersökningsprocessen och gå hitta tillba�
ka till tidigare reflektioner och delresultat. 
 2. De olika dokumentationsredskapen text och 
bild kompletterar varandra. De har styrkor och svag�
heter i olika dokumentationsuppgifter. En generell 
slutsats är att en större integration av text och bild 
ger bättre dokumentationer av och resonemang om 
byggnader.   
 3. Adjektiv, värdeomdömen och kategorier är 
ofta problematiska, men de kan också utnyttjas som 
analytiska ingångar i en ”förfrämlingsstrategi” eller 
en relativisering av betydelsen av vad som nu är och 
vad som förr uppfattades som exempelvis ”litet” och 
”ålderdomligt”. De reflektioner och resonemang som 
uppstår i dokumentationen kan vara helt avgörande 
för de slutgiltiga tolkningarna. Slutsatsen är kortfattat 
att det är viktigt att öppet hantera val och referenser, 
att ifrågasätta det tillsynes självklara och att också do�
kumentera reflektionerna under dokumentationsar�
betet. 
 4. Avslutningsvis, digital teknik skulle kunna lösa 
flera av de problem som är förknippade med doku�
mentationen. Interaktiv digital teknik som integrerar 
olika dokumentationsmedia och som skapar doku�
ment med inbäddad information med olika läsrikt�
ningar öppnar för källkombinationer och samverkan 
mellan aktörer. 

Datering
Dateringen av byggnaden är avgörande för att kunna 
rekonstruera historiska händelser och förlopp. Tids�
linjen som kan byggas genom en serie dateringar 
utgör en nödvändig fästpunkt för information från 
andra källor. Dateringen är därför en grundbult i 
uppbyggnaden av sammanhang. 
 Vissa dateringsredskap ger fixpunkter i tiden, an�
dra ger relativa dateringar. Den dendrokronologiska 
dateringen har i det här fallet varit avgörande för att 
komma fram till ett byggnadshistoriskt förlopp. Av�
verkningstider av byggnadstimret har fastställts exakt 
genom årsringsanalyser. I kombination med inskrip�



BYGGNADEN SOM KUNSKAPSKÄLLA

320

tioner i byggnaden och skriftligt källmaterial har det 
varit möjligt att datera händelserna på en tidsaxel. 
Analyser av byggnadens tekniker och material ger 
ofta relativa dateringen som delresultat. 

Teknik- och materialanalyser
Teknik� och materialanalyserna innefattar fler olika 
procedurer. En första undersökningsserie består av 
systematiska genomgångar av konstruktionen, del 
för del, följd av en syntes av byggnadens och om 
möjligt byggnadsskickets karaktärsdrag. Undersök�
ningen av byggnadskonstruktionen följer en praxis 
med beskrivning och analys av byggnadsstommen, 
stomkompletteringar och detaljer. Ett vanligt delre�
sultat från de olika analyserna är spår av förändringar 
och lagerföljder. Dessa ger både relativa dateringar 
till ett historiskt förlopp, och information om hur 
byggnaden såg ut före och efter förändringen.
 Karaktäriseringen av byggnadstekniken förutsät�
ter att de olika konstruktionsdelarna sätts i relation 
till varandra. I fallet Örnanäs var det svårt att använ�
da entydiga konventionella klassificeringar, eftersom 
byggnaden består av kombinationer av olika tekni�
ker och konstruktionsprinciper. Byggnaden är i det 
här fallet en kombination av olika husenheter och 
rumstyper med skilda klimatzoner, statiska förutsätt�
ningar och hantverksmässig bearbetninggrad. I ljuset 
av andra observationer och källmaterial framgår att 
det finns direkta relationer till en social struktur, det 
vill säga att byggnadsskicket på ett direkt sätt kan 
kopplas till bostadsskicket. 
 I en andra undersökningsserie behandlades bygg�
nadsmaterialen kvantitativt och kvalitativt. Varje 
materialslag specificeras, mängdberäknas och förde�
las på de olika byggnadsskedena. Härigenom gick 
det att besvara frågan om hur mycket material det 
går åt att bygga nytt respektive att bygga om det här 
huset. Fördjupade analyser av träslag, vedstrukturer, 
virkesuttag och skador ger information om hur olika 
kvaliteter användes i olika delar av byggnaden och 
vid olika tider, samt vilka problem som följde med 
valen.  
 Sammanvägningen av kvantitativa och kvalitativa 
analyser ger upplysning om materialegenskaper och 

hushållningen med råvaror. I kombination med pro�
cessuella rekonstruktioner och historiska prisuppgif�
ter är det också möjligt att få information och föra 
resonemang om hur lång tid det tog att bygga en 
högloftstuga i början av 1800�talet.
 Den sista undersökningsserien handlar om spår�
tolkningens diskurs. Olika typer av spår identifiera�
des och klassificerades som naturspår, procedur� och 
verktygsspår, konstruktionsspår och funktions� och 
användningsspår. 
 1. Naturspår är spår som kan ge information om 
hur naturen har brukats på ett systematiskt sätt och 
som uttryck för en byggnadskultur. 
 2. Tolkningen av procedur- och verktygsspår hand�
lar om att förstå arbetsprocessen genom dess resultat. 
De olika verktygsspåren kan dels ge upplysning om 
allmänna och särpräglade egenskaper i de historiska 
verktygen, dels information om ordningsföljder, to�
leranser och krav på skicklighet i procedurerna.  
 3. Ett konstruktionsspår ger information om en 
konstruktiv enhet som inte längre existerar. 
 4. Tolkning av funktions- och användningsspår 
handlar om att rekonstruera användningen av ett 
byggnadselement, ett rum eller byggnaden som hel�
het eller del i ett brukningssystem.

Form- och funktionsanalyser
Undersökningsmetoderna som rör form och funk�
tion är i hög grad styrda och inlemmade i den hu�
manvetenskapliga arkitektur� och byggnadshistoris�
ka forskningens epistemologi och vetenskapshistoria. 
Fördelen är att det särskilda ofta kan relateras till en 
generell kontext. De form� och funktionsanalyser 
som har prövats är: typologisering, systemanalys, 
konfigurationsanalys och stilanalys samt hermeneu�
tiska resonemang kring begreppen funktion, tidsan�
da, tradition och estetik. 
 Typologisering förekommer med olika tillämpning 
i olika vetenskapliga traditioner. Metoden sätter fo�
kus på formen och dess konstituerande egenskaper. 
Typologisering är problematiskt i det enskilda fallet, 
men resultaten från tidigare forskning tillför infor�
mation. Örnanäs byggnads� och gårdsformer kan 
relateras till den äldre byggnadsforskningens typo�
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logier. Traditionell forskning problematiserar sällan 
relationen mellan det materiella och det sociala, men 
bidrar med funktionsbeskrivningar, terminologi och 
referenser till andra byggnader och miljöer. 
 Systemanalysens styrka är att den sätter fokus på 
enheternas inbördes relationerna i en kulturmiljö. 
Förklaringar till byggnaderna och miljöernas fysiska 
egenskaper söks i hushåll, produktions� och bruk�
ningssystem. Problemen handlar om hur man tolkar 
systemets gränser och permanens över tid. 
 Konfigurationsanalysen postulerar att det finns en 
social logik i den rumsliga organisationen. En reper�
toar av objektiva beskrivningsmodeller erbjuds för 
att tydliggöra mönster och fördelning av sociala ka�
tegorier. Det visade sig att Örnanäsgården inte är en 
tillräckligt komplex struktur för att det ska vara mo�
tiverat att göra den matematiska exercisen. Arbetet 
med integrationsberäkningarna ger dock en riktad 
uppmärksamhet på rumssyntaxer. Metoden avslöjar 
att det som är nära eller utgör en konstruktionsmäs�
sig enhet inte självklart är socialt integrerad. 
 Stilanalysen har i detta fall låg relevans och be�
gränsas till analyser av vissa arkitekturelement som 
en lövsågad veranda och industriproducerade ting 
som tapeter och järnspisar. Stilen som tidsbundet 
formuttryck kan också tolkas i relation till allmänna 
företeelser i tiden, och lyfta formkonventioner till 
en historisk kontext. De specifika berättelserna om 
Örnanäs hamnar lätt i en allmän berättelse om ti�
derna och ”ismerna”, som platsen får illustrera: det 
praktiska masonitklädda köket – funktionalismen – 
modernismens tidsanda – den moderna människan i 
det masoniteklädda köket. 
 Det hermeneutiska angreppssättet kräver ett för�
främligande. Det görs främst genom ett systematiskt 
ifrågasättande av det tillsynes uppenbara. Varför har 
man ett stort fönster i skafferiet? Varför finns det tre 
kök i bostadshuset? Varför är väggarna planhyvlade i 
köket men inte i salen? Hur starkt manifest var det 
att hugga in sina initialer, att välja en tapet av viss sort 
eller att rödtjära en timmerstomme? Det är framfö�
rallt genom tolkande resonemang utifrån undersök�
ningens ”bevismaterial” som plausibla hypoteser har 
kunnat formuleras: att långloftstugan ursprungligen 

byggdes som högloftstuga, att bostadshuset före så�
väl som efter ombyggnaden fungerade som ett flerfa�
miljshus och att skafferiet var en kökskammare i en 
egen hushållsenhet långt in på 1900�talet. 
 En generell slutsats är att om man söker möjliga 
relationer mellan det materiella och det sociala, det 
speciella och det generella, kärvs en pendling mellan 
detalj och helhet, mellan observationer och teore�
tiska logiska resonemang. Arbetssättet är i grunden 
heuristiskt. 
  
Metodologi: Det källpluralistiska perspektivet
Det källpluralistiska perspektivet innebär kombina�
tionerna av olika slags källor och undersökningsme�
toder. Det forensiska perspektivet aktiverar byggna�
den som kunskapskälla och kombinationen av olika 
angreppssätt ger nya infall på byggnadens historia. 
Byggnaden svarar sämre gentemot frågan: Varför ser 
det ut på just det här sättet? Varför sker just detta vid 
denna tidpunkt? De fältbaserade byggnadsundersök�
ningarna ger upphov till frågor och grund för plau�
sibla hypoteser. Men generaliseringarna kräver ofta 
källkritisk prövning och triangulering med andra 
slags källor. Målsättningen i det källpluralistiska an�
greppssättet är att lyfta resultaten från kompakt sak�
kunskap om hur det såg ut till en vidgad kulturhis�
torisk förståelse om varför det ser ut på det här sättet. 
 Flera källor och källkategorier har presenterats 
och värderats, dels källkritiskt i allmän mening, dels 
funktionellt i relation till det byggnadshistoriska 
kunskapsfältet och Örnanäs som objekt. Kartlägg�
ningen har strukturerats utifrån tre källkategorier: 
kamerala källor, historiska kartor och byggnads�
handlingar och berättande källor. Indelningen föl�
jer en byggnadsantikvarisk praxis kring arkivstudier 
med utgångspunkt i frågor om: 1. Människorna och 
hushållets sociala och ekonomiska status. 2. Marken 
och den historiska markanvändningen. 3. Byggna�
derna och dess egenskaper och förändringar över tid.

Kamerala källor
Resultat från byggnadsundersökningen kan triangu�
leras med hushållets demografiska, sociala och eko�
nomiska tillstånd och förlopp, och ge svar på varför�
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Katekes- och husförhörslängder

Skifte och jordsöndring

SKRIFTLIGA KÄLLOR: TÄCKNING OCH HISTORISKT SIKTDJUP

Spårat källmaterial eller sekundära källuppgifter som handlar om Örnanäs och dess befolkning

Tidsperioder som aktuell typ av källa täcker med regelbundenhet inom aktuellt administrativt område

Tidsperiod där aktuell typ av källa kan finnas 

Fastighetstaxeringslängd

Mantalslängd & bevillning

Kvarnskatt

Provinsialläkarrapporter

Bouppteckningar

Jordebok

Inteckningar: arv och undantag

Fönsterskatt

Laga husesyner
Brandförsäkring

Bygglov

Lagfart

Förteckningen är inte komplett. Bilden visar dels vad jag inte har funnit, dels vad jag inte har sökt reda på. 
Rubriken Mantalslängder & bevillning avser de olika person- och inkomstskatter som benömns olika under olika tider.
Laga husesyn avser den lagstadgade husesynen för krono- och skattegårdar samt boställen (dit Rusthåll enligt lagen räknades). 
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Äldre geometriska kartor 
   1630-1650, skala 1:2.000-1:5.000

Yngre geometriska kartor
   1680-1750, skala 1:2.000-1:5.000

Storskifteskartor
   1757-1827, skala 1:4000-1:8.000

Enskifteskartor 
   1803-1827, skala 1:4000-1:8.000

Laga skifteskartor
   1828-1927 (ff.) , skala 1:4000-1:8000

Hemmansklyvningar & 
fastighetsregleringar
   1750-

Bygglov
   1947-

STORSKALIGA KARTOR

SMÅSKALIGA KARTOR

Generalstabens karta
   1827-1971, skala 1:100.000-200.000

Sockenkartverket
   1845-1859, skala 1:20.000

Häradsekonomiska kartan
   1859-1934, skala 1:20.000-1:50.000

Ekonomiska kartan
   1934-1978, skala 1:10-1:20.000

FLYGFOTOGRAFIER

Perspektiviska fotografier
   1910-

Ortofoton
   1930-

Satellitbilder
   1970-

Vägar, läns- och landskapskartor
   1680-

1947, 1962, 1978

2009

1950

1935

1869

1812 *

1889, 1903, 1912, 1920, 1989

1989

1830

1976

HISTORISKA KARTOR: TÄCKNING OCH HISTORISKT SIKTDJUP

Spårat källmaterial som handlar om Örnanäs. (*) Vägkartan 1812 är den första som påträffats. 
Det finns många väg- och landskapskartor kartor från 1800-talets mitt och framåt, men de har inte registrerats. 

Tidsperioder för vanliga kategorier av historiska kartmaterial som gäller landsbygdens bebyggelse

Kategorier av historiska kartmaterial som inte täcker in trakten kring Örnanäs

1943
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frågorna. Vissa källkombinationer ger överraskande 
resultat. I byggnadsundersökningarna rörande Örna�
näs formulerades hypotesen om bostadshuset som ett 
flerfamiljshus, vilket bekräftades och nyanserades av 
kamerala källor och kontrakt. Uppgifter i jordebo�
ken, husförhörslängder och mantalslängder påvisade 
relationer mellan bebyggelsens strukturer och föränd�
ringar över tid. Information om fönsterskatter och 
jämförelser mellan personer, familjer, matlag och be�
skattningsbara hushåll i relation till det fysiska rum�
met påvisar någonting tidigare outforskat: Hur olika 
familjer bor på samma gårdstomt, för att sedan flytta 
ut till egna enheter. Hur traditionen med separerade 
hushåll fortlever mellan yngre och äldre generationer 
och kvarboende syskon ända in på 1900�talet. Styrkt 
av andra källor, exempelvis provinsialläkarrappor�
terna, framgick hur boendeformerna växlade mel�
lan varma och kalla årstider, att djuren ibland delade 
människornas bostad, och hur manliga drängar hölls 
utanför. Fram växer också en ”nära” historia om rela�
tioner mellan människorna. 

Historiska kartor
Kartan är ett bebyggelsehistoriskt snarare än ett 
byggnadshistoriskt källmaterial. Här erhålls fram�
förallt information om markanvändningen, land�
skapselement och fysiska relationer, men också date�
ringar och platsbenämningar. Särskilt intressanta är 
de äldre storskaliga kartorna från jordrannsakningar 
och skiften. 
 Det forensiska perspektivet tillämpades inte i den 
markhistoriska undersökningen på samma sätt som 
i byggnadsundersökningen. Det hade sannolikt va�
rit möjligt att göra motsvarande rekonstruktioner av 
kulturlandskapet med systematiska markhistoriska 
fältundersökningar. Rekonstruktionen av den gamla 
Örnanäsgården från 1810�15 utgår i huvudsak från 
tre källor: Bostadshuset kan rekonstrueras genom de 
fältmässiga byggnadsundersökningarna. Ekonomi�
byggnadernas läge anges i kartmaterialet men dess 
utseende bygger på analogi med den bevarade la�
dugården i Trollatorpet. Det omgivande landskapet 
bygger helt på skifteskartan. 
 Historiska kartöverlägg är en interpolering av två 

skikt i en och samma kartbild. Det är en beprövad 
metod som ger ett överskådligt resultat. I denna del 
av undersökningen bearbetades istället kartmaterialet 
i kronologiska bildserier, i kombinationer med an�
dra källor. Vägstrukturer, byggnader, hägnader, åkrar 
och ängar karterades och stratifierades i tidsskikt från 
1690 till 2000. Bildserierna ger överblick över fysiska 
förändringar och tydliggör mönster: skillnaderna i 
markslaget skog, som virkesdepå men också betes�
mark, produktionsmark för kol och tjära och tillfäl�
liga ronderingar av odlings� och ängsmark. Kartseri�
erna visar också att det intensivt brukade landskapet 
från 1800�talet sammanfaller med bebyggelseutveck�
lingen och befolkningstillväxten.

