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Vid andra mötet för svensk folkkunskap i Göteborg 1911 
diskuterades med professor J. A. Lundell som inledare, hur man 
på bästa vis skulle kunna tillgodogöra sig frivilliga, i någon 
mån skolade medarbetare vid insamling av material för svensk 
folkkunskap. Frän flera håll ansågs det som synnerligen önsk-
värt att för olika områden av svensk folkkunskap söka få till 
stånd handledningar att sätta i händerna på sådana personer, 
som kunde intresseras för detta viktiga arbete. Man diskuterade 
vidare om vilken omfattning en dylik handledning borde få. 
Prof. Lundell önskade sålunda en handledning på 30-50 tryck-
ark. Riksantikvarien Salin ville, att omfånget skulle bli »det 
minsta möjliga». Från — om jag så må uttrycka mig — lek-
mannahåll önskades en handbok på bortåt 100 sidor, »lätt-
fattlig ock omfattande alla grenar av folkkunskapen». I övrigt 
ansågs det självfallet, att utarbetandet borde fördelas på skilda 
fackmän. 

När jag nu går att dra mitt strå till stacken för att reali-
sera de önskemål, som i Göteborg diskuterades, anser jag mig 
böra förutskicka några anmärkningar om min syn på uppgiften. 

Min tro är, att en insamlare någonstädes behöver ha i tryck 
tillgänglig en översikt av den nödiga utrustningen; en fram-
ställning av de allmänna principer, som böra vara vägledande 
vid hans arbete; några synpunkter, som han bör tillegna sig, 
för att den vetenskapliga forskningen eller det centralinstitut, 
där han förr eller senare skall avlemna sitt material, må så 
snabbt som möjligt kunna tillgodogöra sig de vunna resul-
taten. Dessutom har jag. ansett som behövligt att lemna en 
kursiv översikt över den materiella kulturens omfattning. 
I denna ingår dels en redogörelse för några viktigare huvud-
grupper, dels ett antal schemata. De senare äro att betrakta 
som exempel, vilka med förstånd skola läggas till grund för 
vidare insamling. Livet är så rikt ock mångskiftande, att inga 
uppställningar kunna täcka alla skiftningar. Sådana äro nyt-
tiga att ha till hands, men blott för att kritisera ock för att 
bygga vidare på. 

När jag här talar om »materiell kultur», akcepterar jag 
den av Lundell använda nomenklaturen. 1 förhållande till 
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vad han benämner »andlig kultur» finnes det naturligtvis flera 
gränsområden, t. ex. julbröd, majstänger, takfåglar o. s. v. 
I fråga om dylika gränsområden torde det vara en smakfråga, 
huru mycket som kan räknas till den ena eller andra »kulturen». 
Jac,  har infört ordet »allmoge» framför »kultur», därför att jag 
önskar markera, att den svenska folkkunskapen omfattar även 
andra skikt av samhället än allmogen. I övrigt är naturligtvis 
tydligt, att för vissa områden i stort sett någon skillnad i fråga 
om den materiella kulturen icke ifrågakommer: en snickare-
värkstad, vare sig den äges av en småborgare eller av en storbonde, 
torde vara av samma omfattning, ock uppgifterna om värktygens 
etc. utseende, användning ock benämningar insamlas på ena-
handa vis. Men min önskan här är att koncentrera insamlarnas 
intresse på den egentliga allmogekulturen. 

Kärnan inom den materiella allmogekulturen utgöres av 
för hand av allmogemän gjorda föremål, »artefakter». Det första 
en insamlare av allmogekultur bör betänka är, att intet sådant 
föremål är en dublett, intet sådant föremål upprepar sig. Det 
är de fina avvikelserna i artefakternas form, för vilka t. ex. en 
sådan modern vetenskap som typologi intresserar sig. Det 
gäller således att få många föremål av samma sort för att 
kunna lemna en grundval för ett sådant typologiskt studium. 

När man skall insamla ett material av det slag här är 
fråga om, som sedan skall kunna av andra metodiskt bearbetas, 
skall man söka fixera den grupp, som man för varje gäng kan 
anse sig hinna med, så att den grupp, det ämne man bestämt 
sig för också blir tillräckligt genomarbetat. Ett exempel: i ena 
fallet hinner man endast ta befattning med en spinnrock, i ett 
annat med hela spånadsproceduren. Man skall, menar jag, 
ställa sitt arbete så, att resultatet för varje fall må bliva ett av-
slutat helt, ock detta skall utföras så klart, att den, som sedan en 
gång skall taga om händer det insamlade materialet, snabbt ser, 
vad han i varje fall kan hämta av den meddelade uppgiften. 
Det behöver väl icke särskilt framhållas, att en mängd upp-
gifter av så att säga notiskarakter, när de bli iriordnade på sin 
rätta plats, kunna ega ett betydande värde ock i en kunnig be-
arbetares hand bli ett tillfredsställande material. Man skall 
således icke avskräckas, om man i många fall måste inskränka 
sig till att samla små »enheter». Huvudsaken är, att det in- 
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samlade är exakt, att de uppgifter man kommer med äro 
tydliga ock riktiga i de fall, i vilka de vilja lemna upplys-
ning. 

För att nå detta, är det synnerligen önskvärt, att man efter 
varje dags arbete tar sig tillräcklig tid att genomgå de under 
dagen gjorda anteckningarna. De renskrivas således, medan 
man ännu har i friskt minne samtalets förlopp. Allt komplette-
rande lång tid efteråt är förkastligt. Låt anteckningarna 
nällre vara i någon mån inkompletta, än att ni ökar ut 
dem med osäkra tillägg. 