Byggnadshandlingar
Den tredje källkategorin, byggnadshandlingarna, gav i 
fallet Örnanäs ringa specifik information med undan�
tag av de bevarade kontraktshandlingarna. Arbets� och 
undantagskontrakt gav detaljerad informatiion om  
hushållen, relationerna och i viss mån bebyggelsen. 
Bostadskontrakten är speciella genom att de gav upp�
lysning om hur byggnaderna användes. Kontrakten 
registrerades vanligtvis först när det uppstod konflikt 
eller förebådan om konflikt. Arv och kvarboende var 
en konfliktfråga under 1800�talet; det fanns en upp�
arbetad rikedom att skörda gracer av i ålderdomen. 
 Ritningar och syneprotokoll tillhör de mest an�
vända arkivalierna inom den byggnadshistoriska 
forskningen, men dessa källtyper har besvärande 
lakuner i förhållande till allmogebebyggelsen. Det 
förefaller som om husesynsinstrumentet aktivera�
des vid uppenbara behov. Under 1720�talet ställdes 
bonden på Örnanäs tillsammans med flera bönder 
inför rätta för bristfälliga skorstenar. Det är den enda 
husesynen som påträffats i arkiven, undantaget en 
brandförsäkring från 1900�talets början.
 För officerarna, statstjänstemännen och kyrkans 
folk användes däremot husesynsinstrumentet syste�
matiskt. Bostadens skötsel, över� och underbyggna�
der kontrollerades som det lönekontrakt det i grun�
den var fråga om. Den tidsmässiga täckningen är 
relativt god från 1750 till slutet av 1800�talet. 
 Ritningar på andra byggnader än kyrkor, tings�
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hus, skolbyggnader, slott� och herrgårdar och even�
tuellt de högre officersboställena kan man inte alls att 
räkna med. Lagkrav på bygglovsritningar för lands�
bygdens bebyggelse kommer först på 1940�talet. 
 Potentialen i byggnaden som kunskapskälla kan 
förstärkas genom kombinationerna med andra slags 
källor, och omvänt; att det finns ett ömsesidigt in�
formationsutbyte mellan den stumma byggnaden 
och de artikulerade dokumenten som stärker varan�
dras källvärde. Det samlade materialet är underlag 
för diskursiva resonemang som kan ge förståelse om 
platsen och det förevarande livet, men också som be�
arbetat empiriskt material och exempel i jämförande 
studier och översikter. Den monografiska byggnads�
forskningen stärker den tematiska och vice versa.  Ar�
betskontrakt för stubbrytning och mossodling kan 
kopplas samman med markspår i landskapet, stora 
bevarade potatiskällare och ett bränneri. I dokumen�
ten framgår att spriten användes som betalningsme�
del i handel och byggenskap, som gav rikedom och 
välstånd, men också alkoholism och död. Resultaten 
från arkivstudierna består liksom byggnaderna av en 
mängd informationsfragment som kan kombineras 
till tolkningar av platsen.

Metodologi: Aktörsperspektivet
Aktörsperspektivet belyser hur undersökningsfor�
merna och resultaten påverkas av aktörerna. I av�
handlingen begränsas aktörsperspektivet till bygg�
hantverkaren och brukaren. Aktörsgruppen brukare 
representeras av ägarna till Örnanäs. Bygghantver�
karen representeras av de studenter och instruktörer 
som medverkat i restaureringen av Örnanäs man�
gårdsbyggnad. Aktörsperspektivet präglar förvisso 
undersökningen i sin helhet, inskrivet i det själv�
reflexiva autoetnografiska tillvägagångssättet. Den 
tredje aktören är således jag själv i rollen som fors�
kande antikvarie. 

Restaureringen och bygghantverkaren
Under en restaurering är det ofta möjligt att frilägga 
dolda ytor och konstruktioner. En fördel med restau�
reringssituationen är också byggnadshantverkarnas 
närvaro och potentiella medverkan i undersökning�

en. Erfarenheterna från Örnanäs visar att kunskapen 
att tolka tecken i form av spår av verktyg, arbetspro�
cesser, konstruktioner och materialanvändning ofta 
kräver praktisk kunskap i själva görandet. Tecknet 
får mening för den som kan sätta in det i ett sam�
manhang. 
 Processuell rekonstruktion tillämpades systema�
tiskt i Örnanäs. Syftet var att förstå den historiska 
byggnaden genom att återskapa de bakomliggande 
hantverksprocedurerna. Metoden kräver hantverks�
kompetens, men den öppnar också för tvärfackligt 
arbete och tvärvetenskapligt tänkande. Det finns en 
dialektik mellan att, å ena sidan, utläsa spår av det 
historiska arbetet genom det bevarade resultatet, å 
andra sidan, att förstå kulturspåret genom utövande 
av motsvarande arbete. 
 Processuell rekonstruktion kan ta spjärn mot ett 
analogi� och kausalitetstänkande. Genom att åter�
skapa motsvarande produktionsvillkor är tanken att 
den nutida hantverkaren möter liknande problem 
och kan finna liknande lösningar som de hantverkare 
som byggde huset. Processuell rekonstruktion fung�
erar också hermeneutiskt, genom de resonemang om 
den förflutna handlingen som aktiveras när teori ska 
omsättas i praktik. Metoden ger teoretisk distans till 
byggnaden och byggarbetet på ett praktiskt sätt. Ut�
maningen är att föreställa sig det förflutna som ett nu.
 De olika tillämpningarna av processuell rekon�
struktion gav olika slags resultat. I undersökningen 
sorterades resultaten som hantverkliga diskurser om 
procedurer respektive kvantifieringar. Med hantverk�
liga diskurser avses den tankekedja som kan ta form 
genom processuell rekonstruktion. Metoden bygger 
på en dialektik mellan undersökning och produk�
tion, mellan den tysta och artikulerade kunskapen, 
mellan kunskapens redskapsfunktion och dess egen�
värde. Flera resultat har uppnåtts i form av förståelse 
för handlingarnas logik. Det handlar exempelvis om 
förståelse för olika val, att såga för hand eller för ma�
skin. Det handlar om nya aspekter av traditionskun�
skapen som den avancerade logistiken och systemati�
ken för klassning och sortering av timmer och virke. 
 En annan typ av resultat är kvantifieringar av 
arbetsprestationer och resursförbrukning. Utma�
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ningen i den byggnadshistoriska undersökningen är 
att skapa likvärdiga betingelser som den historiska 
situationen. Kritiska frågor bör ställas, huruvida 
produktiviteten studeras med eller utan hänsyn till 
etablering av arbetsplatsen, ställningsbyggnad, ma�
terialhantering, verktygsvård och städning? Vilken 
hänsyn tas till materialets kvalitet? Vilken hantver�
kare genomför uppgiften och under hur lång tid? Ett 
arbete kan framstå som effektivt i perspektivet att en 
hantverkare tar ut all sin kraft under en kort tid, jäm�
fört med det tempo som är rimligt om samma mo�
ment utförs 10 timmar per dag, sex dagar i veckan. 
 Metodens träffsäkerhet är avhängig hur man tar 
sig an dessa kritiska frågor. Kvantifieringen kan ge 
värdefull information, som också säger någonting om 
kontexten för hantverkets utövande. Genom proces�
suella rekonstruktioner av stavspån av samma slag 
som lagts på Örnanäs på 1810�, 1850� och 1860�ta�
len framgår det hur material� och arbetskrävande det 
var. Materialförlusten låg på 70% och det tog när�
mare 11 timmars arbete att täcka en enda kvadrat�
meter takyta. Arbetsvärdet uppgick till nästan 1 500 
dagsverken.
 
Brukarens minnen
Ordet byggnadsminne är i dagligt tal ett substantiv 
och ett ting, men det kan också anspela på hand�
lingen: att byggnadsminnas. Informanten och i det 
här fallet brukaren är en källa till kunskap genom 
sina levda minnen av platsen, människorna och hän�
delserna. En allmän begränsning är levnadstiden och 
därefter det historiska tidsdjupet. Thure Nilsson, som 
intervjuades systematiskt i den här undersökningen, 
har egna minnen av Örnanäs från slutet av 1920�ta�
let, men han traderar också andras berättelser. Re�
sultatet av intervjuerna är både traderade berättelser 
och anekdoter enligt en ofta inövad berättarstruktur 
och mer kompakta och riktade upplysningar om 
platsen. Vad som är egna minnen, införlivade berät�
telser eller reflektioner är svårt att urskilja, för den 
som intervjuar och även den som ger sin berättelse.
 En allmän slutsats är att de intervjuer som genom�
förts under vandringar på platsen riktar uppmärksam�
heten och ger mer direkt information om lämningar 

och spår. Samtidigt som uppmärksamheten fokuseras 
på den fysiska kulturmiljön aktiveras andra både epi�
sodiska och semantiska minnen. Ett viktigt resultat är 
att den ritade bilden visade sig fungera som ett sätt att 
frigöra samtalet från det inövade historieberättandet. 
 Hantverkare och brukare framställs vanligtvis 
som en källkategori i termer av muntlig källa eller 
informant, och den forskande aktören förväntas 
varaobjektiv och hålla distans till sina informanter. 
Men det vore också möjligt och värdefullt att istället 
betrakta hantverkare och brukare som medaktörer i 
den byggnadshistoriska undersökningen. 

Ett metodologiskt exempel: Ett tak av stavspån
I bildserien nedan presenteras ett exempel på hur 
ett forensiskt, källpluralistisktt och tvärvetenska�
pligt  arbetssätt kan tillämpas i en byggnadshistorisk 
undersökning:
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A

C

B

B

C

A
E

E

F

D

F

D

DATERING

FORENSISK UNDERSÖKNING  

OBSERVATION 1: SPÅR I BOSTADSHUSET

OBSERVATION 2: SPÅR I EN BEVARAD TAKBRÄDA

OBSERVATION 3: SPÅR I EN BEVARAD STAVSPÅNA

I det östra loftet finns en ursprunglig sparre eller 
spant bevarad, samt ett stycke av det ursprungliga 
hammarbandet. Littereringarna A-C anger de spår 
som visade sig vara betydelsebärande för att kunna 
rekonstruera högloftens tak.  A är ett spår av infäst-
ningen av takbrädorna i spanten. B är avståndet 
mellan takbrädornas fästpunkter som ger bredden 
på virket. C är dubbla centrumavståndet mellan 
spåren av spantens infästningspunkter i hammar-
bandet. A-C kunde knytas till observationer av en 
bevarad takbräda.  

1984 revs det dåvarande taket. Rivningsmaterialet 
slängdes i en hög mellan den östra ladugården och 
magasinet. I samband med restaureringen grävdes 
högen ut och en ursprunglig och relativt välbevarad 
takbräda dokumenterades. Spåren A-C i byggna-
den kunde knytas till spår i takbrädan. Ytterligare tre 
spår som registrerades visade sig vara betydelsebä-
rande. D markerar infästningen av ett äldre takma-
terial. E är avståndet mellan infästningspunkterna 
horisontellt, och F är avståndet mellan infästnings-
punkterna vertikalt. D-F går att knyta till observa-
tioner av ett bevarat stavspån.  

Tre centrala frågor har följt de forensiska byggnads-
undersökningarna: När byggdes huset? När skedde 
ombyggnader och moderniseringar? Hur såg bygg-
naden ut från helhet till detalj genom byggnadens 
historia? De dendrokronologiska analyserna gav 
information om avverkningstiderna för timret, men 
också om en transformerad byggnadstyp. Date-
ringen tyder på att byggtiden för den ursprungliga 
högloftsstugan var 1810-15. Ombyggnaden skedde 
inom perioden 1851-1865. En av alla specifika frågor 
om byggnadens tidigare utförande handlade om 
äldre taktyper. Tre observationer resulterade i en re-
konstruktion av det ursprungliga taket på högloften.  

I isoleringen på stugans brutna innertak fann vi ett 
använt stavspån. Spåren D-F i takbrädan kunde 
knytas till stavspånan.  Infästningen D med trä-
naglar överenstämmer helt. Spånans bredd och 
“blekets” höjd överensstämmer med registrerade 
infästningspunkter E och F. Tolkningen av dessa 
tre observationer ger en taktyp: ett stavspåntak i 
trelagstäckning. Virket är tätvuxet.* Taket har varit 
struket med rödtjära efter läggningen. **

1810-15 1851-57 

*

**
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REKONSTRUKTION AV TAKTYPEN

REKONSTRUKTION AV BYGGNADERNA

Spåren i byggnaderna och bevarade material samt le-
vande hantverkstradition har tagits som utgångspunkt 
för de procesuella rekonstruktionerna, införlivade i 
praxis. Ca. 12 spånor går att få ut av en timmerkubb. 
Kubben spräcks i fyra kvarter, märgen huggs bort, och 
spånor om ca 1 tum tas radiellt mot årsringarna. Van-
kant huggs bort. Spånorna tunnas ut med yxa i övre 
änden.  Justering undviks i möjligaste mån på “bleket”. 
Till en kvadratmeter åtgår ca. 45 spånor av detta slag. 
På ett dagsverke om 8 timmar tillverkas 40-50 spånor. 
Materialspillet uppgår till hela 80 %. Spånorna måste 
förborrats innan de kan fästas med tränaglar. Tillverk-
ningen utgör 77% av total arbetstid, läggningen 23 %. 

Genom att relatera de olika spåren till varandra, i 
bostadshuset och i de funna lösfynden, är det möj-
ligt att rekonstruera taktypen och dess särpräglade 
egenskaper. Spåren i bostadshuset och ladugårdarna 
överensstämmer med varandra. Det är fråga om ett 
tak av stavspån av fur lagt i trelagstäckning. Spånan 
är uttunnad i övre delen med yxa.* Infärstningen är 
täljda tränaglar i ek.  Längden på spånan är 18 tum 
och bredden 3-5 tum. De är spräckta och uttunnade 
i ovanänden med yxa. Yxhuggen löper i motsatt rikt-
ning till takfallet. Ämnet är radiellt uttaget ur stam-
men. Virket är tätvuxet. Taket har varit bemålat med 
rödfärgad tjära. 

OBSERVATION 4: INSKRIPTION & SPÅR I LADUGÅRDEN

Ladugårdarnas tak är idag klädda med eternit och plåt. 
Under dessa ligger ett stickspåntak på öppen läkt. 
Spånen är fäst med spik, men i läkten sitter tränaglar 
av samma typ (D) och med samma mönster (E och 
F) som i föregående observation (3).  Ladugårdarna 
är daterade till 1865. 

Flera observationer och tolkningar ligger till grund 
för rekonstruktionerna av bostadshuset och ladu-
gårdarna. När bostadshuset byggdes 1810-14 lades 
nävertak med torvtäckning på stugan och stavspån 
på högloften. Total takyta stavspån var 116 kvadrat-
meter. Ladugårdarna byggdes 1865 enligt inskription 
och muntliga uppgifter. Spåren talar för att det ur-
sprungliga takmaterialet var stavspån av samma slag 
som lades ca. 50 år tidigare. Takytan på den östra och 
västra ladugården är 800 kvadratmeter. Ett rimligt an-
tagande är att samma taktyp lades på bostadshusets 
nya takfall vid ombyggnaden av bostadshuset under 
perioden 1851-1857 . 

PROCESSUELL REKONSTRUKTION 

1810-14 1865 

*
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KÄLLPLURALISM

Genom att kombinera observationsresultat från olika 
undersökningar kunde den ursprungliga taktypen på 
gårdens byggnader rekonstrueras. Tillsammans med 
fördjupningar i andra byggnadselement och spår var 
det möjligt att rekonstruerades byggnadernas ur-
sprungliga utseende och historiska förlopp. Genom 
procesuella rekonstruktioner framkom information 
hantverksproceduren bakom taktypen, samt uppgif-
ter om arbetstider och materialåtgång. Det visade 
sig att insatsen arbete och material anmärkningsvärt 
omfattande. 

Kamerala källor ger information om befolkningens 
storlek och sammansättning över tid. I Örnanäs bod-
de som flest ca 60 personer 1870-75. Vi ser en kraf-
tig befolkningstillväxt under perioden 1790 till 1890. 
Byggandet ökade liksom uppodlingen. 1875 fanns 
3150 kvm brukad byggnadsyta, vilket är mer än en 
fördubbling jämfört med år 1800. Jordägarnas eko-
nomibyggnader står för huvvuddelen av byggytan. 
Den materiella standarden ökade för de jordägande 
bondehushållens parallellt med proletarisering av en 
växande grupp torpare. När den östra gården eta-
blerades fannas två gårdar och fyra torp. I byn bodde 
36 personer varav 75 % var torpare eller arbetsfolk till 
bondgårdarna. När gården expanderade 1865 med 
nya ladugårdar fanns två bondgårdar och sju torp. 
57 personer bodde i byn, varav 67% var torpare och 
arbetsfolk. Tillbakagången började endast ett par de-
cennier senare; 1890 har befolkningen i byn halverats. 
Byggnadsytan minskar successivt liksom den uppod-
lade marken. 

BYGGNADEN SOM KUNSKAPSKÄLLA

KÄLLKOMBINATIONER 

1810-14

Till 116 kvm stavspåntak åtgick:
5220 spån
5220 tränaglar
425 kubb
14 kbm timmer
126 dagsverket till materialet
51 dagsverket till läggning

1865

Till ladugårdarnas 800 kvm, bo-
stadens 204 kvm och magasinets 
112 kvm stavspåntak åtgick:
50220 spånor 
4185 kubb, 137 kbm timmer 50220 
tränaglar
1214 dagsverket till materialet
279 dagsverket till läggning

Att tillverka och lägga stavspån på 1116 kvm takyta 
fodrade en arbetsinsats på ca 12.000 timmar, motsva-
rande nästan sju årsarbetsverken i dagens mått.  Detta 
var möjligt 1865. Det hade knappast varit möjligt 30 
år senare. Arbetskontrakt från Örnanäs visar att man 
redan på 1870-talet använde hyvlade stickspån som 
alternativ. Behovet av ett ersättningsmaterial hand-
lade då i första hand om råvaran som var en knapp 
resurs med ett högt marknadsvärde. De 137 kbm 
timmer som åtgick till gårdens tak motsvarar virket i 
stommarna till långloftsstugan x 2. Enligt lagerföljerna 
i byggnaderna lades maskinhyvlade spån på samtliga 
byggnader i början av 1900-talet. Senare 
kom papp, eternit och plåt.

Slutsatsen är att den aktuella taktypen stavspån var 
möjlig under en begränsad period, omkring 100 år 1790-
1890, när man hade tillgång till de båda resurser som 
krävdes i mängder: träråvaran och arbetskraften.  

SLUTSATS

INVÅNARE 
1690-2000

BYGGNADSYTA 
1690-2000

Torpare & jon /         
arrendatorer
Bönder / jordägare 

1690 1830 1880 2000
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Tolkningen kan vara objektspecifikt, dvs. ge upplysning om företeel-
serna på den speciella platsen. Huruvida dessa är allmängiltiga måste 
värderas i förhållande till andra objekt, genom analogier, referenser och 
jämförande studier. Ofta erbjuder tidigare forskning möjligheten att 
stta det specifika objektet i relation till en allmän historia. 

UNDERSÖKNINGENS AGGREGATIONSNIVÅER OCH TVÄRVETENSKAPLIGA FORM

1:1

1:50

1:100

1:200

1:1000

TOLKNING

K o m
 b i n a t i o n e r   a v   u n d e r s ö k n i n g s r e s u l t a t

K o m
 b i n a t i o n e r  av  h i s t o r i s k a   d o k u m

 e n t   o c h   i n f o r m
 a n t e r     

A
 n a l o g i e r   o c h   r e f e r e n s e r 

J ä m
 f ö r a n d e   s t u d i e r   

DOKUMENTATION REKONSTRUKTION

Objektsspecifik Allmängiltig

Byggnadshistoria

Bebyggelsehistoria

Agrarhistoria

Ekonomisk historia

Teknikhistoria

Hantverkshistoria

FORSKNINGSRÖN

HORISONTELL LÄSANVISNING: Bildens disposition följer under-
sökningens olika moment: dokumentationen av byggnaderna och mil-
jöerna så som de ser ut idag, rekonstruktion av tidigare utseende och de 
olika analyserna och suynteserna i syfte att tolka varför det ser ut som 
det gör och de bakomliggande betydelserna.                             

VERTIKAL LÄSANVISNING: De olika momenten i undersökningen 
genomförs i olika aggregationsnivåer. Dokumentationen av en ut-
sträckt miljö skiljer sig åt från dokumebtationen av en byggnadsdetalj. 
Rekonstruktion och tolkning kräver olika slags undersökningsmetoder 
och källkategorier, som ofta hänger samman med olika forskningstra-

ditioner och kulturhistoriska ämnesinriktningar. Företeelsen att olika 
aggregationsnivåerna upprätthålls och reproduceras i forskning en 
blir ett problem för den antikvariska verksamheten, i den mån man vill 
sätta byggnadernas teknik och form i relation till människor, hushåll och 
markanvändning. Det blir en tvärvetenskaplig uppgift. 
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Praktikbaserad forskning och forskningsbaserad 
praktik
I praktisk verksamhet är det ofta en fördel om kun�
skapen är så grundligt integrerad i handlingarna att 
den verkar underförstått och i det tysta. Praktiken 
svarar mot krav på funktionalitet och ändamålsenlig�
het, medan teorin söker förståelse och förklaringar. 
Målsättningen måste, om det som sker skall vara 
klokt och gott, vara samspel mellan teorins praktik 
och praktikens teori. 
 Kulturmiljövården har behov av att utveckla for�
mer för ett ökat utbyte mellan antikvarisk praktik 
och kulturhistorisk vetenskap. I den meningen lik�
nar den sjuk� och hälsovårdens integrerade former 
för utbildning, forskning och produktion. En be�
handling av en patient med målsättning att ge bästa 
tänkbara vård, kan samtidigt vara medel för forsk�
ning och specialistutbildning. Rummet, utrustning�
en och kunskapsaktören kan vara en och densamma. 
Den ideala ekvationen att höja kvaliteten genom 
samverkan och samtidigt minska resursförbrukning�
en är möjlig även inom den sektor som har vård och 
förvaltning av kulturminnen och kulturmiljöer som 
sitt ansvar. 
 I den här undersökningen har exempel på arbets�
sätt som ökar utbytet mellan teori och praktik pre�
senterats. Här används ett kulturreservat som forsk�
ningslaboratorium. Byggnadsrestaureringen har varit 
en del av den byggnadshistoriska undersökningen, 
samtidigt som den har inneburit specialistutbildning 
för hantverkare. Olika aktörer har samverkat och 
bidragit med sina respektive kunskaper och erfaren�
heter. Olika källor och undersökningsmetoder har 
använts och kombinerats och utmanat byggnaderna 
och miljöernas kulturhistoriska potential. Det finns 
bakom ”projektet Örnanäs” en avgörande faktor, 
som handlar om synen på kunskap och kunskapsak�
törer: Uppdelningen i praktik och teori är inte fixerat 
till aktörerna. Den avser de växlande inställningar 
som präglar produktions� respektive undersöknings�
situationen.
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The building as a source of 
knowledge 
Cultural history is central in all activities related to 
building conservation. All interventions within the 
area are based on the general premise that history is a 
valuable asset in the contemporary world. However, 
the investigation of cultural history is dependent on 
both factors that are given and factors that we can 
influence. The former factors are given because they 
are part of the historical situation. The latter con-
cern our possibilities to gather facts and information 
about sites and buildings and to make interpreta-
tions, .i.e. to assign meaning to facts and informa-
tion. Hence, historic building surveys are central in 
building conservation.
 This study addresses motives for and types of 
historic building surveys. A common approach in 
heritage preservation is to use buildings to illustrate 
already established history. The aim in this study is 
not to attach buildings to stereotypical histories but 
instead challenge their potential ambiguity. Each 
historic environment contains histories with many 
different themes; hence, they can provide different 
perspectives of the same physical reality.
 Another feature of the study concerns the ex-
change between science and practice. Somewhat 
simplified, the science of cultural history provides 
the practice of building conservation with cultural 
history produced through scientific studies. It would 
be beneficial to develop the methodology of building 
surveys in a way that increases the exchange between 
conservation practice and systematic science-based 
creation of knowledge.
 The purpose of the thesis emerges against this 
background: to explore the building as a source of 
knowledge by both trying different survey methods 
and assessing the potential of combinations of dif-
ferent sources. The site chosen for the study is Ör-
nanäs cultural reserve, a farm in the Swedish region of 
Skåne. The main questions to be answered are: What 
type of knowledge are buildings sources of? What 
type of information are buildings carriers of? What 

research methods can be used to effectively gather this 
information from the buildings? What combinations 
of knowledge paths are possible and fruitful? 
 The methods and materials used in building sur-
veys have been assessed from three basic perspec-
tives: the forensic perspective, the source pluralism 
perspective and the actor perspective. The forensic 
perspective refers to the survey conducted on-site, 
as a well-defined ‘crime scene investigation’ with a 
sensitivity to any clues that may be useful when an-
swering more general questions: What type of cul-
tural object is this? What happened here? Why does 
it look like this? The source pluralism perspective 
refers to the possibility of combining information 
from multiple sources. The objective is to use com-
pact knowledge about what something looked like 
to form a broader understanding of cultural history. 
The actor perspective addresses the issue of how the 
nature of the survey and the results are affected by 
the involved actors. 

The forensic perspective
‘Forensic’ is commonly associated with technical and 
medical investigations conducted when a crime has 
been committed. In this study, the forensic perspec-
tive refers to the way in which the physical source 
material is approached at the location whose historic 
events the analysis sets out to explore. 
 Initially the aim of the documentation is to secure 
the observations made at the location, and later it 
helps secure interpretations and reflections through-
out the course of the process. The timeline is cen-
tral to the ability to value and combine information 
from different sources. The reconstruction serves the 
purpose of hypothesis testing and the results from 
different assessments will form the basis of a ’crime 
description’. It is usually not enough to know what 
has happened and when and how it happened. A 
well-performed investigation ends in awareness of 
the motive. The forensic investigation may not always 
provide answers, but it can lead to questions that one 
would not have looked for answers to in other sources 
had the monument not made one wonder.

THE BUILDING AS A SOURCE OF KNOWLEDGE
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Documentation
A built environment cannot be referred to or copied 
like a text can. Each observed feature must be iden-
tified, registered and translated to concepts, names 
and words. Documentation is about creating phy-
sical documents that in some way represent the cul-
tural object. The methodological study is delimited 
to two documentation tools and representation ty-
pes: text and drawn pictures.
 When developing descriptions of culturally sig-
nificant buildings and environments there is an es-
tablished practice of securing a certain type of in-
formation, as this systematizes and standardizes the 
content and enables comparisons. According to the 
established practice, descriptions are designed with 
different levels of aggregation, from larger to smaller 
and from total to detail. Similarly, there are stand-
ards for measured drawings, with different projec-
tions, scales, sections, symbols and degrees of detail. 
The established practice offers support and stability 
yet does not solve the problems innate in the investi-
gation. Analysis and documentation cannot be sepa-
rated but interact throughout the entire investigative 
process. 
 The architectural survey conducted on-location 
can be compared to a scripture researcher’s excerpts, 
the difference being that the conservation specialist 
must put mute cultural objects into words. Hence, 
the description is a creative endeavour that requires 
that the specialist is linguistically skilled enough to 
catch both clearly objective and more intuitively 
perceived characteristics. The verbal description con-
cerns a single object but often includes, intentionally 
or unintentionally, comparisons and value judge-
ments, as in ’a large building’ or ’an old-fashioned 
window’.
 Each description of a building, whether it is writ-
ten or drawn, is based on a structure that determines 
what is and what is not included. Also, regardless of 
whether a description is written or drawn, there is a 
general problem related to source evaluation present 
in the management of references; that is, whether 
information is collected on-location or reproduced 

from previous descriptions from literature, maps and 
drawings. Terminology and concepts can also be as-
sociated with conventionalised theories that conceal 
the understanding and appreciation of the unique 
cultural object. Terms such as ’log house’, ’traditional 
loft home’, ’Geatish farm architecture’ or ’forested 
area’ may result in an object being locked into a cat-
egory in which it does not fully belong.
 The methodological conclusions with respect to 
documentation are:
 1. The documentation follows the entire inves-
tigative process, not only in the task to represent 
the building as source material and the observations 
made on location, but also in the task to secure in-
terpretations and lines of reasoning that emerge in 
combinations with different types of source material. 
In a scientific context it is important to be able to as-
sess the investigative process and return to previous 
reflections and results obtained earlier in the process. 
 2. The two different documentation tools, text 
and pictures, complement each other. Both have 
strengths and weaknesses depending on what is to be 
documented. A general conclusion is that extensive 
integration of text and pictures improves both the 
documentation of and the reasoning about build-
ings.
 3. Adjectives, value judgements and categories 
are often problematic. However, they can also be uti-
lized to relativize the meaning of the present state 
and of what used to be perceived as ’small’ and ’old-
fashioned’. The reflections and reasoning that emerge 
in the documentation can turn out to be important 
for the final interpretations. The conclusion is that 
it is important to make decisions and references vis-
ible, to question what appears to be obvious and to 
also document the reflections made throughout the 
documentation process. 
 4. Digital technology could solve many problems 
associated with the documentation process. Interac-
tive digital technology that integrates different types 
of documentation media opens up for combinations 
of sources and for cooperation among different actors. 
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Age determination
Determining the age of a building is necessary to 
be able to reconstruct historic events and develop-
ments. The timeline that can be created based on a 
series of age determinations constitutes a necessary 
attachment point for information from other sour-
ces. Thus, age determination is a cornerstone in the 
creation of context. 
 Some tools used for age determination yield abso-
lute points in time while others give relative results. 
Dendrochronological analysis has in this case been 
vital to the determination of architectural history. 
Tree ring analysis has been used to determine when 
the building timber was logged. The resulting infor-
mation in combination with inscriptions found in 
the building and written source material have made 
it possible to put the events on a timeline. Analyses 
of building techniques and materials can often be 
used to obtain a building’s relative age.

Analyses of techniques and materials
The analyses of techniques and materials comprise 
several different procedures. A first series of assess-
ments consists of systematic analysis of the construc-
tion, one part at a time, followed by a synthesis of 
the characteristics of the building and its style. The 
assessment of the construction of the building comp-
lies with established practice, i.e. a description and 
an analysis of the load-bearing and other structures 
of the building as well as details. The various analyses 
often reveal traces of changes made as well as layer 
sequences, which in turn can be used to determine 
relative age and what the building looked like before 
and after the change made.
 Characterisation of building techniques requires 
that the different parts of the building’s construction 
are assessed in relation to each other. In the case of 
Örnanäs it has been difficult to employ simple con-
ventional classifications, since the building is charac-
terised by combinations of different techniques and 
construction principles. The building is a combina-
tion of different housing units and room types with 
different climate zones, static conditions and levels 
of craftsmanship involved. Other observations and 

source material indicate that there are direct links to 
social structure, i.e. the way the building was built 
reflects the way people utilised their buildings.
 A second series of assessments concerns the 
building materials in both quantitative and qualita-
tive terms. Each type of material is specified, quanti-
fied and separated into the different building phases. 
This makes it possible to answer the question of how 
much material was used when building and remod-
elling the building, respectively. In-depth analyses of 
the types and structures of the wood used and of log-
ging and damages provide information about how 
different qualities were used in different parts of the 
building and at different times, as well as about the 
problems related to the choices made.
 Using quantitative and qualitative analyses to-
gether provides information about the characteristics 
of the materials used and about resource use. When 
combined with processual reconstructions and his-
torical price information, it is also possible to gain 
information about and discuss how long it took to 
build a traditional loft house in the early 1800s.
 The last assessment series concerns the discourse 
of the interpretations of identified traces. Different 
types of traces are identified and then classified as na-
ture-oriented traces, procedure and tool traces, con-
struction traces and function and utilisation traces. 
 1. Nature-oriented traces refer to traces that carry 
information about how nature has been utilised in a 
systematic manner and as an expression of a building 
culture. 
 2. Procedure and tool traces are utilised to ex-
plore work processes through their results. The dif-
ferent tool traces can provide information about 
both general and distinctive features of historic tools. 
They can also reveal sequences, tolerances and skill 
requirements with respect to procedures. 
 3. A construction trace can be used to understand 
a type of construction that no longer exists. 
 4. Function and utilisation traces are useful when 
reconstructing the utilisation of a building element, 
a room or the building as a whole or as part of an 
agroforestry system.