Om det kan synas framgå av benämningen »materiell kultur», 
att insamlandet endast skall gälla föremål, artefakter, så är 
detta endast ett bildligt sätt att uttrycka sig. Det är inte nog 
med att känna igän värktygen ock kunna namnen på dem; man 
måste också veta att hantera dem för att bli en snickare — som 
en gång en snickare anmärkte, när jag påstod, att jag efter bok-
läsningen snart skulle bli en fullärd mästare i hans yrke. Jag 
hade skämtat med honom ock fick så med rätta anförda svar. 
Allting har en historia, allting har en form, ock allting har 
sin användning. Varje föremål är ett led i en procedur. Vill 
man själv förstå en sak, vill man klargöra för den vetenskap-
lige bearbetaren, hur det är beställt med den, måste man så-
lunda också insamla uppgifter i ord ock bild om föremålets till-
värkning ock användning. Man måste kunna demonstrera 
saken i alla dess faser, ge »bruksanvisning». . De av insamlarna, 
som haft beröring med arkeologiska arbetsmetoder, veta, hurusom 
dessa vetenskapliga yrkesmän ha sina särskilda synpunkter på 
materialet, huru de så att säga naturvetenskapligt studera före-
målen för att nå vissa resultat. På samma sätt äro språk-
männen intresserade av helt andra sidor av föremålen — en 
arkeolog tycker nästan, att föremålet självt för dessa senare är 
en osynlig sol, vars strålar tilldraga sig deras hela intresse. 
Den kulturhistoriske materialsamlaren skall emellertid — med 
fasthållande av sin huvuduppgift — om möjligt insamla sitt 
material i sådant skick, att han kan ge arbetsstoff för såväl 
den ena som den andra av ovannämnda vetenskapliga metoder. 
Han bör således ge artefakterna i bild ock insamla så många 
korrekta upplysningar om dem som möjligt i en för språkmännen 
vetenskapligt användbar form. 
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Detta är dock — låt oss säga det strax — det på avstånd 
hägrande stora målet, men ofta får man kompromissa. En arki-
tekt mäter ock fotograferar, men ofta skriver han ej mer än 
platsen, varifrån uppmätningen är. Sänder man ut en lingvist, 
så kommer han efter kanske månader hem med mycket värde-
fullt språkligt ock kulturhistoriskt material i skrift, men knappast 
med en enda bild av de redskap ock de arbetsförlopp, han i 
ord samvetsgrant skildrat. Med sådan kunskap om de olika 
insamlarnas lynne ock specialutbildning har man i flera fall 
anordnat »kollektivexpeditioner», d. v. s. skickat ut tillsammans 
personer med olika fackutbildning för att medelst deras gemen-
samma arbete vinna ett mångsidigare utbyte. Detta har i många 
fall varit gott ock för vissa undersökningar — till exempel av 
byggnader — är det mycket önskvärt, att en skrivare ock en 
mätare följas åt. Det torde nämligen kunna räknas till undan-
tagsfallen, att någon enskild kan arbeta inom mer än ett par 
grenar av det stora arbetsfältet. Också har man säkert mycket 
mer än dubbla utbytet både i kvantitet ock kvalitet, om två i 
olika fack utbildade sändas ut att samarbeta. Naturligtvis kan 
ej en enskild materialinsamlare för sitt arbete anlita fackutbildad 
arkitekt för mätningar, ock en arkitekt kan icke i regel med-
föra en Särskild skrivare. Mycket nytta kan en insamlare där-
emot göra:, om han lärt sig att hantera en fotograflapparat 
jälpligt. Liksom museerna på sina kataloglappar med en liten 
ock tydlig bild vinna ett bättre resultat för sitt ändamål än 
medelst en omständlig, nog så detaljerad beskrivning, skunder-
lättas insamlandet av föremålens former ock olika användning 
i hög grad genom ett förnuftigt användande av kameran. 

Utrustning. 

Den utrustning, jag här föreslår, gäller icke fackskolade in-
samlare. Att tala om vad en fackskolad arkitekt eller en van 
landsmålsinsamlare behöver, det är naturligtvis överflödigt, så 
långt det gäller hans specialintressen. Vad här bjudes är så-
ledes det, Som en lekman kan behöva veta för att vid behov 
göra en invikning på för honom mer avlägsna specialområden. 
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Första villkoret för goda resultat är att göra sig god vän 
med dem, ur vars vetande man hoppas hämta sitt material, så 
att man får röra sig fritt inom stugan eller gårdsområdet, att 
man får de tystlåtnas förtroende, så att de börja berätta om 
föremålen, vad de veta. Detta tar både ens tid ock tålamod i 
anspråk, detta särskilt om man har kort tid på sig. Den tid 
detta kräver är dock väl använd, ty annars händer det, att man 
får gå tomhänt sin väg. En del ha därför med sig diverse små-
saker som gåvor åt gammelmor eller gammelfar eller åt barnen, 
brännvin, snus, tuggtobak, karameller, fotografier från tidigare 
besök. Man får lov, om så erfordras, dricka långt mer kaffe, 
än ens mage tål. Kan man ta sig en pris eller en buss med 
vederbörande, så är det vanligtvis en god inledning. Man skall 
framför allt göra allt vad man förmår för att få den man besöker 
att glömma, att han har något främmande eller ovant att göra 
med. Har• man i en bygd en intresserad person, som står på 
god fot med bygden, vilken vill skaffa undersökaren nödiga be-
kantskaper, så har detta överallt visat sig vara av utomordent-
ligt stort värde för arbetsresultaten. 

Vid insamlandet av materiell kultur, då insamlaren ej är i 
tillfälle att förvärva föremål för ett museum eller enskild sam-
ling, sönderfaller värksamheten i ett par huvudgrenar: 1) att 
skaffa för studier brukbara avbildningar ock uppmätningar av 
föremålen; 2) att göra skriftliga anteckningar. 

Dessa senare göras kursivt på ett block eller på lösa lappar 
av billigare papper; de måste senare genomgås, tänkas igenom ock 
sammanarbetas med bildmaterialet. Det synes mig fördelaktigt, 
men absolut icke nödvändigt, om upptecknaren äger någon kun-
skap i användandet av landsmålsalfabet. Att göra kulturhisto-
riska uppteckningar uteslutande ock korrekt med detta med-
hinnes vanligen icke; men att göra en observation eller att skriva 
ett visst karakteristiskt ord eller en benämning med detta kan 
ofta vara mycket fördelaktigt. 

Som redan en gång ovan framhållits, bör det första genom-
gåendet av kursivanteckningarna göras så omedelbart som möj-
ligt. De böra utskrivas på papper av god kvalitet. Om möjligt 
bör man sätta sig i förbindelse med den institution, där man 
hoppas att arbetsresultaten skola hamna, för att få lämplig 
papperssort ock format, så att en förnyad omskrivning icke i 
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alla eller de flästa fall behöver värkställas. Som huvudregel 
gäller, att endast en uppgift — en enhet — utskrives på 
samma blad. Bladen skola sedermera obehindrat kunna om-
sorteras ock fördelas efter för var gång bekväma synpunkter. 
Jag erinrar åter om att en »enhet, ibland kan vara ett enstaka 
föremål, ibland en redogörelse för en lång, växlande procedur. 
— Någon viss av de i handeln varande bläcksorterna åtnjuter 
ej framom andra anseende för hållbarhet eller lämplighet. 

De ritutensilier, man behöver ha med sig, äro ett enkelt 
cirkelbestick, 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 inventariet, på ett överskådligare vis ge en föreställ-
ning om vad han iakttagit än genom många ord. Att en icke 
fackskolad ger sig in på omfattande konstruktionsritningar, är 
väl knappt tillrådligt. Av enskilda föremål, t. ex. möbler, tagas 
alltid huvudmåtten, som antecknas tillsammans med bilden. Att 
göra detaljrika skisser av enskilda föremål är som privatan-
teckning både nyttigt ock tillrådligt; men som underlag för 
andras bearbetning äro sådana ur de flästa synpunkter vanligen 
särdeles värdelösa. Det är mycket bättre ock går mycket fortare 
att fotografera. 

Mig synes ett plåtformat större än 13 x 18 cm. icke till-
rådligt. Stativ användes alltid. Då films endast i skickliga 
händer giva goda resultat, är det bäst att hålla sig till plåtar. 
Tar man med liten bländare på tid ute som inne, kan man i 
regel påräkna ett användbart studiematerial — under förutsätt-
ning naturligtvis, att man i övrigt är förtrogen med vård av ka-
mera ock plåtar. Att jämte plåtkameran — om man så hava 
kan — ha en filmskamera av litet format till hands för snabbt 
handlande är naturligtvis förträffligt. 