THE BUILDING AS A SOURCE OF KNOWLEDGE
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Form and function analyses
The analyses of the construction, materials and traces 
in the building yield concrete results. The logical in-
ference is based on observations, something that the 
documentation must indicate. The survey methods 
that concern form and function are largely regulated 
and incorporated in the epistemology and scientific 
tradition of the humanities-oriented research in the 
areas of architectural and building history. The ad-
vantage is that the specific often can be included in 
a general context with opportunities for understan-
ding and explanations as well as reference to other 
objects. The form and function analyses that have 
been tested are typology, system analysis, configura-
tion analysis and style analysis as well as interpretive 
discussions about the concepts of function, the spirit 
of the age, tradition and aesthetics. 
 Typologization occurs with different applications 
in different scientific traditions. The method is fo-
cused on the form and its constituent characteristics. 
Typologization is problematic in individual cases, yet 
the results from previous research add information. 
The building forms can be related to the typolo-
gies used in older building research. In the Swed-
ish research tradition the relationship between the 
material and the social is rarely problematized, but 
contributes with terminology and references to other 
buildings and environments. 
 The strength of the system analysis is that it focuses 
on the relations among the units in a cultural envi-
ronment. Households and production and agrofor-
estry systems are analysed to find explanations to the 
physical characteristics of the buildings and environ-
ments. The problems concern how to interpret the 
system’s boundaries and permanency over time. 
 The configuration analysis postulates that there is a 
social logic in the spatial organization. A number of 
objective descriptive models are offered in order to 
elucidate patterns and distribution of social catego-
ries. It turns out that the structure of Örnanäs is not 
complex enough to justify the mathematical efforts. 
However, the work with the integration calculations 
directs the attention to space syntax. The method re-
veals that what is near or constitutes a constructional 

unit is not necessarily socially integrated. 
 The style analysis has little relevance in this case 
and is limited to analyses of certain architectural ele-
ments such as a fret-sawed porch and manufactured 
things such as wallpaper and iron ranges. The style 
as an indicator of a time period can also be inter-
preted in relation to general phenomena from the 
past. The stories about Örnanäs easily end up in a 
general account of past time periods and the ‘-isms’, 
which in turn can be linked to the site through form 
conventions; the very practical masonite-clad kitch-
en – functionalism – the spirit of modernism – the 
modern human in the masonite-clad kitchen. 
 The hermeneutic approach requires alienation. This 
is primarily accomplished through systematic ques-
tioning of the seemingly obvious. Why is there a large 
window in the pantry? Why are there three kitchens 
in the house? Why are the walls planed in the kitchen 
but not in the dining room? Similarly, it is the ques-
tions that create friction against the sometimes sim-
ple and sometimes strong aesthetic expressions that 
are not compatible with the style discourses of the 
‘-isms’. How strong of a manifestation was it to carve 
one’s initials, to choose a certain type of wallpaper or 
to ‘red-tar’ a log structure? It is primarily through in-
terpretive discussions based on the survey ‘evidence’ 
that plausible hypotheses have been formulated: that 
the Långloftstuga (a cottage with a long row of rooms 
and a large loft/attic) was originally built as a högloft-
stuga (a single room cottage with storage buildings 
attached on each side), that the main building was 
a multi-family building both before and after the re-
modelling and that the kitchen pantry was actually a 
small backroom that was part of a separate household 
unit well into the 1900s.
 A general conclusion is that there is a risk that 
the methodology according to the epistemological 
orientations in the field of cultural history, when 
used rigidly, ends up between the researcher and the 
object, and then turns out to obscure rather than 
open up the world. On the other hand, systematic 
processing of a question from a certain perspective 
and then comparing different perspectives may un-
veil new aspects. Momentarily leaving the textures 
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of construction details and tool traces and instead 
studying the buildings from a distance guided by an 
entirely different set of questions is absolutely neces-
sary. If the goal is to identify potential links between 
the material and the social, the specific and the gen-
eral, one must oscillate back and forth between the 
details and the whole, between observations and 
theoretical/logical reasoning. The approach rests on 
a heuristic base. 
  
The perspective of source pluralism
The perspective of source pluralism implies combi-
nations of different types of sources and survey met-
hods. The forensic perspective activates the building 
as a source of knowledge, and by combining diffe-
rent approaches it is possible to shed light on the his-
tory of the building from many different angles. Yet 
the building is not as good at answering questions 
such as: Why does it look exactly like this? Why does 
this happen at this particular point in time? Field-
based building surveys raise curiosity and thus many 
questions, and form a basis for plausible hypotheses; 
yet any valid generalisations often require both criti-
cal evaluation of the sources and triangulation with 
other types of sources. The goal of the source plura-
lism approach is to lift plain knowledge about what 
something looked like to a wider understanding of 
why it looks the way it does.
 Several sources and categories of sources have been 
presented and assessed, both in terms of general qual-
ity and in terms of usefulness in the field of cultural 
history and with respect to Örnanäs. The mapping 
has been structured based on three sources of catego-
ries: official sources such as tax records and census 
data, historical maps, and building records and oral 
sources. The categorization is consistent with estab-
lished conservation practice concerning archive stud-
ies and is based on questions regarding: 1) the people 
and the social and economic status of the household, 
2) the land and its historical use, and 3) the buildings 
and their features and changes over time.

Official sources
Certain conclusions can be made from the function 
of the different sources. Census data and tax records 
give the building a human and social context. By ad-
ding names and life stories, the buildings become 
something that people build and utilise. Results 
from building surveys can be triangulated with the 
household’s demographic, social and economic si-
tuation and development, and can help answer the 
why-questions. The results are generally as expected: 
Constructions of new buildings can be linked to the 
splitting of an estate among heirs, settlement deve-
lopment can be linked to population growth, and 
lack of change and decay to economic decline. 
 Some combinations of sources yield more sur-
prising results. In the building surveys it was hypoth-
esised that the main building used to be a multi-fam-
ily dwelling, which can be confirmed and explained 
further by official sources and contracts. Information 
in the land register (jordeboken), parish catecheti-
cal meeting records (husförhörslängder) and census 
records points to links between the structure of set-
tlements and changes over time. Information about 
window taxes and comparisons between individuals, 
families, cooking teams and taxable households in 
relation to the physical room helps illuminate some-
thing previously unexplored: How different families 
share the same farmyard, and then move out to sepa-
rate units, and how the tradition of separated house-
holds continues for younger and older generations 
and remaining siblings into the 20th century. Other 
sources such as district medical officers’ reports indi-
cate changes in the way families used their buildings 
between warm and cold seasons, that people some-
times let animals share their house, and how male 
farm hands were kept outside. An intimate account 
of relationships among human beings also emerges. 

Historical maps
The coverage of the available maps is relatively poor, 
although one single map with an accompanying 
landscape description can give the survey a substan-
tial injection of information. The map material can 
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provide information at an aggregation level that is 
high enough to position the building in the cultural 
landscape and the general geographical area. As a 
source, a map is more strongly related to settlement 
history than to building history. It mainly provides 
information about land use, landscape elements and 
physical relations, but can also help with dates and 
names. The older large-scale maps from so-called 
jordrannsakningar (a type of public land survey) and 
land consolidations are of particular interest. 
 In the historic land survey the forensic perspec-
tive is not applied the same way as in the building 
survey. It has probably been possible to accomplish 
the same reconstructions of the cultural landscape 
via systematic field investigations of the history of 
the land. The reconstruction of the old Örnanäs farm 
from 1810 to 1815 is primarily based on three sourc-
es: The main building can be reconstructed through 
the field-based building surveys. The locations of the 
farm buildings are indicated in the map material, yet 
their design is based on analogy with the preserved 
barn building in Trollatorpet. The surrounding land-
scape is entirely based on the land reform map. 
 Historic map overlay refers to interpolation of 
two layers to produce one map. It is a well-estab-
lished method that yields useful results. In this part 
of the survey the map material has been processed 
with other sources in chronological series of images. 
Road structures, buildings, fences, cropland, mead-
ows, gardens etc. have been mapped and stratified 
in time layers from 1690 to 2000. The map series 
concretely show the nuances in the forested land as 
a supplier of building material and for pasture, pro-
duction of coal and tar and temporary cropland and 
meadows. The map series also show that the inten-
sively used landscape from the 1800s coincides with 
the settlement development and population growth.

Building records 
The third source category, building records, gives 
only limited specific information in this case, with 
the exception of the retained contracts. Labour cont-
racts and so-called undantagskontrakt (a type of re-

tirement contract that gives the seller of a farm the 
right to use part of the farm for the rest of his or her 
life) give detailed information about the households, 
the relations and to some extent buildings. Cont-
racts are special in the sense that they may provide 
information about how the buildings were used. The 
contracts were usually registered only when there 
was a conflict or it was reasonable to suspect an im-
minent conflict. Inheritances and family members 
intending to stay on the family farm were common 
sources of conflict in the 1800s, as everybody wanted 
a share of the family’s accumulated wealth as they 
got older.   
 Architectural drawings and syneprotokoll (a type 
of property inspection protocol) belong to the most 
commonly used archived documents in historic 
building research, yet these sources have troubling la-
cunas as regards peasantry buildings. Fire inspections 
may have been preserved by local insurance agencies, 
but other than that it is not reasonable to expect 
to find building inspection protocols for dagsverk-
storp (small property where the tenant had to work 
a certain amount of time on the owner’s farm) or 
privately owned skattegårdar. Inspection protocols 
are only occasionally available for kronogårdar (state 
owned) and soldattorp (soldier’s croft). The building 
inspections involved the district constable and prob-
ably also the local lay assessors. It seems like building 
inspections were only conducted on an as-needed 
basis. In the 1720s several farmers, including the 
one at Örnanäs, were taken to court for a defective 
chimney. This is the only building inspection that 
has been identified in the archives, with the excep-
tion of a fire insurance policy from the early 1900s.
 For military officers, civil servants and people 
from the church, the building inspection instrument 
was used systematically. Maintenance was inspected 
as the contracted compensations they in fact were. 
The documentation is quite comprehensive for the 
period from 1750 to the late 1800s. 
 One cannot expect to find any architectural 
drawings of buildings other than churches, court-
houses, school buildings and mansions, and possibly 
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the homes of higher officers. Drawings for building 
permit applications did not become compulsory in 
rural areas until the 1940s. 
 The potential of the building as a source of 
knowledge can be reinforced through the combi-
nations with other types of sources, and vice versa 
– that there is a mutual exchange of information 
between the mute building and the articulated docu-
ments that reinforces each other’s value as a source. 
The total body of material forms a basis for discur-
sive discussions that may increase our understanding 
of the site and life of the past, but also as processed 
empirical material and an example in comparative 
studies and overviews. The monographic building 
research reinforces the thematic type and vice versa. 
Labour contracts for tree stump harvesting and peat 
cultivation can be linked to traces in the landscape, 
large preserved potato cellars and a distillery. The 
documents indicate that the alcohol was used as a 
currency in trade and building projects, implying 
wealth and prosperity but also alcoholism and death. 
The results from the archive studies consist, like the 
buildings, of a large number of fragments of infor-
mation that can be combined to form stories about 
the site.

The actor perspective
The actor perspective sheds light on how the ac-
tors involved influence the investigation types and 
results. In the thesis the actor perspective is limited 
to include only the building craftsman and the user. 
The user is represented by the family that owns Ör-
nanäs, and the building craftsman is represented by 
the students and instructors who have participated 
in the restoration of the main building at Örnanäs. 
However, in a way the actor perspective is reflected 
in all parts of the study, given the reflective approach. 
Thus, I, as a researcher and conservation specialist, 
am the third involved actor. 

The restoration and the building craftsman
During the restoration process it is often possible to 
uncover hidden surfaces and constructions. Another 
advantage of the restoration situation is the building 

craftsmen’s presence and potential participation in 
the survey. The experiences from Örnanäs show that 
the skill to interpret signs in the form of traces of 
tools, work processes, constructions and use of ma-
terials often require know-how. The sign is assigned 
meaning for those who can integrate it in a context. 
 Processual reconstruction is a method that has 
been applied systematically. The purpose is to learn 
to understand the historic building by re-creating 
the craft procedures once used. The method requires 
craft skills, yet it also opens up for cross-disciplinary 
work and thinking. There exists a dialectic between 
studying traces of the historic work through the pre-
served result on the one hand and understanding the 
cultural trace by actually doing the corresponding 
work on the other.
 Processual reconstruction can be related to the 
concepts of analogy and causality. By re-creating the 
old production conditions, the intention is for the 
craftsman to encounter similar problems and find 
similar solutions as the craftsmen who once built the 
building. Processual reconstruction also has a her-
meneutical function, through the discussions about 
what was done in the past that arise when theory is 
put into practice. The challenge is to think of the 
past as the present.
 The different applications of processual recon-
struction yield different types of results. In the sur-
vey they have been separated into craft discourses on 
procedures and quantifications, respectively. Craft 
discourses refer to the chain of thoughts that may 
emerge as a result of processual reconstruction. The 
method is based on a dialectic between survey and 
production, between the silent and the articulated 
knowledge, between the utility of the knowledge 
and its intrinsic value. Several results have been ob-
tained with respect to understanding the logic of 
how things are done. This refers to for example un-
derstanding choices made, such as whether to use a 
handsaw or a machine. It concerns new aspects of 
traditional knowledge, such as the advanced logistics 
and the system of classifying and sorting timber. 
 Another type of result of the survey refers to 
quantifications of labour and resource use. The chal-
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lenge in the historic building survey is to re-create 
the conditions of the historic situation. Critical 
questions should be raised, such as whether the pro-
ductivity is assessed with or without regard to setting 
up the working place, erection of scaffolding, han-
dling of material, tool maintenance and cleaning. To 
what extent is the quality of the material considered? 
Which craftsman performs the task and how long 
does it take? A job can appear to be effective in the 
perspective that a craftsman expends all his energy 
during a short period of time, compared to the tem-
po that would be feasible had the same task been 
performed 10 hours a day, six days a week. 
 The method can provide valuable informa-
tion that also says something about the context of 
the practice of the craft. Processual reconstructions 
of the roof shingles put on Örnanäs in the 1810s, 
1850s and 1860s reveals how material and labour 
intense they were. No less than 70% of the material 
was discarded and it took 11 hours of work to finish 
one square metre of roofing. The labour value equals 
almost 1500 days of work. 

The user’s memories
The Swedish term byggnadsminne is typically used as 
a noun (referring to a historic building), yet the word 
can also refer to the act of byggnadsminnas (remem-
bering and sharing information related to a building). 
The informant and in this case the user form a source 
of knowledge through their memories of the site, the 
people there and the experienced events. The length 
of a person’s life, and therefore the possible historical 
time horizon, limits this source of knowledge. Thure 
Nilsson, who has been interviewed systematically as 
part of the survey, has first-hand memories of Örna-
näs from as far back as the 1920s. Based on infor-
mation from his parents and grandparents, he has 
been able to share information dating back to the 
1860s. The interviews have yielded different types of 
information, from passed on stories and anecdotes 
often told with a well-rehearsed narrative structure 
to more compact and specific information about the 
site. It is difficult to distinguish personal memories 
from second-hand accounts and mere reflections, 

both for the interviewer and the interviewee. 
 A general conclusion is that conducting inter-
views on-site directs attention to and yields more 
direct information about remains and traces. Focus-
ing the attention on the physical cultural environ-
ment activates both episodic and thematic memo-
ries. Drawn pictures have the same effect, as they 
can liberate the dialogue from rehearsed narratives of 
events. 
 Craftsmen and users are commonly considered a 
source category in terms of an oral source or inform-
ant. There is a potential to move in a different direc-
tion and instead consider craftsmen and users to be 
co-actors in the historic building survey. 

Practice-based research and research-based practice
In practice, it is often an advantage if the knowledge 
is implicit and ‘silent’. In practice, functionality and 
effectiveness must be considered, whereas theory is 
concerned with understanding and explanations. 
The goal must be to facilitate interaction between 
the practice of theory and theory of practice.
 As a sector, there is a need for cultural environ-
ment conservation to establish an increased ex-
change between the practice of conservation and the 
science of cultural history, similar to what has been 
accomplished in the healthcare sector in terms of 
education, research and production. Treatment of a 
patient with an aim to provide the best possible care 
can be integrated with research and specialist train-
ing. The room, the equipment and the knowledge 
actor can be one and the same. The ideal equation 
of increasing the quality through cooperation while 
reducing the use of resources is feasible also in the 
sectors in charge of healthcare and cultural heritage 
conservation. 
 This survey gives examples of work methods 
that facilitate an increased exchange between theory 
and practice. A cultural reserve is used as a research 
laboratory. The restoration of the building has been 
part of the historic building survey, at the same time 
as it has provided specialist training for craftsmen. 
Various actors have cooperated and contributed with 
their special knowledge and experiences. A range 
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of different sources and investigation methods and 
combinations thereof have been employed and have 
challenged the cultural/historical potential of the 
buildings. Behind the Örnanäs project, there is a 
crucial factor that concerns the perception of knowl-
edge and knowledge actors: The separation of theory 
and practice is not about the actors, but the changing 
focus on practical work and investigation. A forensic 
building survey with a source-pluralistic approach 
hence requires cross-disciplinary collaboration and 
implementation of cross-disciplinary work methods.
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Noter
Kapitel 1. Avhandlingens kompass
1. Från 2006 har timmermannen Olof Andersson också varit 
engagerad som handledare. I särskilda moment har Nils-Eric 
Anderson, Tomas Karlsson och Patrik Jarefjäll medverkat som 
instruktörer. En grupp bildades, med uppgift att följa arbetet 
och besluta i principiella antikvariska frågor, sammansatt av fast-
ighetsägarna, nämnda byggledare, antikvarie Anna Järpe som re-
presentant för länsstyrelsen, Paul Hansson som representant för 
regionmuseet och jag själv i rollen först lärare på Dacapo Hant-
verksskola och sedan som doktorand på Göteborgs universitet.

Kapitel 3. Tidigare forskning & förebilder
1. Förklaringar av samhälle måste enligt Weber utgå från de 
handlande subjekten, på individuell nivå eller i system samman-
satta av flera individers handlingsmönster (Weber 1977, s. 126 
ff.). Referensen uttrycks i förordet till första utgåvan av Svensk 
stad från 1950-1953 (se också Hall & Hammarström 1981, s. 
158). 
2. Linjär och målerisk, yta och djup, sluten (tektonisk) och öp-
pen form (atektonisk), mångfald (mångfaldig enhet) och enhet 
(enhetlig enhet) och slutligen absolut och relativ klarhet  (Wölff-
lin 1957). 
3. Även Nils-Arvid Bringéus har studerat brännodlingen med 
empiriska referenser till den Skånska skogsbygden (1963). 
4. Normalbasilikan karaktäriseras av en rektangulär byggnads-
kropp med ett högre överbelyst mittparti med överljus med ett 
lägre parti på vardera sidan åtskilda med kolonnader. Basilikan 
avslutas med en absid med upphöjt golv för ett högsäte.

Kapitel 4. Forensiskt perspektiv
1. ATA. Handskrift av Pehr Johnsson (1906) Antikvariska och 
kulturhistoriska forskningsfärder i Göingebygden sommaren 
1906.
2. Skånes hembygdsförbunds gårdsinventering 1952. Örnanäs. 
Inventerings nr. 901A. Inventerare H.O.
3 Resonemanget kring byggprocessen och huruvida timret var 
rått, torrt eller halvtorrt förs, dels i avsnittet ”Teknik- och ma-
terialanalys” och i kapitel 6 i avsnittet ”Hantverkliga diskurser”.
4. Flera av de analyser som redovisas i detta avsnitt bygger på 
observationer och diskussioner som förts parallellt med restaure-
ringen. Byggarbetsledarna Olof Andersson, Bengt-Arne Cramby 
och Gabriel Mobergt-Lejon är centrala kunskapspersoner som 
format underlaget till det resonemang som presenteras. 
5. Nils-Arvid Bringéus använder benämningen ”halvhögstuga” 
(Bringéus u.å., 1971), men det är svårt av hans framställningen 
att avgöra om det är traditionsbenämningar och vetenskapliga 
termer. ”Fjärdingstak” och ”tredingstak” är också termer som 
förekommer som allmän byggnadsterminologi (Dravnieks 
1988), men jag har aldrig stött på dessa benämningar i tradi-
tionsuppteckningar eller i kamerala dokument. 
6. Den byggnadshistoriska forskningen tolkar kombinationer av 

olika funktionellt definierade enheter på olika sätt. Erik Lund-
berg, Sigurd Erixon och Hilmar Stigum ser kombinationerna 
som en ”sammanväxningsprocess” från enklare former till mer 
komplexa och utvecklade former (Stigum 1946, Lundberg 
1942, 1949, Erixon 1917, 1947). Janken Myrdal framhåller att 
korsvirkestekniken har ett samband med de sammanbyggda och 
mångfunktionella byggnaderna i södra Sverige (Myrdal 1999). 
Gunnar Henriksson ser också korsvirkestekniken och skiftes-
verket som ett flexibelt byggsystem, som kan prefabriceras och 
som möjliggör tillbyggnader, ombyggnader och funktionsförän-
dringar (Henriksson 1996). Samtidigt visar han att även liggtim-
merhus kan ingå i sammanbyggda och mångfunktionella byg-
gnader och gårdsmiljöer (Henriksson 2000). August Holmberg 
gör ingen skarp gräns mellan liggtimring och skiftesverk, utan 
talar om alternativen att ”timra på knut” och ”timra på stolpe” 
(Holmberg 2006).
7. Värmekonduktiviteten enligt värmeledningstalet (lambdavär-
det) på väggen beskriver inte hur bra byggnadskonstruktionen 
isolerar. Det kräver en beräkning med övergångsmotstånd i olika 
skikt med korrigeringar och samspelet mellan grund, väggar, 
tak och eldstäder etcetera, som inte har gjorts på bostadshu-
set i Örnanäs. Den redovisade isolerförmågan är en aspekt av 
konstruktionen, beräknat efter lambdavärdet för massivt trä till 
0,12 kcal/m h ˚C. Värmemotståndet (R) i en massiv trävägg om 
10 cm är  0,83 kvadratmeter * ˚C /W (0,100/0,120) och 1,25 
kvadratmeter * ˚C /W för en trävägg med tjockleken 15 cm. 
Värmeledningstalet för mineralull är 0,036 kcal/m h ˚C.
8. Husmossa (Hylocomium splendens) är en kryptogam och en 
av de vanligaste växterna i Sverige och som använts till isolering 
av timmerväggar i alla tider. Väggmossan (Pleurozium schreberi) 
växer normalt i torrare miljöer och har också använts som isol-
ermaterial i husbygge.
9. Ett undantag är syllstocken till väggen BC, som löper en bit in 
på väggen AB. Syllstocken är inte daterad, och det kan vara fråga 
om en senare lagning.    
10. Se Henriksson (1996). De dialektala termerna ”band”, 
”långband”, ”bandträ”, ”lejd”, vågbord” och ”vabord” kan vara 
synonymer men också beskriva byggnadsdelar med principiellt 
olika egenskaper i mötet mellan vägg och tak.  Det vill säga hur-
uvida detta horisontella virke fördelar krafterna från taket jämt 
på väggskivan, eller om krafterna leds från väggskivan och till 
pelare i form av knutkedjor eller stolpar. 
11. I analysen av de gamla hammarbanden framgår att det tidi-
gare funnits snedsträvor till takstolarna. Takåsarna fungerar för-
visso som förstyvning mot snedlaster, med nockåsen, sidoåsarna 
utmed takfallet och fjärde ås liksom en centrerad bindbjälke 
mellan gavelröstena som bildar en formstabil tringel (se Sjömar 
1989). 
12. Se AJ:2-3, DE:2-3, EF:5-8, FG:3-6 och 9-12, G:8-11 och 
avslutningsvis IJ:9-11.
13. Genomsnitt på stighöjd, topp- och rotändarnas höjd och 
timrets avsmalning har beräknats på mätning av östra och västra 
gavlarna, nordfasaden till västra loftet och skiftesverket samt stu-
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gans norra och södra fasader.
14. Nettovolym, exkluderat håltagning för murstock, dörr- och 
fönsteröppningar etcetera uppgår till 47 kubikmeter. 
15. Mängdberäkningen utgår från taklagets utförande innan 
omläggningen av ett provisoriskt plåttak 1984, då något klenare 
dimensioner användes.
16. Uppgiften avser allt trävirke, även stomkompletteringar 
och ytskikt. Se Nordic Timber Council och Skogsindustrierna 
(u.å.). Här uppges att svenska trähus, utan vidare precisering, 
innehåller 30 kubikmeter trävirke. Jämför Näringsdepartement-
et (2004). Trä i exporterade småhus uppgår till 25 kubikmeter 
per hus (s. 171). En lägenhet på 72 kvadratmeter i halvmassiv 
träkonstruktion innehåller 15-20 kubikmeter trävirke (s. 181). 
En person i skogsbruket genererar 5 000 kubikmeter timmer. 
Detta timmer ger jobb åt 1,2 personer i sågverksindustrin. De 
sågade produkter som blir resultatet av den ursprungliga tim-
mervolymen, om de förädlas, ger sysselsättning åt ca 15 personer 
i träförädlingsindustrin (s. 10). 
17. 355 löpmeter om 7,40 meters längd, 476 löpmeter om 7,10, 
142 löpmeter om 5,90 meter och 69 löpmeter om 3,40 meter.  
Rösten ger 201 löpmeter, ca 38 löpmeter i vardera helt röste, 
och de sekundära mellanväggarna ger 93 löpmeter. Totalt 1336 
löpmeter väggplank. Borträknat dörr- och fönsteröppningar 
handlar det om 1 258 löpmeter. 
 Beräkningsunderlaget innehåller flera tolkningar, exempelvis 
stratifiering av vilka material som är ursprungliga, hur olika 
virkesslag kapats upp från en tänkt ursprunglig längd och så 
vidare. Flera uppgifter förklaras senare i avsnittet, exempel-
vis beräkningen av materialslag, dimensioner och mängder till 
taket. Underlag finns i arbetsmaterial 2008.01.28 ”Materi-
alförteckning och huggarlista”.
18. Beräkningsunderlaget innehåller flera tolkningar, exem-
pelvis stratifiering av vilka material som är ursprungliga, hur 
olika virkesslag kapats upp från en tänkt ursprunglig längd och 
så vidare. Flera uppgifter förklaras senare i avsnittet, exempel-
vis beräkningen av materialslag, dimensioner och mängder till 
taket. Underlag finns i arbetsmaterial 2008.01.28 ”Materi-
alförteckning och huggarlista”.
19. Beräkningarna är gjorda på DG:3-7 i det västra loftet, CD:4-
7 i skiftesverket, BC:3-6 och CH:5-8 i stugan och AJ:2-7 i det 
östra loftet. Analyserna är gjorda av Gunnar Almevik, Ann-Sofie 
Svensson, Henrik Sundhal, Janna Törnqvist och Robin Wahl-
ström 2007.10.16-19.
20. Kvalitetskriterierna för virkesmätning är inte direkt överför-
bara, eftersom virkestyperna är annorlunda avseende både form 
och funktion, samt att aspekter som exempelvis rakhet och kvist-
typ kan vara svårt att registrera i gammalt inbyggt virke.
21. Försök att värdera historisk bonitet genom analyser av gam-
malt byggnadsvirke i stående konstruktioner har gjorts i Sö-
dra Råda-projektet. Det framgår dock inte hur de i projektet 
kommer fram till sina resultat (se Andersson 2004). Kortfattat 
går det till så att längden av de fem årsskott som följer direkt 
efter 2,5 meter, ”interceptet” angivet i decimeter, beräknas på 

samtliga träd som finns i 3-5 utslagna cirklar med diameter 10 
meter. Interceptet som medeltal översätts till ett ståndortsindex, 
som anger höjd i meter som de grövsta träden av ett visst slag 
förväntas uppnå på den aktuella skogsmarken. Genom ståndort-
sindex kan man sedan uppskatta produktiviteten i kubikmeter 
skog per hektar och år. Denna boniteringsmetod är inte är an-
passad till uppgiften att analysera virke i en gammal byggnad 
och därigenom beräkna den historiska boniteten. Det kan för 
det första vara svårt att identifiera vilka kvistar som utgör gren-
varv i ett årsskott genom att studera gamla skrädda väggplan-
kor och för det andra är det svårt att finna virke med fem hela 
grenvarv i interceptet på grund av brott vid exempelvis dörr- 
och fönsteröppningar. Men det som gör tillämpningen osäker 
är framförallt svårigheten att veta var interceptet börjar, det vill 
säga hur man ska uppskatta var marknivån en gång befann sig. 
Rotstocken är eventuellt möjlig att identifiera genom kvistar och 
vedstruktur, men hur hög stubben var efter avverkningen är inte 
möjligt att veta exakt.
22. Boniteten i Osby med omnejd tillhör Sveriges mest produk-
tiva skogsregioner.  Medelboniteten för hela landet är 5 skog-
skubikmeter per hektar och år. I norra Skånes skogsbygd är 
motsvarande siffra 11 skogskubikmeter per hektar och år. (Sk-
ogsstyrelsen 1996)
23. Med tanke på skogsregionens generellt höga ståndortsindex 
är det rimligt att anta att träden var närmare 30 meter.
24.  Ej inräknat takmaterial, panel, fönster och dörrar. Arbets-
material 2008.01.28 ”Materialförteckning och huggarlista”. 
25. Kvistarna är problematiska för beräkning i ett modernt kon-
struktionsprogram, men i praktiken så kan virke med grova fär-
skkvistar fungera som armering och ge ett bättre konstruktions-
virke än det helt kvistfria (se Sandin 2005).
26. Sannolikt Strimmig trägnagare, som gynnats av fukt, relativt 
varmt klimat och som angriper just splintved. Denna skalbagge 
är 3-6 mm lång och brun med punktstrimmiga täckvingar. Den 
finns i norra Skåne och ger det slags skadebild som registrerats 
i Örnanäs. Det kan också vara splintbaggar. Hålen utmed såten 
i Örnanäs är för små för att vara orsakade av envis trägnagare 
eller husbock. Och tur är det (se exempelvis Åkerlund, Flato & 
Hellekant 1998). 
27. Handsågad yta återfi nns i stugans och de båda loftens ytter-Handsågad yta återfinns i stugans och de båda loftens ytter-
väggar, samt i tvärgående mellanväggar till framkammaren och 
den västra förstugan (utsida vägg AB, BC: 1-9, DE, EF, FG, IJ: 
1-9, JA, östra D1G1 och D2G2, västra CI ochB2I2). Maskinellt 
ramsågad yta finns i skiftesverket, i yttervägg och längsgående 
mellanvägg till framkammaren och den västra förstugan, samt i 
de övre stockvarven i stugans långväggar (ut- och insida BC: 11-
13, CD och GH). Behuggen yta (insida AB: 10-14, B2I2: 1-14, 
IJ: 10-14, AJ: 10-21, insida rösten B1I1: 13 och CH: 13, västra 
D1G1: 10-13, D2G2: 1-14 och östra 10-23.) Handhyvlad yta: 
fint planhyvlad insida (insida B1C: 1-9 och HI1: 1-9, östra CH: 
13 och västra B1I1: 13), grovt planhyvlad yta (östra B1I1: 1-9, 
insida I1J 1- 9, JA 1-9
28. Se Holmberg 2006. Proceduren beskrivs mer ingående i ka-
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pitel 6 Aktörsperspektivet i avsnitten ”Hantverksliga diskurser” 
och ”Processuell rekonstruktion”. 
29. När flera sågskär ska göras i en och samma timmerstock, i en 
ramsåg med endast ett sågblad, så genomsågas inte hela stocken. 
Ett par decimeter av ändträet lämnas kvar för att hålla samman 
stocken medan nya sågskär görs. Det går till på samma sätt som 
när en kock hackar lök. När alla sömmar är sågade spräcks virket 
loss i ändträet, och kvar blir ett spräckspår.
30. Stöt- eller stoppmärke avser den avsättning i virket som 
bildas där hyveltaget slutar, såtillvida det inte skär fibrerna hela 
vägen.
31. Beräknat utifrån fönsteröppningarna i timmerstommen, 
det vill säga varken karmyttermått eller glasyta. Arbetsmaterial 
2008.01.28 ”Materialförteckning och huggarlista”.
32. Krympningen är betydligt större radiellt och tangentiellt i 
trädets tvärsnitt än i dess längdriktning. Därför krymper liggan-
de timmer mer än stående stolpar. Om detta inte kompenseras 
med krympmån i sammanfogningen mellan stående och liggan-
de virke skulle liggtimret bli otätt; beroende på virkets fuktighet, 
kanske till med synliga springor.  
33. I spånans längd 45 cm täcks 21 cm i tre lager och 24 cm i två 
lager, nedifrån räknat 7 cm i tre lager, 12 i två, 7 i tre, 12 i två 
och avslutningsvis 7 i tre lager.  
34. Underlag för uträkning, se arbetsmaterial 2008.01.28 ”Ma-
terialförteckning och huggarlista”. Takbrädans bredder varierar 
från 29 till 34 cm enligt dymlingshålen i sparren.
35. De funna spånorna varierar i bredd från 8 till 11 cm, medan 
hålen för infästningen i takbrädan varierar från 8 till 13 cm. 
Skillnader i spånans bredd ger stora skillnader i utfallet av be-
räkningen av spånmängder och materialåtgång. Medelbredden 
9 cm ger exempelvis 58 spånor per kvadratmeder, 6700 stavspå-
nor på taken, motsvarande 3,6 kubikmeter virke, obearbetat 560 
kubbar eller 250 löpmeter och 12,4 kubikmeter rundtimmer.
36. Arbetsmaterial 2008.01.28 ”Materialförteckning och hug-
garlista”.
37. 88 kvadratmeter över stuga och skiftesverk med 45 spånor 
per kvadratmeter.
38. Magasinstaket är 112 kvadratmeter och varje ladugårdstak är 
cirka 400 kvadratmeter.
39. Det finns omkring 69,4 kubikmeter virke i bostadslängan, 
varav huvuddelen 65,1 kubikmeter hör till de ursprungliga hus-
delarna. Uppskattningsvis gick det åt 116 kubikmeter timmer 
för att bygga den gamla högloftstugan, vilket ger effektivt virke-
suttag på 56 %.  
40. Det handlar om en täckning med sex till sju rader av 11 till 
13 spån per kvadratmeter med cirka 4 cm horisontellt överlapp 
och 14 till 16 cm bleke.
41. För att rekapitulera uppgifterna från föregående kapitel så 
handlar det om 75 träd med brösthöjdsdiameter mellan 40 och 
45 cm, kapade i stocklängder upp till 7,40 meter, klyvna till 
plank med skarpa kanter och med avsmalning från topp till rot i 
genomsnitt 0,62 cm per meter.
42. Nutida kritik av den äldre byggnadsforskningens typologise-Nutida kritik av den äldre byggnadsforskningens typologise-