Kan så ske, bör man låta framkalla sina plåtar i närheten 
av arbetsplatsen, så att man är säker om sina resultat ock om 
möjligt blir i tillfälle att göra ännu ett försök, i fall man miss-
lyckats. Skola plåtarna sedan sändas lång väg med skjuts 
eller post, är det alltid lugnast att låta göra första kopian på 
platsen. Bliva plåtarna krossade under transport, har då icke 
ens arbete gått förlorat: man kan efter kopian taga en ny plåt. 
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I övrigt må sägas, att det är ingenting man ångrar så 
bittert, som om man sparar på fotografiplåtar. Sällan kommer 
man tillbaka till den plats, där man arbetat, under likartade 
förhållanden. Det kan anses sannolikt, att man genom över-
enskommelse med något museum eller genom försäljning av 
plåtarna — om de äro goda — till någon institution kan få en 
del av kostnaderna för dessa täckta. 

När man är nybörjare i fotografering, glömmer man ofta 
att föra ordentlig förteckning över vad de tagna plåtarna före-
ställa. I detta fall liksom i de fiästa andra vållar det en mer 
än en gång onödigt besvär, att man i detta avseende försummat 
sig, därför att man trott sig kunna.  lita på sitt minne. Alltså 
även i denna fråga den gamla, aldrig för ofta upprepade ma-
ningen: Skriv! Ock skriv genast! 



Fig. 1. Byn Bonäs, Mora sn, Dal. Gårdar ock hus planlöst strödda. 
S. Erixon fot. 1915. 

Kursiv översikt över den materiella 
kulturens omfattning. 

Byn 
(fig. 1) torde, vad Sverige angår, vara den älsta i skriftliga källor 
omtalade samfundsenheten. I ett så långsträckt land som vårt 
har den haft en olika utveckling i olika trakter. Denna ut-
veckling avklipptes under 1800-talet tämligen häftigt genom det 
laga skiftet (fig. 2), som ofta medförde grundliga omändringar 
av byarnas topografi. Samtidigt med detta skifte inträffade 
flera andra välvningar i allmogens liv ock vanor. Därför inne-
bär detta skifte en epok ej blott i lantbrukets historia, utan i hela 
allmogekulturens. Alla räster efter byarnas äldre utseende ock 
institutioner av varje slag böra av undersökarna efterspanas ock 
i ord ock bild tillvaratagas. Man bör göra studier i terrängen 
för undersökning av den gamla byplatsen eller för sökande efter 
gränsmärken mellan åkrar ock tegar (fig. 3). Bykartor med till-
hörande beskrivningar, protokoll från bystämmorna ock byord-
ningar kunna finnas kvar. Byns gamla handlingar förvaras i 
ett byskrin, som ofta har utseendet av en enkel trälåda, fig. 4. 
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Fig. 2. Plan av Fålebitrg. Hassle sn, Vgl. Byägor före storskifte. Efter orig, 
till Lampa, Sv. Landsm. XIX. 5. 
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1 fråga om skiftenas historia torde vara lämpligt att erinra 
om följande. Det skifte, som visserligen ej är det älsta i lagarna 
omtalade, men från vilket man ännu torde kunna träffa 
räster, är solskiftet. Vid detta bildade tomterna i byn regel-
bundna områden, vanligen förlagda jämte varandra längs by-
gatan. Tomtens längd efter denna bestämde ägarens andel i 
byns areal. Åker ock äng voro delade i ett betydande antal 

Fig. 3. Storegården, Rackeby en, Vgl. Gamla tegar med renar. 
Lampa, Fatab. 1909. 

smala remsor, rör att varje ägare skulle få lott i varje sorts 
jord, tegskifte. Skogen användes gemensamt. Kartan över en 
del av Fålebärgs by (fig. 2) visar, huru en tegskiftad by var upp-
delad. Fig. 3 visar en samling sådana tegar i Rackeby Stor-
gården, båda byar i Västergötland. Byn var ej blott sönder-
styckad på antytt vis, samma tegar brukades ej alltid år efter 
år av samma person. Därigenom förringades intresset för jor-
'dens vård ock skötsel. Jordbruket stod mycket lågt. Under 
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1700-talet började energiska åtgärder vidtagas för att samla hela 
eller det måsta av en gårds jord på ett ställe. 

Storskiftet, huvudsakligen grundande sig på en kgl. för-
ordning av 5 april 1757, innebar dels att rågångarna (gränserna) 
mellan socknar ock byar skulle noggrant bestämmas, dels att 
åkerjorden skulle sammanföras i ett mindre antal, så vitt möj-
ligt blott tre större gärden (för treskiftesbruk), i vilka gärden 
vade bonde skulle ha sin remsa. Enskifte ock laga skifte, 
det senare beroende på en stadga från 1827, inneburo åter, att 
vade hemman skulle få sina ägor utlagda i ett sammanhang. 

Fig. 4. Byskrin, Varmsätra by, Norrby sn, Uppl. Nord. museet Årsb. 1914. 
(Fataburen 1915). 

Följden därav blev i regel, att en del heniman måste »flyttas 
ut», varigenom de gamla slutna byalagen sprängdes ock byns 
liv i det hela kom ifrån sina gamla former. Dalarne ock Got-
land intaga i fråga om skifte en särskild ställning, ock äldre 
skick har där bibehållits intill våra dagar. 

Det uppsving, som jordbruket hastigt företedde i de trakter, 
där man genomfört laga skiftet, var så påtagligt, att denna be-
tydande jordreform i större delen av landet fort ock utan all-
varligt motstånd genomfördes. Det har naturligtvis krävt en be-
tydande tid, ock det bör ej förvåna, att arbetet med detsamma 
först framemot vår tid blivit färdigt. På grund av rena till- 
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fålligheter finnes det till ock med någon enstaka by i behåll, 
där ej laga skifte ägt rum, t. ex. Rackeby Storgården, men en 
sådan by är nu ett kuriosum. 

Såväl storskiften som laga skiften utfördes av lantmätare 
efter skedd uppmätning ock jordvärdering på kartor med till-
hörande beskrivningar. Dessa kartor ock beskrivningar ha i 
byarna ofta gått förlorade, men finnas i alla händelser i länets 
lantmäterikontor ock i generallantmäterikontoret i Stockholm. 

Som grundval för beskrivningen av byns gamla topografi 
kan någon av de gamla bykartorna från storskifte eller laga 
skifte läggas. När så sker, bör naturligtvis tydligt anges, vilka 
byggnader med tiden försvunnit ock när detta skett. Vad som 
hör till en ock samma gård i fråga om hus ock ägor bör mar-
keras. Varje hus medtages ock beskrives, dess användning ock 
ägare antecknas. En tydlig sifferbeteckning å kartan införes, 
så att den skriftliga redogörelsens uppgifter osvikligt kombineras 
med figurerna å kartan. Hur pass arbetsam en utredning av 
gamla byägor kan vara, torde följande exempel från Åsens by 
i Älvdalen kunna belysa. En medelstor gård därstädes på 1860-
talet hade följande ägolotter: 21 åkrar, 8 kålsängar, 10 stycken 
odlade myrslåttermarker, 15 st. naturliga slåttermarker, så stora 
att man kunde få hö till minst en hässja från en var av dem, 
11 st. skrabb-slått, d. v. s. renar eller stenmarker, 1 svedjeland 
till råg ock 1 humlegård — allt detta spritt över hela byom-
rådet från längst i väster till längst i öster. Härtill kommo i 
de 13 fåbodställen, i vilka gården ägde del, inalles 4 åkrar, 
10 slåttermarker ock 13 myrslogar, summa 94 lotter på en enda 
gård. Varje ägolott hade sitt särskilda namn. Detta var byns 
utseende före skiftet. 

Utom vad som rörde vissa sidor av jordbruket funnos även 
andra byangelägenheter, som avgjordes gemensamt. Varje spår 
av byns samfundsorganisation är värt att noga uppspåras. Jag 
lemnar här en översikt av sådana föremål, som stå i närmare 
eller fjärmare förbindelse med denna. Man bör söka anskaffa 
uppgifter om dem, avskrifter eller bilder av dem. De äro följande: 
bytrumma (fig. 5), bylur ock byhorn för att kalla till bystämmorna, 
byklubbor, bykavlar, dagsvärkskavlar, gärdsgårdskavlar, dubbla 
karvstockar, bomärkeslängder, sågkavlar, postklubbor, snöplogs-
klubbor, fattigklubbor, skjutsbrickor, rotekavlar, åldermans- 
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klubbor, byskrin. I de sistnämnda finnas handlingar såsom 
kartor, kartbeskrivningar, bystämmoprotokoll, överenskommelser, 
räkenskapsböcker samt skifteshandlingar, processhandlingar ock 
domstolsutslag o. s. v. Så kan man påträffa revstänger ock 
revstickor, som använts vid skiftesförrättningarna. Utom de 

Fig. 5. Ålderman med bytrumma, Källskärs fiskläge, Smål. 
S. Erixon fot. 1915. 

gårdar, vari byn är delad, finnes å byarna en ock annan stuga 
utan jord samt (offentliga) byggnader för hela byns eller en 
grupp ägares användning (t. ex. badstuga). Ibland finnas även 
vissa platser, som ej voro skiftade, utan reserverade för tomt-
områdets tillväxt. 

Det stora antalet hus i byn lågo nära tillsammans. För 
vissa ändamål funnos emellertid många slags småhus utplante- 



16 	AMBROSIANL ALLMOGENS MATE RI ELLA KULTUR. 

rade såväl i byns eget grannskap, som i fäbodarna (i de trakter, 
där sådana pläga förekomma). Redan i gammal tid funnos väl torp, 
annars är det lador, sjöbodar eller båthus, slogbodar, smedjor, 
bastor, som ligga mer eller mindre långt bort från den egent-
liga bytomten. Bland hus, som ägas gemensamt av flera, kunna 
nämnas sågar, kvarnar, vissa anordningar för fiskets bedrivande 
o. s. v. I vissa landskap kan terrängen inbjuda till att man 
anordnar t. ex. potatiskällare i en grusås ej blott för de olika 
hushållen inom byn, utan för socken eller större områden. 

Utom byägorna ligga även särskilda hus, i vilka byamännen 
ha del eller som de äga gemensamt med andra byamän. Ett så-
dant, vars historia förtjänar att följas, är t. ex. sockenstugan. 

Vägar. 

Det är väl få saker, som vållat den svenska allmogen så 
mycket arbete ock kostnad som vägbyggnader ock vägunder-
håll. Det linnes »allmänna» landsvägar, häradsvägar, socken-
vägar ock typer av anspråkslösare slag ända till den enkla 
skogsstigen. Det kan vara värt att ta reda på den organisation, 
som på olika håll fungerat för vägarnas vård ock tillsyn i äldre 
tider. Sedan bör vägarnas konstruktion studeras ock deras läge 
i terrängen. Hur tycker man sig icke ofta se, huru den breda 
landsvägen slingrar sig fram genom bygden, som om den vore 
en smal stig. Många kulturgeografiska resultat böra kunna ernås 
genom att studera gamla förbindelseleder. Från vägen är ej 
steget långt till att börja intressera sig för livet på vägarna i 
gamla tider. Hela skjutsorganisationen, gästgiveriet, organisa-
tionen av masstransporterna till sjöstäder eller handelsplatser, 
t. ex. järntransporterna till Stockholm med foror, sakna ännu 
sin skrivna historia. 

Ett veterligen föga uppmärksammat fält är den företeelse, 
som heter vinterväg. När sjöarna lagt ock blivit körbara, för-
ändrades t. ex. i Stockholms omgivningar hela vägsystemet, ock 
detta alldeles icke godtyckligt. De väghållningsskyldiga hade 
att »ruska upp» dessa nya åkleder ock hålla dem farbara. Över 
dessa vintervägar borde kartor upprättas. Utefter det nya väg-
systemet ordnades rastplatser, liksom efter de ordinarie sommar-
vägarna. Om alla dessa förhållanden veta vi ej mycket — de 
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vore väl förtjänta av att snart upptagas som mål för insam-
lingsarbete, innan alltsamman fallit i glömska. Ha landsvägarna 
stor betydelse nu, så är den dock ringa mot på den tid, då all 
trafik hade att söka sig fram längs dessa. 

Hur underhållas vägarna? 

Broar. 
När man bygger en väg, är det särskilda svårigheter att 

övervinna, när man skall fram över sumpmark eller vattendrag. 

Fig. 6. Bro över Tennån nära Floj fäbodar, Älvdalens sn, Dal. Knuttimrade 
brokistor. D. Ljungdahl fot. 1911. 

Redan av inskrifter på runstenar är oss bekant, att forntiden 
högt skattade en man, som gjort sin bygd tjänsten att bygga 
en bro. »Bro» hade då en vidare betydelse än i våra dagar, då 
vi väl därmed endast mena följande slag: fast bro (fig. 6), flottbro 
eller kavelbro. Kavelbroar läggas ut över sumpmarker ock bestå 
av timmer, ris ock bräder, ordnade på ett sätt som undersökaren 
har att studera i varje fall. Vid flottbroar uppbära timmer-
flottar körbanan. För ej så lång tid sedan voro sådana rätt 
vanliga. De byggdes sedan gammalt ännu i Stockholms om-
givningar, när det gällde att skaffa en förbindelse över större 
vatten. Den fasta bron finnes i många former. Över en skogs-
bäck lägger man en spång av stockar ock bräder; över ett dike 

2-152642. Sv. landsm. Ambrosiani. 
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några plankor eller hällar; över större vattendrag bygger man 
ett valv eller, om så behövs, ett eller flera spann. Själva bro-
byggnaderna äro ännu föga studerade, så att materialsamlande 
för sådana är mycket behövligt. Är man i tillfälle att närvara 
vid rivningen av en gammal bro, bör man se upp, ty mycket 
ofta har i dem använts byggnadsmaterial från äldre bygg-
nader i trakten, gravstenar m. m. Men man kan även hitta 
annat instoppat i broarna, sådant som står i samband med 
gamla föreställningar, t. ex. psalmböcker, som lagts ned där 
f'ör att hindra den avlidne att återvända hem till sin gamla 
bostad. 

Fig. 7. Ståndtun, Bappelshamn, Gottl. N. Lithberg fot. 1914. 