ring och stilanalyser tar sällan hänsyn till den dåtida situationen, 
innan dendrokronologi och isotopanalyser för datering hade ut-
vecklats.  
43. Elias Cornell definierar uttryckligen arkitektur som estetisk 
organisation av en praktisk verklighet (Cornell 1966, s. 9). Om 
rumsbegreppet, se också Elias Cornell (1996). Bruno Zevi antar 
ett fenomenologiskt förhållningssätt och argumenterar mot for-
malism och ytlighet i arkitekturanalysen och för en ny utgångs-
punkt i det erfarna tredimensionella rummet, samt närvaron och 
rörelsens betydelse för att undersöka strukturen i upplevelsen 
(Zevi 1957).
44. Konfigurationsteorins metoder har kritiserats för att vara 
både reduktionistiska och deterministiska, genom att dels redu-
cera bebyggelsen till en tvådimensionell materiell entitet, dels 
definiera sociala kategorier utifrån ett tillgänglighetsperspektiv 
bestämt av endast materiella gränser och siktlinjer (Kärrholm 
1999). 
45. Konvexrum är den minsta ’cellbildningen’ i en rumslig struk-
tur och definieras som ytan där ingen linje mellan två punkter i 
rummet korsar dess omkrets. Axiallinjen är en siktlinje som kan 
följas till fots och i en axialkarta visualiseras det minsta antalet 
axiallinjer som förbinder alla konvexrum i en bebyggelsestruk-
tur. Axialanalysen syftar till att beskriva rumsliga förbindelser, 
och tillämpas på komplexa bebyggelsestrukturer snarare än en-
skilda byggnader.
Isovisten definieras som den överblickbara ytan från en given 
punkt. Isovistanalysen ger en bild av visibiliteten i en byggnad 
eller bebyggelsemiljö. Syntaktiska steg är den grundläggande fak-
torn i samtliga beräkningarna och anger passagen mellan två in-
tilliggande konvexrum (eller där två axiallinjer korsar varandra 
eller den överlappande ytan mellan två isovister). Antal syntak-
tiska steg i ett system (n).  Djupet (D) mellan två enheter mäts 
i minsta antal syntaktiska steg från varandra. Det totala djupet 
(TD) är summan av syntaktiska steg till alla omgivande enhe-
ter. Medeldjupet (MD) beräknas som systemets totala djup delat 
med antalet syntaktiska steg i byggnaden. Konnektiviteten anger 
antalet enheter som står i förbindelse med den aktuella enheten; 
i konvexrummet räknas antalet passager. Konnektivitet är ett lo-
kalt mått men som också används för att beskriva ett systems 
egenskap, även med termen ’ringiness’. Gamma-karta (justified 
gamma map) är en grafisk presentation av rumskonfigurationens 
syntax. Här kan man utläsa syntaktiska steg, djup och konnekti-
vitet. I avläsningen av kartan används begreppsparen: asymme-
triska-symmetriska system (integration) respektive distribuerade 
och icke-distribuerade system (konnektivitet). Relativ asymmetri 
(RA) är ett numeriskt mått på integration och mäter djupet i ett 
system från en specifik utgångspunkt. Den matematiska formeln 
för detta är: RA= 2(MD−1)/n−2. ’Real’ relativ asymmetri (RRA) 
är en normaliseringsformel som används vid jämförelser mellan 
system med olika grad av komplexitet. Komplexa system sänker 
värdena för integration vilket annars försvårar jämförelser. Intel-
ligibiliteten är ett analytiskt begrepp som anger den strukturella 
begripligheten eller avläsbarheten som korrelation av integration 
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och konnektivitet. 

Kapitel 5. Källpluralistiskt perspketiv
1. Den svenska kyrkans personregistrering hänförs vanligtvis till 
kyrkoböckerna, i plural, men i äldre tid skilde man på ”katekes-
milängd” över katekesförhör och ”kommunionslängd” över natt-
vardsgång respektive ”kyrkoboken”. I 1571 års kyrkoordning fö-
reskrevs regler för nattvardsgång som innefattade en personlängd 
över de församlingsbor som tog nattvard eller ’kommunion’. För 
att inta nattvarden krävdes kristlig skolning vilket prästerna kon-
trollerade i katekesförhör. Kontrollerna genomfördes senare som 
hembesök ”huus ifrån huus, gård ifrån gård” vilket gav upphov 
till den senare benämningen husförhörslängder. 
2. Kyrkoboken var fram till 1600-talets början huvudsakligen av 
ekonomiskt slag med förteckning över kyrkans och den för präs-
ten anslagna egendomens tillgångar, inkomster och kostnader, 
det så kallade prästbordet, till skillnad från längder med person-
uppgifter för själavårdande ändamål. I ett förslag från ärkebisko-
pen Olaus Martini 1608 påbjöds att prästerna också skulle föra 
bok över barndop, trolovningar och vigslar, men någon enhetlig 
och riksgiltig personregistrering kan man inte tala om innan 
1686 års kyrkolag. I tolv punkter föreskrevs vad varje försam-
lingspräst skulle bokföra, förutom katekesmilängd och kommu-
nionslängd: 1. kyrkans tillgångar, 2. Donationer, 3. prästgårdens 
inventarier, 4. bänklängd, 5. kyrkans inkomster och utgifter, 6 
sockenstämmans beslut, 7. sockenberättelse, 8. visitationsakter, 
9. giftemål, 10. födslar och dop, 11. avlidna, och 12. in- och 
utflyttningslängd.
3.  Till kyrkoböckerna fördes också ett ”obefintlighetsregister” 
och ett ”emmigrantregister” under 1800-talets mitt för registre-
ring av personer som inte fångades i husförhörslängderna
4. Jag har systematiskt gått igenom katekes- och husförhörsläng-
der i Lunds domkapitels arkiv och Örkeneds kyrkoarkiv, det är 
egentligen först från 1772 och framåt som kyrkoböckerna finns 
bevarade med god täckning. Jag har gjort punktvisa nedslag i 
jordeböcker och mantalslängder från 1659 och framåt. Jag har 
systematiskt jämfört kyrkoböckernas personuppgifter mot man-
talslängderna från 1742 till 1800.  Jag har också kontrollerat 
och tagit in uppgifter från Torpinventeringen (1997). Hem-
bygdsforskaren John Tomenius har transkriberat en stor mängd 
primärkällor från 1500- och 1600-talet, vars uppgifter jag refe-
rerar: (1984, 1994, 2002) Jag har också kontrollerat och tagit 
in personuppgifter från flera släktforskarresurser på Internet: 
Nättidningen Rötters anbytarforum (www.aforum.genealogi.
se), Ancestry (www.ancestry.com), EmiWeb (eee.emiweb.eu), 
Genvägar (www.genvagar.nu), Genealogy in Scandinavia (www.
scangen.se).
5. En gratalist uppbär pension. 
6. Uppteckningar av detta slag förekom även under 1600-talet 
och lagen som trädde ikraft 1736 antas vara en kodifiering av 
en tidigare praxis. 1715 förrättas exempelvis bouppteckning ef-
ter prästen Paul Enertsen i Glimåkra socken. Här redovisas boet 
i rumsföljd, exempelvis så står det en sänghimmel i salen och 

vindugn i ”scholan”. Se Tomenius (1994, s. 174). Andra exem-
pel ger Einar Bagers i Gamla gårdar i Malmö 1-3 (1936-39) och 
Rosenvingska huset (1952) och Nils-Arvid Bringéus (1950) Kyr-
kans tjänare i Örkelljunga pastorat. Landsbygdsbefolkningens 
bouppteckningar lagfördes i häradsrätten, stadsbefolkningens 
till rådhusrätten och adelspersonernas till hovrätten. 1971 slogs 
Häradsrätterna och Rådhusrätterna samman till en gemensam 
Tingsrätt för både stad och land, men sedan 1 juli 2001 registre-
ras bouppteckningar hos Skattemyndigheten. Uppteckningarna 
är ett lagstadgat instrument även efter att arvskatten avskaffades 
1 januari 2005. Bouppteckningar förekommer också vid bodel-
ning genom konkurser och äktenskapsskillnader även efter att 
arvskatten avskaffades 1 januari 2005.
7. Landsarkivet i Lund. Östra Göinge häradsrätt. FIIb:1 akt 25 
(Jon Trulsson), FIIa:48 akt 44 (Sissa Jönsdotter) akt 45 (Ing-
eman Nilsson), FIIa:49 akt 75 (Truld Ingemansson), FIIa:52 akt 
61 (Sissa Svensdotter), FIIa:63 akt 2 (Sven Bengtsson) och akt 
65 (Nils Bodelsson), FIIa:69 akt 103 (Botilla Jönsdotter).
8. Bedömningen att Kakelugn i äldre uppteckningar är en sät-
tugn har också stöd i Barbro Lunsjö (2002).
9. I jordeböckerna finns olika slags benämningar på frälse- och 
kyrkojord, som cokså preciserade olika skatteregler. Exempelvis 
kunde man skilja på utsocknes och insocknes frälsejord, som 
skiljde det ypperliga frälset på säterierna från övrig adelsklass.
10. I Örkened fanns vid tiden 43 leijebönder och inga faestare 
men dock 20 nybyggare som skattades liksom halvgårdar, det vill 
säga en halv daler i landgille och städja.
11. Landsarkivet i Lund. Skånska guvernementskontorets arkiv. 
Skattläggningshandlingar 1632-1692, GIIIc vol 9
12. Landsarkivet i Lund. Skånska guvernementskontorets arkiv. 
Jordebok 1663 GIIa vol 1.
13. Landsarkivet i Lund, Skånska guvernementskontorets arkiv, 
Landbokhålleriet GIIIc Östra Göinge härads jordrevning 1671, 
protokoll (vol 4) och jordebok (vol 35).
14. Landsarkivet i Lund. Landskontoret i Kristianstads läns ar-
kiv. Skatteköpshandlingar 1745-1798 GVII c vol 6.
15. Kungl. Maj:ts Nådiga Förordning, Om Krono-Hemmans 
försäljande til Skatte, samt the Förmoner och Wilkor, hwarun-
der Skatte-Hemman hädanefter skola innehafwas. Gifwen 
Stockholms Slott then 21 Februarii 1789. Kontrollera: Kongl. 
maj:ts öpna nådiga försäkran och stadfästelse å swenska och fin-
ska allmogens fri- och rättigheter. Gifwen Stockholms slott then 
4 april 1789. Cum gratia & privilegio s:ae r:ae maj:tis. Stock-
holm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1789.
16. Enligt tabell i Gadd (2000, s. 199). Fördelningen år 1700 är 
33% frälsejord, 32% skattejord och 36% kronojord.
17. Landsarkivet i Lund. Landskontorets arkiv. Jordeböcker 
GIIIa,1811 (vol 19) och 1874 (vol 31).
18. Angående rösträttsförhållandena, se Mats Morell (2001, s. 
109-117).
19. Örnanäs gårdsarkiv. Kommunala utskylder, debetsedel för 
Carl Svensson 1873.
20. Landsarkivet i Lund, Skånska guvernementskontorets arkiv, 
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Landbokhålleriet GIIIc Östra Göinge härads jordrevning 1671, 
protokoll (vol 4) och jordebok (vol 35). Riksarkivet, andra pro-
vinskontoret (FI:585). Landsarkivet i Lund, Skånska guverne-
mentskontorets arkiv, skattläggningshandlingar 1632-1692 
GIIIc:1, jordrannsakningsprotokoll 1695.
21. I de geometriska jordeböckerna till Grimsboda och Ekeshult 
ges en lokal vikt- och mått nyckel. Här framgår att 1,5 lass gör 
en parm eller palm ”i orten”, det vill säga 19 palmar, och att 
fyra till fem gör en parm eller palm. Den ospecificerade enheten 
tolkar jag underförstått tunnland, vilket överensstämmer med 
andra korrelationer mellan volymenheten parm och ängsarealen.
22. 2 till 3 ollonsvin per hektar eller 1 till 1,5 per tunnland. 
Enligt Berglund, Olsson & Ljungberg (1994).
23. Man räknade två stackar per sommarlass och fyra per vin-
terlass, eftersom släde och vinterföre klarade tyngre laster. Att 
man räknade med vinterlass kan eventuellt antyda att höskörden 
förvarades i ängslador i anslutning till mader, mossar och svedjor 
och dylika marker, varifrån bönderna hämtade vinterfoder.
24. Landsarkivet i Lund. Kristianstads läns landskontors arkiv. 
Mantalslängd 1809, EIII vol 156.
25. Lantmäteriet. Lantmäteristyrelsens arkiv. Kristianstads 
län. Ekeshult (K165-11:1). Uppgiften om svinbod, se Jönsson 
(2001).
26. Landsarkivet i Lund. Skånska generalguvernementskonto-
rets arkiv. Jordebok 1663 GIIa vol 9, och GIIIc Östra Göinge 
härads jordrevning 1671, protokoll (vol 4) och jordebok (vol 
35). Kristianstads läns landskontors arkiv. Jordeböcker GIIIa, 
1748 (vol 7) och 1826 (vol31).
27. Landsarkivet i Lund, Kristianstads läns landskontors arkiv. 
Häradsskrivaren i Östra och Västra Göinge härad. Bevillnings-
taxeringslängd över fast egendom 1862 FIIb vol 48.
28. Länsstyrelsen i Kristianstads län. Häradsskrivaren i Kristian-
stads fögderis arkiv. Taxeringslängder över fastighet 1927-1945, 
FIIa vol 33.
29. Landsarkivet i Lund. Kristianstads läns landskontors arkiv. 
Jag har följt mantalslängder från 1742 till 1930.
30. Örnanäs Gårdsarkiv. Kommunala utskylder, debetsedel för 
Carl Svensson 1870.
31. I Gunnar Dravnieks ordbok Byggandets ord (1988) som ofta 
används inom den antikvariska verksamheten definieras en fun-
sterluft som ”del av fönster begränsad av möte mellan fönsterbå-
gar eller karmdelar så som post eller tvärpost”. 
32. Landsarkivet i Lund. Kronofogden i Östra och Västra Gö-
inge fögderis arkiv. Statistiska uppgifter H Ib:1.
33. Rodney Edvinssons prisomräknare på www.historia.se.
34. Landsarkivet i Lund. Kristianstads län. Landskontorets arkiv. 
Sågar och kvarnar GIX vol 1 och 2 1723-1796 och 1797-1818.
35. Finns i jordeboken. Landsarkivet i lund. Landskontorets ar-
kiv Jordebok 1826. GIIIa vol 31.
36. Ekeshult skattlades 1804 till 1 2/3 tolft bräder och kontant 4 
riksdaler och 5 rundstycken. Totalt i socknen fanns 18 skattlagda 
kvarnar.
37. Örnanäs Gårdsarkiv. Bostadskontrakt 1882.