Hägnader 

ha olika karakter om de omsluta tomten, gårdsplanen eller täppan 
å ena sidan eller åkrar, ängar eller skogsmarker å den andra. 
I olika landsdelar ha hägnaderna olika utseende allt efter be-
skaffenheten hos det material, som är lättast tillgängligt. Det 
brukas jordvall eller dike, stenmur eller stengärdesgård ock 
stängsel av trä i många former, ävensom bråtar eller häckar 
av olika slags buskar ock trän. Av trästängsg kan man åt-
skilja två huvudslag: plank ock gärdesgårdar, som båda möta 
i många variationer. Fig. 7 är ett ståndtun från Gottland byggt 
över ett skedgärde. Den andra bilden, fig. 8, är ett ›engärde, 
flätgärdesgård under uppsättning på Skansen av en man från 
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Jämshögs sn, Blekinge. Det förekommer flera sätt för gärdsling. 
När man studerar dessa, bör man även söka taga reda på om - någon egendomlig sed är förbunden med denna värksamhet. Ar 
vid hägnaden knuten någon särskild övertro — om häxor, botande 
av sjukdom etc.? Likaså bör noga observeras, om t. ex. en viss 
sorts inhägnad traditionellt_är bunden vid vissa slags platser i 

Fig. 8. Engärde, under uppsättning på, Skansen, Jänishögs sn, Blek. 
Fot. 1915. 

sådana trakter, där en sådan inhägnad i övrigt ej är i bruk, • 
t. ex. kyrkogårdsmurar. 

Hägnadsöppningar. 

Hägnaden avbrytes genom hägnadsöppningar, så att man 
skall få tillträde till det inneslutna området. Dessa äro för 
stängda på olika vis. Gemensamt för alla torde väl vara, 
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att det rörliga stängslet skall fort kunna avlägsnas ock lika 
snabbt återställas på sin plats. Det primitivaste sättet är, att 
man lyfter bort ett stycke av själva gärdslet, som man vid 
gärdslingen med tanke härpå avskilt från det övriga. De båda 
huvudslagen för stängande av hägnadsöppningar visas å fig. 9 
från Bunge sn på norra Gottland. Där synes nämligen ett sked-
tun, som avbrytes dels av ett led, dels av en grind, vilka båda 
där händelsevis fått plats vid varandras sida. Formen för ledet 

Fig. 9. Skedgärde av sydsvensk typ, led ock grind, Bunge sn, Gottl. 
Förf. fot. 1909. 

är icke ovanlig på Gottland. Två lika höga grova stolpar be-
gränsa öppningen. I den ena äro hål, vari störarna stickas in, 
i den andra uthuggningar (se bilden), däri störarnas andra ända 
inläggas. De fasthållas av en planka (till höger å bilden), som 
fästes på stolpen på ett lika enkelt som sinnrikt sätt. Till 
vänster ha vi grinden, vilken har en lång stång som »gångjärn». 
Nedtill avslutas den med en järntapp, som löper i ett hål i en 
kalksten, upptill går stången igenom överliggaren. Det ges 
vissa skäl för att en grind som denna kan vara den typologiska 
föregångaren för grupper av den i mellersta Sverige vanliga 
grinden. Utom denna sorts grindar finnas i bygderna många 
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olika portar- ock grindtyper. Småstaden ock den stora härr-
gården ha otvivelaktigt i många fall fått lemna förebilder åt 
allmogen. Ej blott portens eller grindens form skall avbildas, 
även bör undersökas gångjärnens beskaffenhet ock huru lås-
anordningarna se ut. Det är ej ovanligt, att dessa kunna 
växla inom rätt begränsade områden. Särskilt böra olika slags 
stängningsanordningar av trä uppmärksammas. 

Ett surrogat för ledet eller grinden är stättan. 

Byggnadskulturen. 
Huset är väl ursprungligen ej något annat än en täckt in-

hägnad kring härden. Ostridigt finnes det emellertid många 
hus, som sakna eldstad, ehuru tillhörande samma byggnadstyp 
som härdhusen. Huru dessa historiskt stått i förhållande till 
varandra, kunna vi ha teorier om, som vi dock här lemna å 
sido. Av praktiska skäl taga vi hus med eldstad ock hus utan 
eldstad som huvuduppdelningsgrund, när det gäller byggnaderna. 

Ett hus med eldstad är fortfarande in i våra dagar det 
centrala för en bosättning. Omkring detta gruppera sig sedan 
andra hus — ju talrikare, ju mångsidigare det ekonomiska liv 
är, som ger anledning till deras uppförande. 1 våra dagar är 
väl gården att anse som enfamiljsbostad, förr har det ej alltid 
varit så. Varje minne om att gårdarna varit ättbostäder bör 
uppspåras ock omsorgsfullt upptecknas. Varje gård består av 
en samling hus, förr ett för varje ändamål, ock dessutom van-
ligen mindre hus utplanterade på avstånd från gården, t. ex. 
på grund av deras eldfarlighet eller för att fylla en uppgift på 
en hemifrån avlägsen plats. 

Gårdarna kunna antingen ligga enstaka eller samman-
förda till byar. Det senaste skiftet har medfört, att i många 
landsändar det ser ut, som om ej byar på långt när funnits i 
-den utsträckning, som värkligen varit förhållandet. Dessutom 
finnas byggnader sammanförda i klungor på andra ställen än 
vid själva byarna. Det finnes fisklägen, hamnar, dit de jord-
ägande bönderna flytta vissa tider för att driva fiske som en ej 
oviktig binäring; eller fäbodar, där man likaså bosätter sig vissa 
periodiskt återkommande tider om året för att föda sin kreaturs- 
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stam. Såväl de fiskande som de boskapsskötsel idkande bön-
derna kunna ha mer än en hamn, där de äro delägare, eller 
mer än en fäbod att regelbundet årligen besöka. Den jord-
ägande befolkningen är således visserligen bosatt, men för i 
alla fall ett kringflyttande liv för att kunna försörja sig ock de 
sina. Om möjligt bör undersökaren söka följa en familj på 
denna deras periodiska förflyttning för att få en inblick i de för-
ändringar, deras vanor undergå genom denna. Husen i såväl 
hamnar som fäbodar äro vanligen av stort intresse. Det är 

Fig. 10. Torpet Djupvik, Alsike sn, Upl. Boningshus, bod, stall ock ladugård 
under ett tak, loge sammanbyggd med skjul. R. Cederström fot. 1904. 

nämligen mycket vanligt, att man följer med sin tid, d. v. s. 
ändrar sina byggnader, hemma i byn, under det att man låter 
allt vara vid det gamla å de mer tillfälliga boningsplatserna. 
Här möter man således äldre skikt i byggnadernas historia. 

På många håll är det ännu så, som de medeltida landskaps-
lagarna skildra det, nämligen att för varje uppgift finnes ett 
hus, naturligen med tendens för vissa byggnader att samman-
byggas, fig. 10. Det finnes en gårdsplan, men man kan dock 
påstå, att husen ligga strödda kring densamma. När gård efter 
gård har sina byggnader så planlöst lagda, måste byns ut-
seende starkt ha erinrat om fäbodarnas eller hamnarnas i våra 
dagar. Byggnader av olika natur växa ihop, vissa förses med 
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_övervåning, processer som ömsesidigt invärka på respektive 
byggnaders plan ock konstruktiva detaljer. Man möter därför 
i nästan varje gård byggnader, som representera skiftningar i 
husets utvecklingshistoria. Det är ej blott de stora längorna 
som på ett i ögonenfallande sätt göra detta, även det i ock för 
sig mycket enkla huset lemnar — när man blott får blicken 
öppen för vad det har att bjuda — många viktiga bidrag till 
bättre förståelse av denna. 

En viktig faktor för byggnadernas storlek ock talrikhet 
är givetvis storleken av gårdens avkastning. Kommer man så-
lunda till en mindre gård med förhållandevis stora ock många hus, 
bör man göra sig underrättad om huruvida gården förr varit större. 

Fig. 11. Husmansboning, allt under ett tak, Ullstorp by ock an, Ingelstads hd, 
Skåne. Förf. fot. 1915. 

I övre Sverige är det mycket sällsynt, att boningshuset på 
småställen kommit under samma tak som alla uthusen. Sådant 
är emellertid ej så ovanligt t. ex. i Skåne, fig. 11. Där är ock-
så den för större gårdar brukliga formen med alla tillhörande 
byggnader ordnade kring en enda gårdsplan vida spridd. I 
övra Sverige är det snarare så, att för de större gårdarna plan-
dispositionen blivit: boningshuset, bodar, brygghus Di. m. kring 
en gårdsplan, uthusen kring en annan, den senare förr ej sällan 
med dynghögen som mittpunkt. Den förra är »mangården», den 
senare »bakgården» eller »ladugården». Mellan dessa båda ytter-
ligheter — en länga med allt under ett tak ock husen i längor 
kring två gårdar — finnes ett otal mellanformer. Utvecklingen 
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har ej häller varit snörrät, korsningar på olika utvecklingssta-
dier ha ägt rum, eller — för att uttrycka mig tydligare — ständigt 
har den, som velat bygga, sökt att inom sina kunskapsmöjlig-
heter tillegna sig vad han trodde vara nytt, fint ock praktiskt. 
Vi, som kunna överblicka större områden, kunna se den sfär, 
därinom han hämtat sina ideer. Med varje ordentligt gjord 
genomarbetning av ett hus eller huskomplex vidgas ock för-
djupas vår kunskap om dessa för svensk odlingshistoria be- 
tydelsefulla frågor. 	 fl 

Gårdsplanen eller planerna i fall, där mangård ock fägård 
förekomma, äro vanligen för åtskilligt använda utrynnnen. När-
mast boningshuset är kanske en täppa. Är gården stor, kan 
finnas ett eller flera träd å densamma. Boträd? På bakgården 
finnas ofta vedtravar eller samlingar av bångar eller virke. Bor 
någon tonite i dem? På gården finnes ofta en brunn. Hur 
byggd? Hur uppfordras vattnet? Hur vattnas boskapen vid 
denna? Hämtas vattnet vid källor? Trefaldighetskällor i trakten? 

Vad byggnaders plandisposition beträffar, kan man, när 
man systematiserar, lämpligen skilja mellan enkla hus ock 
sammanbyggda hus. Närmast ges en översikt av de enkla 
hustyperna. Dessa äro utom för vissa slag i odlade bygder 
mera sällsynta, men äga sitt stora intresse, eftCrsom de utgöra 
de enheter, varav de sarnmanbygda husen historiskt kunna anses 
ha uppkommit. 

Enkla hus med eldstad. 

Det runda huset, som av flera forskare anses vara den älsta 
formen för människobostad, lever mycket sällan kvar, t. ex. som 
köksskålar i fäbodar. Den vanliga husformen är den r e k tan gu-
lära. I sin enklaste gestalt är ett sådant hus enrum migt med 
öppen eller inbygd svale. Denna svale har som regel sin plats på 

-ena gaveln: men det ges tillräckligt många fall, där svalen är be-
lägen längs ena långsidan, för att man skulle kunna bortse från en 
sådan husform. Eldstaden inom det rektangulära huset är dels be-
lägen fritt inom rummet, dels utanför byggnaden i eller invid en 
av rummets väggar. I senare fallet har eldstaden dock sin härdöpp-
ning inmot rummet, därifrån eldningen skötes. Även i de älsta hus 
jag sett — vilka dock ej haft någon hög ålder — har eldstaden 
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haft en ansats till rökgång, ja till ock med varit försedd med 
spjäll. Liksom det runda huset äro byggnader med sist an-
förda plananordning mycket sällsynta. 

De husgrupper av ifrågavarande slag, som jag påträffat, äro 
backstugor i södra Sverige, stenstugan på Skansen (i Stockholm), 
vissa kolarkojor (fig. 12), kokhus på finngårdar ock ett rektangulärt 
hus med svale å ena gaveln å torpet Erikslund under Hallinge 
Salems sn, Södertörn. Det är en samling exempel med härkomst 
från rätt skilda håll. Detta antyder förmodligen, att de tillhöra 

Fig. 12. Kolarkoja. Hållens by, Hållnäs sn, Upp'. Eldstaden ett gråstensröse 
vid ena gaveln; väggarna av resta eller liggande, hela eller kluvna stockar, 

jordtäckta. Förf. fot. 1914. 

en en gång utbredd kultur, som emellertid sedan av ännu out-
redda skäl hållits tillbaka. Sådana hus förtjäna därför i hög 
grad, att varje undersökare riktar sitt intresse på dem. 

Det vanligaste enkla huset är således enrummigt med svale 
ock med fritt liggande eldstad inuti rummet. I sin primitivaste 
form möter oss detta hus i våra dagar som basta, fig. 13 0, 14. 
I denna form saknar rummet fönster ock rökgång från eldstaden. 
Dörren sitter i väggen till svalen. I olika landskap variera 
ugnens plats, lavarnas utseende ock läge. 
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Fig. 13. Basta, Ransäterstorp, Ransäter sn, Värml. Knuttimrad med öppen, 
delvis med plank försatt svale; taktäckning näver under torv. Förf. fot. 1914. 

'Fig. 14. Plan av basta, Källbärga, Almada sn, Uppl. Knuttimrad, 
inbyggd svale; utefter gaveln lave, över ugnen ligga bräder. 

Efter skizz av förf. 1907. 

I eldhus ock skogsarbetarkojor, fig. 15 o. 16, händer det att man 
ännu möter hus av en mer utvecklad typ. Man har i dessa tak 
en öppen huv, som släpper in ljus utifrån ock ut röken från den 
öppna härden, denna är här uppmurad mitt på golvet. I dessa 
senare hus saknas emellertid härdens kombination med en ugn. 
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Fig. 15. Skogarbetarkoja, Hedbodarnes fäbod, Älvdalens sn, Dal. Knuttimrad, 
sticktak på åsar. S. Erlxon fot. 1915. 

Fig. 16. Interiör av fig. 15. I mitten ›eldpallen> eldstaden: i taket ovan denna 
öppen rökhuv av trä; på sidorna lavar, sovplatser. S. Erixon fot. 1915. 
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Fig. 17. Boningshus, Sola, Mellösa sn, Södm. Knnttimrat, enrummigt, 
svalen inbyggd med bräder. D. Ljungdahl, Fatab. 1907. 

Fig. 18. Plan av fig. 17. 

Bastan står således i detta avseende på ett längre framskridet 
stadium än de åsyftade eldhusen. 