38. Skånska Guvernementskontorets arkiv. Inqvisitioner 1695 
(GIIIc).
39. Östra Göinge häradsrätts arkiv. Domboken. Inteckningspro-
tokoll. Köpekontrakt daterat den 13 november 1772.
40. Reglemente och Förordning, innehållandes den methode 
och process, som fölljas och i akt tagas bör wid huse-syners för-
rättande öfwer officerarnes boställen 1696. Kungliga biblioteket.
41. Rusthåll dokumenterades som boställen i Bohuslän (Carls-
son 2007).
42. Kongl. Maj:ts Husesyns Ordning. Stockholm den 18 julii 
Anno 1681
43. Tält och byggnader: Ritning på stuga och uthus med fähus, 
loge och sädeslada till soldattorp för Kalmar regemente uppskat-
tad till 1850-tal. SE/KrA/0417:0226 42a och b. Eventuellt kan 
odaterad fasad, plan och profil till ett mindre boningshus i For-
tifikationens ritningar 0043:J10:039 gälla ett torp. Använd som 
bild till bildtext om Örnanäs ryttartorp.
44. Originalhandlingar finns på Riksarkivet, Sundhetskollegiet 
och Medicinalstyrelsens arkiv. För Kristianstad distrikt finns 51 
årsrapporter perioden 1824 till 1900 och för Broby distrikt finns 
21 rapporter 1858 till 1900 (http://www2.ep.liu.se/databaser/
medhist/). 
45. Sveriges lantmäteriorganisation utvecklades inom Kammar-
kollegiet med uppgift att ge ekonomisk överblick och ta fram 
underlag till statens kamerala verksamhet. Motivet var delvis 
knutet till Sveriges stormaktsambitioner och behov av nyodling 
för direkt eller indirekt finansieringen av krig. Till detta behöv-
des detaljerade kartor och markbeskrivningar över den svenska 
landsbygden. Det äldsta storskaliga kartmaterialet kallas geome-
triska kartor eller jordebokskartor eftersom kartorna ursprung-
ligen ordnades och bands liksom jordeböckerna. Dokumenten 
bestod vanligtvis dels av en karta dels av en beskrivning av byns 
eller hemmanets markegenskaper och markanvändning. De 
äldsta kartorna av detta slag producerades från 1630-talet och 
cirka 20 år framåt av den första yrkeskåren lantmätare under 
ledning av ”generalmathematicus” Andreas Bureus. Karteringen 
återupptogs i samband med utökade nationsgränser efter kriget 
mot Danmark och reduktionen under 1600-talets slut. Doku-
menten från dessa två karteringsperioder 1630-50 och 1680-
1750 klassificeras i termer av äldre och yngre geometriska kartor. 
46. Ytterligare tre geometriska kartor finns till Örkeneds socken. 
1717 karterade lantmätaren Zakarias Almgren Strönhult, Ulvs-
hult och Duvhult.
47. Ulf Pauli registrerar också att ett kartografiskt arbete startar 
upp i slutet av 1600-talet i Skåne och som abrupt slutar efter en 
kort tid. Han noterar att det inte finns instruktioner eller motiv 
hos kammarkollegiet och generalantmäteriet, utan hänvisar till 
Generalguvernementet över Skåne. Pauli (1990, s. 16). 
48. Jag har inte gjort systematiska kontroller av alla aktuella 
hemman. Grimsboda som jag tar som exempel reducerades 
samtidigt som Örnanäs 1667 från helt hemmantal till ½ hem-
man uppdelat på två brukare om ¼ vardera. Vid en systematisk 
jordrevning i Örkened 1671 sattes hemmantalet till ¾ uppde-
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lat i två enheter om 3/16 och 9/16 mantal. En av brukarna var 
militär. I 1684 års militiejordbok är hemmanet sammanslaget 
och återigen satt till ½. Nu sitter en fjärdingsman på gården, 
som rusthållare för en ”gemen” ryttare. 1696 när Olof Naeringh 
karterade Grimsboda anger han hemmantalet 5/8 mantal. Detta 
består intill laga skifte 1855.  
49. Lantmäteriet. Lantmäteristyrelsens arkiv. Kristianstads län. 
Ekeshult (K165-11:1) och Grimsboda (K165-23:1) i Örkeneds 
socken, samt Rolstorp (K35-45:1) i Glimåkra socken. Rolstorp 
karterades av lantmätaren Olof Rijsell.
50. Lantmäteriet. Lantmäteristyrelsens arkiv. Kristianstads län. 
Ekeshult (K165-11:1)
51. 13 kap. 2 § Kungl. Maj:ts stadga om skiftesverket i Riket 
1827.
52. Renovationen: Lantmäteriet. Lantmäteristyrelsens arkiv. 
Kristianstads län, Örkeneds socken, Örnanäs no 1. Laga skifte 
1830. K165-72:1 och konceptet: Lantmäterimyndigheten i 
Kristianstads arkiv. Osby kommun, Örnanäs. Laga skifte 1832-
01-28. 11-ÖRK-48
53.  Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten i Kristianstads arkiv. 
Osby kommun, Örnanäs. Laga skifte 1832-01-28. 11-ÖRK-48. 
Mötesprotokoll 28 juli 1830.
54. Lantmäteriet, Lantmäterimyndigheten i Kristianstads arkiv. 
Osby kommun, Örnanäs. Laga skifte 1832-01-28. 11-ÖRK-48. 
Mötesprotokoll 20 juni 1831. Lantmäteriet, Lantmäterimyndig-
heten i Kristianstads arkiv. Osby kommun, Örnanäs. Laga skifte 
1832-01-28. 11-ÖRK-48. Mötesprotokoll 20 juni 1831.
55. Det finns självklart felkällor i måttuppgifterna eftersom skif-
teskartans skala är 1:4000 där en husbredd mäter ett par milli-
meter, men jag har kontrollerat kartans mått med uppmätningar 
av bevarade husgrunder och kommit fram till att konceptkartan 
stämmer väl överens med lämningarna. Jag bedömer att bygg-
nadsmåtten kan tas från kartan med en halv meters felmarginal.
56. 1731 och 1740 gavs skattelättnad för nyodling av kärr, mos-
sar och annan onyttig jord (Heckscher 1960, s. 182).
57. Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Hemmans 
Klyfning. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 30. Junii 
1747.
58. Besutten hemmansägare skulle kunna föda tre arbetsföra 
personer, enligt Samlingar i lantmäteri (1905, s. 266) och. Däre-
mot tilläts jordsöndring enligt enskiftesstadgan upp till 1/10 av 
jordrymden i lägenheter om minst 4 tunnland av den ouppodla-
de jorden, som ett sätt för bonden att finansiera skifteskostnaden 
(Ingers 1948, s. 487).
59. Enligt 1687 års landshövdingeinstruktion var lantmätarna 
underställda landshövdingen, men svarade inför generallantmä-
terikontoret i Stockholm. 1696 föreskrevs att landshövdingarna 
skulle inrätta särskilda provinskontor för lantmäteriet, men de-
taljerade instruktioner gavs först 1725 (Losman 2006). 
60. Uppgifter från Lantmäteristyrelsens handlingar enligt Lant-
mäteriets webbaserade sökfunktion för såväl digitaliserade som 
ej digitaliserade handlingar. Sökningen innefattar benämningar-
na laga delning, delning, ägodelning, åbodelning och hemmans-

klyvning. Lantmäterimyndigheten är inte sökbar enligt gamla 
länsgränsen och jag har valt att inte summera tidigare ingående 
socknar och jämföra med utfallet från lantmäteristyrelsen, som 
sannolikt innehåller färre handlingar.
61. Uppgifter från Lantmäterimyndighetens handlingar enligt 
Lantmäteriets webbaserade sökfunktion. Sökningen innefat-
tar avstyckningar, avsöndringar, delningar, ägostyckningar och 
hemmansklyvningar.
62. Länsstyrelsen i Skåne län. Lantbruksenheten. Laga syneför-
rättning 1896-1901. Sjöarna Farlången och Wielångens sänk-
ning. Akt. L3:0039.
63. Lantmäteriet i Kristianstad. Laga delning av landvinning 
1920. Akt. 11-ÖRK-351-2. Sid 130 (92)
64. Krigsarkivet. Kungsboken 1. Skåne 1684.
65. Krigsarkivet. Topografiska kartor. Skåne 1812. XXVII A nr. 
22a.
66. Lantmäteriet. Rikets allmänna kartverk. Generalstabens 
karta. Skåne. Blad 10 Karlshamn. J243-10-1.
67. Kartproduktionen startade först 1845. Ordet kartverk kan 
betyda dels en kartserie av en ett visst slag som exempelvis Gene-
ralstabskartan, dels den organisation som producerar kartor som 
exempelvis Rikets allmänna kartverk.
68. Lantmäteriet. Rikets allmänna kartverk. Kristianstad och 
Blekinge län, Immeln, J112-3-30. 1935 (karterad 1926-34).
69. Skogsmark, hagmark och kala berg mm uppgick enligt be-
räkningen till 272,9 hektar (varav 272,3 hektar bedömdes som 
produktiv mark), mossar och kärr beräknades till 22,5 hektar 
och byggnadstomter, vägar mm till 2,6 hektar. Hela fastigheten 
beräknades till 315,4 hektar exklusive vatten. Se Beskrivning till 
Ekonomisk kartan över Kristianstads län 1928-35. Östra Gö-
inge härad, Örkeneds socken, s. 100-101.
70. Lantmäteriet. Ekonomiska kartan. Kristianstads län. 3E 8B 
Ekeshult. 1976 (fotograferad 1970).
71. Fotografiet finns registrerat på webplatsen Flygfotohistoria 
(serie 2515, bild 15). Äldre flygfotografier har inte påträffats. 
Under 1920- och 1930-talen prövade Rikets Allmänna Kartverk 
(RAK) i samarbete med Flygvapnet möjligheterna att använda 
flygfotografier till kartproduktioner, det vill säga måttexakta så 
kallade ortofoton. Resultaten var goda och 1937 beslöt riksda-
gen att en ny ekonomisk karta skulle produceras med hjälp av 
flygfotografi och fotogrammetrisk mätteknik. Från 1940-talet 
utförde RAK även privata beställningsarbeten samtidigt som det 
blev vanligt att enskilda flygare och företag erbjöd fastighetsä-
gare flygbilder över deras gårdar. Det flygfotografiet blev en kon-
kurrent till de traditionella gåramålarna. Jag har utan framgång 
sökt i Krigsarkivets och Ljungbyheds militärhistoriska museums 
samlingar av äldre flygfotografier i snedperspektiv samt Nordiska 
Museets arkiv från AB Aeromaterial och flygfotografen Esse Er-
icssons arkiv på Lunds universitetsbibliotek. På Kulturen i Lund 
finns en samling bildnegativ till vykort från Albin Ahrenbergs 
flygföretag AB Flygtrafik tagna i snedperspektiv över samhällen 
och byar från början av 1930-talet, men inte heller här finner jag 
den aktuella bilden. AB Flygtrafik fanns kvar till 1980-talet och 
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samlingen av cirka 84 000 negativ såldes till Sveriges länsmusei-
förbund. Se Rogberg (2005).
72. Landsarkivet Lund. Östra Göinge häradsrätts arkiv. Lagfarts-
protokoll, 13 november 1772.
73. Landsarkivet i Lund. Östra Göinge häradsrätts arkiv. Lag-
fartsprotokoll, 9 februari och 15 maj 1813.
74. Landsarkivet i Lund. Östra Göinge häradsrätts arkiv, Dom-
bokens småprotokoll
75. Sune Jönsson (2001) Örnanäs i Örkeneds socken. En kul-
turhistorisk dokumentation. Länsstyrelsen i Skåne län 2001:52. 
Sid. 23.
76. Landsarkivet i Lund. Östra Göinge häradsrätts arkiv, Dom-
bokens småprotokoll, AIIb vol 9, Undantagskontrakt. 10 sep-
tember 1891, akt 81.
77. Detta är ett brevkoncept från Örnanäs Gårdsarkiv.
78. Svårläslig enhet, som jag tolkar som kg.
79. Örnanäs Gårdsarkiv. Utmätningsmål 14 april 1890.
80. Uttrycket använder Christer Ahlberger för att beteckna en 
föreliggande idé som centralmakten gav uttryck för i regelverk 
och procedurer men som i praktiken var en ”kameral fiktion” 
(Ahlberger 2001).
81. Göran Ulväng har studerat bebyggelseförändringar i La-
gunda härad i Uppland genom främst syneprotokollen. Under 
perioden 1770-1820 finner Ulväng syneprotokoll till 1-2% av 
de befintliga skattegårdarna. Motsvarande representativitet för 
frälsegårdar är 13-15 % och för kronogårdar 10-41 % (Ulväng 
1999, s. 79). 
82. I 1681 års husesynsordning framgår att kronans befallnings-
män ska ha särskild uppmärksamhet ”var oflitiga åbor finnas”, 
bland både skattebönder och kronans egna bönder.
83. Den äldsta husesynsförordningen utfärdades 1590 och reg-
lerar byggnadsskyldigheten och syn av prästgårdar, skattegår-
dar och kronans landbogårdar. Hertig Karls husesynsordning 
från 1590 finns inte i original men i avskrifter, dels på Riks-
arkivet Afskrifter af Kungl. Bref och förordningar 1523-1654, 
dels i Aschanei kopiebok, dels som bilaga till P.A. Bwergström 
(1919). Komplettering av Herig Karls husesynsförordning gjor-
des 1607 för ecklesiastiska boställen. 1607 års husesynsmandat 
över prästegårdarne i riket och deras straff, som icke byggt hava. 
Kongl. Tryckeriet, Stockholm.
84. Kungl. Maj:ts Husesyne Ordning, Stockholm then 18 julii 
anno 1681. Denna och andra husesynsordningar finns på Kung-
liga Biblioteket
85. Ett hästehemman är en bondgård som åläggs att hålla kaval-
leriet med hästar. 
86. Kongl. May:tz Nådigste Förordning och Reglement För des 
Betiänte under Militien och Lands-Staten, angående dee dem 
anslagne hemmans Häfd och Nyttiande. Stockholm, Tryckt 
hoos Niclas Wankijff, Kongl. Booktr. 1694. Kongl. May:tz Reg-
lemente Och Förordning, Innehållandes den Methode och Pro-
cess, Som fölljas och i akt tagas bör wid Huse-Syners förrättande 
öfwer Officerarnes Boställen. Daterat Stockholm den 13 Julii, 
1696. Se Byggnadsstyrelsen (1969). 

87. I byggnadsskyldigheten fanns en relation mellan besittnings-
tid och arbetsvärdet för de olika byggnaderna. En bondstuga och 
en dubbelbod med tröskloge räknades i 1681 års husesynsord-
ning till vardera 3 års byggnad. Ett rotehus, som jag antar är ett 
soldattorp, räknades också till tre års byggnad. Ekonomibyggna-
der räknades till ett års byggnad. Enligt min uträkning krävdes 
en legotid på 15 år för en landbo innan byggnadsskyldigheten 
kunde utkrävas för laga hus på en normalstor gård, enligt hu-
sesynsförordningen från 1681. Gösta Arvastsson har behandlat 
byggnadsskyldigheten tämligen ingående för prästgårdar och då 
specifikt skånska prästgårdar under perioden 1680-1824.  
88. Exempelvis Carl Wijnbladh (1766), Christopher Polhem 
(1739/1947) och Schering Rosenhane (1660/1944). 
89. Månghussystem är en vetenskaplig term. Anders Franzén 
ifrågasätter den konventionella bilden att månghussstem för-
härskade ”i äldre tid”  med stöd av syneprotokoll i militieskat-
teläggningar från 1690-talet. Se Franzén (2010).  
90. Landshövdingen i Sörmlands läns femårsberättelse 1751 en-
ligt Erixon (1965, s. 120).
91. Project till laga hus i Skaraborgs län 1751-52 och Project 
till byggnadsordning för lantmannen i Uppsala län 1760-62. 
Projekten presenteras i landshövdingarnas femårsberättelser som 
finns i Kammarkollegiets arkiv i Riksarkivet. Nämnda förslag är 
transkriberade i Erixon (1965).
92. Landshövdingen i Värmland och Närkes läns femårsberät-
telse 1755-56 enligt Erixon (1965, s. 121).
93. I en tid av förödelse och fattigdom efter det dansk-svenska 
kriget under 1600-talets slut var många gårdar ödelagda el-
ler förfallna. Kungen var angelägen att snabbt upprätta lag 
och ordning, produktivitet och skatteintäkter i de införlivade 
södra landsdelarna. En förutsättning var återuppbyggnaden av 
gårdsbebyggelsen. Ett möjligt antagande är att högloftstugan 
byggdes enligt kronobetjäningens instruktioner. Högloftstugan 
motsvarar de ideal som vi vet att de svenska landshövdingarna 
och vetenskapsmännen senare uttryckte. Att införa en nyhet i 
byggnadstraditionen torde inte ha varit något problem; den nya 
staten utövade i allmänhet makt utan större lyhördhet eller hän-
syn till den tidigare danska befolkningens traditioner. Det finns 
ingen forskning som övertygande bevisar att hustypen skulle 
vara äldre; den äldsta daterade högloftstugan är från 1690-talet. 
(Näsgården på Frilandsmuseet i Lyngby är daterad till är 1688. 
Tingsgården i Stidsvig som är daterad till år 1617, men dess 
byggnadshistoria är inte helt känd. byggnaden förmodas vara en 
ombyggd högloftstuga). En möjlighet är att högloftstugan var 
ett ”nödhus” som formades under en längre tid med inflytande 
av de många krig som utspelades under 1500- och 1600-talen 
mellan Sverige och Danmark. Det är påtagligt vid en jämförelse 
att högloftstugans dokumenterade utbredning överensstämmer 
med krigsområdet för det nordiska sjuårskriget; och över lag 
med området för de konfrontationer som förekom. (Här finns 
dock ett undantag: Öland). Med högloftstugans konstruktion 
kunde äldre bevarade konstruktioner återanvändas och kom-
bineras med nya; ekonomi och bostadsfunktioner integrerades 
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på ett resurssnålt sätt. Högloftstugans som försvarsanläggning 
har också påtalats av de äldsta folklivsforskarna som Mejborg, 
Mandelgren och Hyltén-Cavallius. Möjligheterna är spekulativa, 
men det skulle vara intressant att göra en liten undersökning 
om relationen mellan centralmaktens byggnadsdirektiv och den 
lokala byggnadskulturen från danskt till svenskt territorium. 
94. Brandstodsjordebok. Västra och Östra Göinge 1688. Västra 
Göinge häradsrätt ÖVII:2
95. Dessa handlingar infördes i domböckernas i löpande för-
teckning av ärenden, vilket gör dom tämligen svåra att hitta. 
Se exempelvis Schnell (1946), Nilsson (1989), Leijon (1951), 
Söderberg (1935). 
96. I en brandstodsnorm stadgad på vintertinget 1775 i Fräkne 
i Bohuslän anges exempelvis att ”ryggåsstugan med kammare 
och förstuga” skulle bestås med ”4 stycken fönster i stugan och 
kammaren tillhopa i storlek efter bondevis i orten” (Brunkhorst 
2004).
97. De byggnader som försäkrades på landsbygden i ’Allmänna 
brandförsäkringsfonden’ senare var i huvudsak större gods och 
sätesgårdar och offentliga byggnader, medan allmogebebyggelsen 
tecknade försäkringar i de lokala bolagen. 1807 delades fonden i 
en stads- respektive landsfond efter att stora stadsbränder drivit 
upp premierna oproportionerligt högt för försäkringstagarna på 
landsbygden. Stadsfonden gick i konkurs 1827 i samband med 
stadsbranden i Borås och året därpå ombildades brandförsäk-
ringsfonden i två separata bolag: ’Allmänna Brandförsäkrings-
verket för byggnader å landet’ respektive ’Städernas Allmänna 
Brandstodsbolag’. Se Åmark (1932).
98. Brandförsäkringsverkets arkiv. SVAR. Stora Nyteboda 1832-
1919.
99. Krigsarkivet. Krigskollegium Husesynskontoret KrA/0013 
1672-1881.
100. Landsarkivet i Lund. Kronofogden i Östra och Västra Gö-
inges arkiv. Syner å kronohemman. Syn av kronolänsmansbo-
stället Tostensbygget.
101. Någon allmängiltig skillnad men avseende på byggnads-
skicket inom gruppen boställen eller mellan boställen och bond-
gårdar har jag inte kunnat registrera. Militieboställen var inte 
bara för de högre befälen utan även andra militära funktioner, 
exempelvis regementsskrivare, mönstersekreterare, kvartermäs-
tare, pukslagare, trumpetare, sadelmakare, hovsmed, pistolsmed, 
barberaren det vill säga läkaren och profossen som var militär-
polis och bödel. 
102. En ”stapel” är en avbalkning mellan matplatsen och förstu-
gudörren i stugans bortre gavel. Se Carl von Linnés plan, inred-
ningsdel nr. 8. 
103. Monica Minnhage tolkar ”härbergehus” genom i synein-
strument från sydöstra Skåne som icke uppvärmda förrådsut-
rymmen. Se Minnhage (1973, s. 65). Sigurd Erixon menar att 
härbergshus är kombinationen av förrådsbod och logi. Se Erixon 
(1947, s. 247).
104. Byggnadens längd förblir densamma efter åtgärden, 36 ½ 
aln lång dvs 21,5 m; samma längd som Örnanäs gamla Hög-