Nästa steg är ett hus med rökgång från eldstaden ut genom 
taket ock öppningen i taket uteslutande använd som fönster. 
I ett ännu stående enkelt hus har jag ej sett detta vara för-
hållandet, men väl i sammanbyggda hus, Av praktiska skäl 
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flyttas nämligen fönsterna ned i väggarna ock takfönsterna av-
skaffas. I sådant skick (dock utan ryggåstak) har jag sett flera 
hus, t. ex. som kokhus i skärgården i norra Uppland. De sakna 
ugn. Hus av samma slag med härd kombinerad med ugn är 
ju en vanlig företeelse i de mellansvenska landskapen. Ej sällan 
är i dem också den inbyggda svalen tudelad, så att man fått en 
förstuga ock en kammare (kök, brygghus — vad det kan heta 
i olika trakter). Det är detta hus i sina två huvudvarianter: 

Fig. 19. Bur för rökning av skinkor ni. m., Vrena sn, Södm. 
Förf. fot. o. 1900. 

med hel eller med tudelad svale, som sedan blir kärnan i de 
sammanbyggda husen, åtminstone i de delar av Sverige, där det 
skånska huset icke är det dominerande (fig. 17, 18). 

Jämsides med den här antydda utvecklingsgången för det 
enkla huset med eldstad förekomma för speciella uppgifter bygg-
nader, som ha sin utgångspunkt i något av de stadier, det enkla 
huset genomgått. Dessa hus ha dock mer eller mindre ombil-
dats ock benämnts för de säruppgifter, för vilka de avsetts, t. ex. 
brygghus, sommarkök, ria, kölna, smedja, hackstuga m. fl. 
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Vid sidan av dessa små eldstadsförsedda hus finnas på av-
stånd från byns eller gårdens byggnader i det fria eldstäder 
av säregen natur. De äro ibland °hägnade, t. ex. för bykning 
eller för lättning av nät, ibland kombinerade med vissa anord-
ningar. Det finnes eldgropar, över vilka linet lägges, när det 
skall rötas, rökkurar för rökning med enris av fläsk ock annat 
t. ex. fig. 19 från Vrena sn, Södermanland, ock vid kusten för 
rökning av fisk. De ligga litet varstädes ute i hagar ock backar. 
Efter vad jag själv sett, förete de en stor växling av former. 
Redogörelser för deras utseende, när ock hur de användas, sak-
nas. Förmodligen döljer sig i dessa ett stort kapitel primitiv 
kulturhistoria, vars slöja det icke vore ett ögonblick för tidigt 
att lyfta. 

Fig. 20. Källare ock potatisgropar, Ransäters sn, Värml. Förf. fot. 1914. 

Enkla hus utan eldstad. 

Källare, potatisgropar. Man tror som bekant, att en av 
de älsta bostadsformerna varit i jorden ingrävda kulor. Av denna 
form vill en eller annan se minnen i vissa rektangulära bonings-
hus, som ligga helt eller delvis under jorden. I någon större 
utsträckning äro sådana emellertid icke bevarade i Norden, där-
emot finnas håligheter av växlande form utgrävda i därför lämp-
lig jordmån, avsedda att användas som upplagsplatser. Mig ve-
terligen ha ej någon av dessa eldstad. Skulle dylika med 
eldstäder kunna påträffas, vore de nog så intressant. Till vänster 
å fig. 20, från Ransäters gård ock sn i Värmland, synas två 
sadeltak lagda direkt på marken. Dessa ha dörrar i gavlarna. 



BYGGNADSKULTUREN: ENKLA. HUS UTAN ELDSTAD. 	31 

Fig. 2L Potatiskällare, Söderby, Salems sn, Södertörn. 
R. Hjorth fot. 1914. 

Fig. 22. ›Lambgift›, Marpes, Fårö, Gottl. Väggar i skiftesvärk med 
›hånnstukkar›, agtak. Förf. Fatab. 1909. 
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Äro de ovanligt små, kunna huvarna i sin helhet lyftas bort. 
Dessa huvar äro de yttre skyddstaken för potatisgropar av cy-
lindrisk form. Fig. 21 visar en annan form av jordkula. In-
gången till denna är en dörr i backsluttningen; över det jord-
täckta innertaket finnes ett sadeltak, buret av åsar. Då luften 
fritt kan spela mellan dessa tak, kan ej värmen bli så stor 
inuti gropen. Vintertiden vidtagas åter särskilda åtgärder för 
att bibehålla värmen inne i gropen. Den föregående bilden, fig. 
20, ger oss ännu en form för källare. En del av byggnaden 
ligger ovan jord ock har knuttimrad stomme. I gaveln se vi 
en dörr, taket är buret av åsar. 

Småhus utan eldstad vid ock utanför gården. De flästa 
småhusen äro liksom de stora av rektangulär form. Då det ej 
är möjligt att här i detalj redogöra för dem, lemnar jag en 
lista över de vanligaste: vedbod, i andra trakter kallad hugghus; 
svinstia, svinhus; fårhus — ligger detta ute i skogen eller på betes-
marken, kallas det på Gottland för »lamgift» (fig. 22); lada — sällan 
vid gårdarna små, men t. ex på avlägsna ängar av litet format; 
avträden — att räkna upp alla skiftande smeknamn för sådana 
torde ej stå i mänsklig makt, men varje sådant bör noteras. 
Vid vattendragen ligga sågar ock vattenkvarnar — dessa äro 
ofta i samägo. Väderkvarnar kunna också vara i gemensam ägo, 
men äro det ej alltid; t. ex. på vissa häll på Gottland, fig. 23, kunde 
man för ej så länge sedan få se en rad med sådana nära var-
andra, var ock en på den enskilda partens (gårdens) smala teg. 
Vidare bruka i vissa trakter förekomma enkla skjul av olika 
slag. Deras användning ock material skall som i övriga fall 
naturligen undersökas. Alla dessa småhus äro, som flera gånger 
framhållits, av särskilt intresse, då de i allmänhet försummats 
ock man således ej vet, vilken betydelse de haft för landets 
byggnadshistoria. 

Uthus av samma form, som de enkla härdhusen, men utan 
eldstad. Till dem höra tre huvudgrupper: A bodar, B stall ock 
fähus, C lador. När man granskar bodarna ock stallen ur ut-
vecklingssynpunkt, finner man, att de alldeles som boningshusen 
i Sverige norr om Skåne förmodligen haft sin moderbyggnad i 
ett rektangulärt hus med öppen eller inbyggd svale. 