loftstuga. Landsarkivet i Lund. Kronofogden i Östra och Västra 
Göinges arkiv. Syner å kronohemman. Syn av kronolänsmans-
bostället Tostensbygget.
105. Genomgången av syneprotokoll är inte systematiskt ge-
nomförd utifrån frågan när man slutade bygga högloftsstugor. 
Det är dock fullt möjligt att göra med stöd av husesynsprotokol-
len.
106. Lantmäteristyrelsens arkiv Grimsboda nr 1 örkeneds sock-
en, K 165-23:2, Laga skifte 1852. Skiftesförrättning 16 augusti 
1853.
107. Enl. ovan. 
108. Se exempelvis Minnhagen (1973, s. 71 ff.).
109. Landsarkivet i Lund. Kronofogden i Östra och Västra Gö-
inge fögderis arkiv
Kronohemman FVa:4 1839-1908 Trumpetarbostället nr 1 – 1 
mtl i Ulfshult
110. Öfverståthållarämbetet. Byggnadsstadgan för rikets städer 
8/5 1874. Se Granath (2001), Nordenstam, Körlof & Bexelius 
(1970), Herlitz (1922), Palme (1962). 
111. Byggnadslagen (1947:385) och Proposition 1947:131 om 
ny byggnadslag
112. Byggnadsstadgan (1959:612) och Proposition 1976/77:122 
om ändring i byggnadslagen (1947:385) m.m.
113. Lange (2009), refererar till: Edelsvärd & Löfvenskiöld 
(1869) och Löfvenskjöld (1869, s. 134). 
114. Frågan diskuteras bl.a. av Finn Werne (1980), Sjömar & 
Werne (1982) och Franzén (2008). 
115. Se exempelvis Solberg (1916, s. 402): “Skall någon nybygg-
nad ske att flera binningar nytt hus bygges är stor anstalt, dock 
det går ock fort därför merendels alla männen i byen äro i några 
dagar och hugger timret samman, sedan timmermannen det av-
märkt,…”.
116. Byggnadsinventering 1924. Roalslöfs by, Färlöfs socken. 
Mårtens sjöbecks arkiv, Lunds universitetsbibliotek. 
117. Landsarkivet i Lund. Östra Göinge häradsrätt. Bouppteck-
ningar Ingeman Nilsson, 1817:45, och Nils Bodelsson 1832:65. 
118. Landsarkivet i Lund, Östra Göinge häradsrätt. Innelig-
gande bouppteckningar för timmermannen Måns Åkasson, 
1829:143. 
119. Landsarkivet i Lund, Kronofogden i Östra och Västra Gö-
inge fögderis arkiv. Statistiska uppgifter H Ia:1. Förteckning över 
fabriker och manfakturinrättningar 1850 och 1864. Uppgifter 
å antalet af de inom Östra och Västra Göinge fögderi varande 
gärningsmän och deras arbetare 1864. 
120. Det finns sammanställningar och analyser av bland andra 
dessa slags källmaterial, se exempelvis Pettersson, Lars (red.) 
(1987) Historiska nationalräkenskaper för Sverige. 3, Byggnads- 
och anläggningsverksamhet 1800-1980. Lund: Ekonomisk-his-
toriska fören. Johansson, Östen (1958) Byggnads- och anlägg-
ningsverksamheten i Sverige 1861-1955. Uppsala.
121. Dagsverke för dragdjur, företrädesvis hästar och oxar. Jag 
har inte undersökt om det är dragspannet eller det enskilda drag-
djuret som prissätts. Rimligtvis borde det vara skillnader på kost-
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naden för en häst med vagn och ett spann med flera dragdjur. 
122. Landsarkivet i Lund, Kristianstads läns landskontor 1861-
1869 GIII f:18, 1865 års markegångshandlingar.
123. Statistiska uppgifter H Ib:1. Statistiska uppgifter angående 
pris å byggnadsmaterialer och arbeten 1845 – 1809. 
124. Statistiska uppgifter H Ib:1. Statistiska uppgifter angående 
pris å byggnadsmaterialer och arbeten 1845 – 1809. Osby dis-
trikt 1892. 
125. Statistiska uppgifter H Ib:1. Statistiska uppgifter angående 
pris å byggnadsmaterialer och arbeten 1845 – 1809. Osby dis-
trikt 1892-1901. Statistiska uppgifter fögderiet 1908. 
126. Almevik (2004).
127. ATA. Handskrift av Pehr Johnsson (1906) Antikvariska och 
kulturhistoriska forskningsfärder i Göingebygden sommaren 
1906.
128. Enligt ovan, s. 26.
129. Folklivsarkivet i Lund. Gårdsarkivet. Örkeneds sn. Ör-
nanäs. Bild på Trollatorp. B15:779 Foto Gustaf Nilsson ej dat. 
130. Nordiska museets arkiv. Gårdsarkivet. Östra Göinge härad, 
Örkeneds socken, Örnanäs. EU 4191.
131. Antalet motsvarar inte det verkliga antalet. Ulrich Lange 
har gjort jämförelser med Jordbruksräkningen 1937 och funnit 
att representativiteten i Svenska Gods och Gårdar ligger mellan 
35 och 40% (Lange 2007, s. 144).
132. Bökön Stora 1:16, Bökön Stora 1:24, Fröatorp 1:9, Gissla-
boda 1:12, Hunshult 1:12 Kätteboda 1:3-4 Tosthult 1:19 Tost-
hult 1:19 Ubbahult 1 Ubbahult 1:19 Ökentorp
133. Universitetsbiblioteket i Uppsala. Skånes hembygds-
förbunds arkiv. Byggnadsinventering 1952, Östra Göinge, 
Örkened, Örnanäs. Bild på hörnskåp från Landsarkivet i Lund. 
134. Bondedagboksprojektet startades av Janken Myrdal och 
Jonas Berg på 1970-talet och lokaliserades senare till Nordiska 
museet (Berg & Myrdal 1982). 
135. Faktarummet Minnesluckan. Regionmuseet i Kristianstad.

Kapitel 6. Aktörsperspketiv
1. Bengt-Arne Cramby, Gabriel Moberg senare Lejon och Olof 
Andersson har varit handledare. Studenterna som medverkat 
finns namngivna i käll- och litteraturförteckningen, med uppgift 
om vilket år de medverkade i projektet.  
2. Http://vikingeskibny.ziteman.com (2008-10-10) Ship recon-
struktion at the museum’s boatyard.
3. Mängden träråvara uppgår till drygt 130 kubikmeter inklu-
sive ämnen till takspånorna. Enligt 2008 års prislista är priset 
på sågtimmer av tall klass 1 drygt 1 000 kronor per kubikmeter 
med en toppdiameter på 30 cm.
4. www.historia.se. Prisomräknare från medeltid till nutid. Rod-
ney Edvinsson.
5. Beräknat på arbetsvärdet av 2 033 040 kronor efter priset 350 
kr/tim ger 5 808 timmar.
6. Beräknat efter uppgifter om produktionsresultat i kvadratfot 
per tio timmars arbetsdag enligt Israel A. Ström (1830). 
7. Kostnadsberäkning 2008.11.11 Tanderudshöjdens Timmer-

stugor. Underlaget är rekonstruktionsritningar av högloftstugan 
i Örnanäs. Beräkningsunderlaget till totalkostnaden 1 122 kkr 
anger arbetslönen 400 kr per tim och omkostnadspålägg för ma-
terial 15 %, för underentreprenörer 6 % och för oförutsett 5 %.
8. I kalkylen har inga administrationsomkostnader medräknats. 
Hur överenskommelsen mellan byggherre och enskilda hantver-
kare eller entreprenör gick till i det här slaget av byggprojekt i 
början av 1800-talet är inte väl känt. Hur stora pålägg som gjor-
des för ackvisition, kalkylering, vinst och dylika omkostnader 
vid eventuellt fast pris är inte känt, men sannolikt var omkostna-
derna lägre än dagens schablon 21 % av totalkostnaden
9. Normal timtid för en källarlös villa 1,5 våningsplan om 130 
kubikmeter bruttoarea uppgår till 1179 tim, ej inkluderat måleri, 
el, VVS, mark- och trädgårdsarbete. 130 kubikmeter är maximal 
schablonuppgift, och Högloftstugan i Örnanäs har större brut-
toareal än så. Beräkningen har istället tagits fram efter schablon 
för timtid per byggnadsvolym.  Timtid beräknas ligga mellan 1,5 
och maximalt 2,5 timmar per kubikmeter. Kostnadsberäkningen 
ligger på medianen 2,0 timmar för bruttovolymen 637 kubik-
meter, vilket ger 1274 timmar (Svensk Byggtjänst 2007, s. 341).
10. Volympris för villa med regelstomme enligt Byggmästarnas 
kostnadskalkylator 2007, 2100-2800 kr per kubikmeter för villa 
utan källare i 1 ½ plan inklusive allt byggmästeriarbete och kom-
plett målningsarbete, exklusive VVS, elinstallation och extraor-
dinära grundläggningsarbeten. Målningsarbeten uppgår till 78 
kr per kubikmeter. Kostnadsberäkningen gäller med volympri-
set 2700 kr per kubikmeter för bruttovolymen 637 kubikmeter 
(Svensk Byggtjänst 2007, s. 294).
11. August Holmberg uppger att en ”savaln” beräknades som en 
aln plus tjockleken och jag förutsätter att detta mått summeras 
med längden, annars skulle sågaren få mer betalt desto klenare 
virket var (Holmberg 2006, s. 83). Det andra beräkningssättet 
beskrivs av Israel A. Ström (1830, s. 182) och det är detta senare 
beräkningssätt som tillämpas.
12. Sågarealnen i Örnanäs beräknat utifrån väggplankens höjd 
i medeltal är 91 cm (0,59+0,59-0,27) för furu och 89 cm 
(0,59+0,59-0,29) för ekvirket.
13. Prisuppgifter och arbetstidsvärdering från Israel A. Ström 
(1830, s. 182-183). 2 skilling motsvarar efter 1834 års riksmynt 
ungefär 4 öre (1 riksdaler banco = 48 skilling 1777-1873, 1 riks-
daler riksgäld = 32 skilling 1779-1872)
14. Israel Ström argumenterar för en övergång från sågarealn 
till kvadratfot, med argumentet att sågarealn nedvärderar arbete 
med grovt timmer. Samtidigt är prissättningen per enhet sågare-
aln respektive kvadratfot sådan att sågarealnen är den mest gynn-
samma för arbetaren, oavsett dimension.  Det jag vill påpeka är 
möjligheten att pressa priser vid förändringar av beräkningsmo-
dell och enheter.
15. Beräknat 100 kvadratfot furuvirke och 50 kvadratfot ekvirke 
per 8 timmars arbetsdag och två personer. Enligt våra tidsbräk-
ningar sågades så mycket som 144 kvadratfot furuvirke per dag.
16. På Långloftstugans 204 kvadratmeter låg cirka 9180 spånor, 
på magasinets 112 kvadratmeter låg 5040 st och på de båda la-
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dugårdarnas totalt 800 kvadratmeter tak låg 36000 spånor.
17. 10,7 timmar per kvadratmeter inklusive läggning på en ta-
kyta motsvarande 1 116 kvadratmeter.
18. Robert Carlsson använder benämningen behuggning för att 
beskriva arbetet att med yxa bearbeta runt timmer till kantigt 
byggnadsvirke med plana ytor. Skrädning, bilning och täljning 
är benämningar som förekommer som synonymer. Carlsson gör 
en ingående analys av dessa olika benämningar, som inte resul-
terar i entydiga definitioner eftersom orden används på olika 
sätt i olika tider, i urskiljbara traditioner och av olika personer 
(Carlsson 2006, s. 6-10). Jag kommer fortsättningsvis att an-
vända orden bila eller behuggning; bila både som verb för plan-
bearbetningen och som substantiv på yxtypen, på samma sätt 
som August Holmberg använder ordet. Behuggning använder 
jag i vidare bemärkelse, eftersom arbetet att bearbeta runt tim-
mer till ett rätvinkligt virke med plana ytor kan innehålla många 
moment, där bilningen enligt Holmbergs benämning är det sista 
momentet.
19. Det är möjligt att det med den typen av djupgående analyser 
av verktygsspår som Harald Benz Høgseth gör i sin avhandling 
skulle gå att särskilja på de två skrädningsmomenten. Yxtypen, 
eggvinkeln och huggriktningen ger likartade spår oavsett skogs-
skrädning eller revhuggning, men den parameter som skulle 
kunna undersökas är eventuella skillnader i spår av huggning i 
rått respektive halvrått eller halvtorrt virke. Enligt Högseth river 
huggspåren i torrt virke sönder snarare än skär vedstrukturen 
(Høgseth 2007, s. 269).
20. Johan Fischerström kallar den kortskaftade breda bilan för 
tysk-bila (Fischerström 1779-1792). Se även RAÄ 1993. 
21. 0,81 kubikmeter rått ekvirke med uppskattad densitet 760 
kg/kubikmeter.
22. Associationen till lyftkranen eller kranbalken ger en av flera 
möjliga ordförklaring till benämningen kransåg (Rydberg 1989, 
s. 43-44).
23. August Holmberg. NM: E.U. 2579. s. 331.
24. Nordiska museets arkiv och Skåne hembygdsförbunds arkiv 
på Regionmuseet i Kristianstad. Gårdsarkiven, topografiskt ord-
nade, Östra Göinge, Örkened, Örnanäs.  
25. Författarens anmärkning. SOU 1946:42 och 46. Riktlinjer 
för den framtida jordbrukspolitiken, del 1 och 2. Stockholm.
26. Folklivsarkivet i Lund (LUF) M 466 och M 470 ang. Ör-
nanäs.
27. Landsarkivet i Lund. Skånska generalguvernementskon-
torets och Landsbokhålleriets arkiv. (GI) Handlingar rörande 
militien, (GIIIA) Jordeböcker och (GIIIC) Handlingar rörande 
skattläggning och jordrannsakning.
28. Placat angående snapphanerii den 27 januarii 1677 I: Kung-
liga stadgar, förordningar, bref och resolutioner från åhr 1528 in-
till 1701. Tryckt med egen bekostnad av Johan Henrich Werner. 
Uppsala akademis boktryckeri 1706.
29. Senare kom automatmatning utvecklat av Bolinder. Snabb-
ram som gick 325 varv per minut och kunde såga upp till 3 cm. 
Äldre jeckmatade, enbladiga ramar, drivna av vattenkraft höll ca 
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Årsberättelser från Provinsialläkare 1837-1900. Broby och Kris-
tianstads distrikt. http://www2.ep.liu.se/databaser/medhist/sok/
provDB.asp

Lunds universitetsbibliotek (LUB)
Esse Ericssons flygfotoarkiv
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Nationalmuseet i Köpenhamn  
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