A. Bodar. Boden har i olika landskap skiftande namn. 
Variationerna bero på att på olika håll någon sida av deras an- 
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vändning fått bli den namngivande. Bodens huvuduppgift är 
att vara gårdens förvaringsrum. Som sådan skall den i ett litet 
hushåll inrymma de för det löpande hushållet avsedda förråden: 
kött, mjöl o. s. v.; den skördade spannmålen till avsalu ock för 
utsäde, husfolkets kläder, förråd av sängkläder ock linnevaror, 

Fig. 23. Väderkvarn, Linde sn, Gottl. K. A. Berlin fot. 1902.1 

samt kistor för deras förvarande. Ofta står i boden en eller ett 
par sängar för tillfälliga besökande. I sådana namn som snickar-
bod, slöjdbod ha vi förmodligen en erinran om att en ock annan 
bod tidigt tagits i anspråk som värkstad för hemslöjd. Är 
gården större, blir.  det en bod för varje ovan uppräknad huvud-
grupp, eller ett rum i de många fall, där husen byggts samman 
till en stor flerrummig byggnad. Den enkla bodens grundplan 

3-152642 Sv. landsm. Ambrosi an i. 
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är redan i korthet angiven. I många trakter förekomma bodar 
med svale på gaveln (fig. 24), omväxlande med sådana, som äro 
försedda med svale på långsidan. Envåningsbodar äro numer 
sällsyntare ält bodar i två våningar. Förr hade många av dessa 
senare utskjutande övervåning, fig. 25 till vänster, en sorts öppet 
galleri, dit en stegeliknande fritrappa förde. I andra fall var 
utskottet ej så stort, att man kunde använda det för sig, utan 

Fig. 24. Bod, Bron, Älvros sn, Härj. Knuttimrad, på stolpar, svale på gaveln 
med dörr. Förf. Upp!. Fornm.-för. tidskr. bd  5. 

det bestod endast däri, att några av de översta timmerskiftena 
i väggarna lagts utanom väggen. Många variationer förekomma. 

En enrummig bod sättes alltsomoftast ovanpå en källare, 
»källarbod». På sina håll har boden i dessa hus omdanats 
från att vara ett förvaringsrum till att bli gårdens hälgdagsrum, 
där varje större fäst ägde rum. På Gottland voro dessa rikt de-
korerade »h ögstu gor», ej blott »partens», utan »gårdens» (byns) 
gemensamma fästlokal. 

Säruppgifter ha bodar fått, som använts på marknadsplat-
ser: marknadsbodar. Med dessa inträffar t. ex. i Småland 
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Fig. 25. Loftbodar, Gärde, Härj. Knottimrade med knnttimrade >utskott>. 
Förf. Uppl. Fornm.-för. tidskr. bd  5. 

Fig. 26. Sjöbod, Marviken, Vaddö sn, Uppl. M. Olsson, Fatab. 1912. 
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det märkliga, att dessa ej lagts i eller invid en by eller stad, 
utan ibland flera kilometer från en sådan. Anledningen? 

Längs kusten har den enkla boden omdanats till att tjäna fiskets 
behov. På grund av användningen kan man urskilja två huvudslag 
bland sjöbodarna: dels sådana, som brukas som saltbodar, fig. 26, 
— dessa likna mer bodarna i de inre socknarna — dels sådana, 

Fig. 27. Sjöbod med båtskjul, Söderhusen, Singö sn, Uppl. 
M. Olsson, Fatab. 1912. 

som kombinerats med en skyddad landningsplats för fiskebåtarna, 
fig. 27. Så långt min erfarenhet sträcker sig, ha därvid upp-
kommit ett flertal lokala typer, som sedan inom smärre områden 
fått genomgå en säregen utvecklingshistoria. 

B. Stall ock ladugård. Har man publicerat ett ock annat 
till vissa andra husgruppers historia, så äro bidragen till vår 
kunskap om hästarnas ock hornboskapens vinterhus mycket 
torftiga. Så mycket kan man dock se, att som redan nämnt 
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Fig. 28. >Fjäs> (ladugård), Vinbärgets fäbod, Nås sn, Dal. Knuttimrad; bräd-
tak, buret av åsar, en mellan varje stock i gavelbröstet. Bambers fot. 1915. 

Fig. 29. Interiör av fig. 28. Bambers fot. 1914. 



Fig, 30. Lada, Säderala, Räls. R. Hjorth fot. 1914. 
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den rektangulära byggnaden med svale även för dem är »urhuset», 
fig. 28, 29. Man har notiser i äldre litteratur om att hästarna gingo 
lösa inne i stallet; men när ock varför spiltor infördes, är liksom 
mycket annat rörande dessa hus ouppklarat. Hästar, oxar ock 
kor ha en gång haft byggnader för sig. Tillfälliga skyddsstall 
t. ex. vid kyrkorna ha förekommit. Annorstädes? 

C. Lador (fig. 30). Uppåt Norrland påträffar man även lador 
av samma ursprungliga form som i föregående byggnadsgrupper. 
Om dessas närmare utseende eller geografiska utbredning är 

man emellertid, kan man våga påstå, mycket okunnig. Rek-
tangulära lador av annan form finnas; i fråga om deras historia 
råder jämväl en liknande obekantskap. 

Sammanbyggda hus. 
Av den mångfald huskombinationer, som faktiskt uppstått 

i olika trakter under så småningom utbildade byggnadstraditioner, 
kan ej här lemnas en tillnärmelsevis uttömmande framställning. 
Vid uppkomna behov antingen dubblerar man det hus, som 
man redan har för en viss uppgift, eller ökar ut det gamla 
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huset genom att vidfoga detta något annat känt hus på gården. 
Ett av de motiv man har att räkna med för att förklara dessa 
sammanbyggningar är framför allt den minskade rnaterialtill-
gången. Man ser sig tvungen att hushålla med skogen. -Samman-
byggandet sker antingen inom en viss byggnadsform — man 
kan sålunda typologiskt följa bodens historia från den ovan 
omtalade enkla boden till Ornässtugan — eller genom samman-
förandet av olika hus med olika uppgift ock form i längor. För 
att förstå dessa byggnaders tillkomst ock detaljer på en viss ort 

40 0 4 t 3 	 5 
PM  I ni lull 	M. 

Fig. 31. Plan av boningshus, Slätåker, Malma sn, Södm. 
1 stuga, 2 kammare, 3 anderstuga, 4 förstuga, 5 bakugn, 6 öppen härd, 

7 senare insatt järnspis. D. Ljungdahl 1906. 

måste man arbeta sig in i just den ortens byggnadskultur. Några 
exempel torde vara på sin plats. Fig. 31 visar ett bonings-
hus med kök, kammare ock förstu, till vilket man fogat en sal. 
Denna senare är tydligen en kopia av köket, som man uppfört 
för att förskaffa sig ett fint rum. Ett annat exempel ger fig. 32, 
en stor mellansvensk gård från viken vid Olofssjön nära Koppar-
bärg i Västmanland. Vi se, att husen grupperats kring två 
gårdar, som åtskiljas av en länga med bodar. Dessutom se vi, 
hur de olika ekonomihusen vuxit samman i längor. Som ett 
tredje exempel har medtagits en skånsk kringbyggd gård nära. 
Arlöv, fig. 33. De båda sistnämnda planerna äro hämtade ur »Gamla 
svenska Allmogehem I,» Stockholm 1912, som prov på ett icke 
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Fig. 32. »Plan af Fredrik Erikssons gård Viken vid Olofsjän nära Koppar-
bärg», Västm. Gamla Sv. Allmogehem fig. 256. 

Fig. 33. »Gård vid Arlöv», Skåne. Gamla Sv. Allmogehem fig. 4. 
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efterföljansvärt förfaringssätt. Man får sålunda vid bilden 
ingen ordentlig uppgift om gård, by ock socken. Studerar man 
benämningarna närmare, så ser man, att arkitekten använt kon-
ventionella benämningar. Detta är, som ovan flerstädes fram-
hållits, icke efterföljansvärt. Man bör i stället anse som sitt 
mål att insamla gårdsfolkets egna namn ock tärmer. 

Fig. 34. Boningshus, Grimetorp, Ö. Göinge hd, Skåne. Stuga, sammanbyggd 
med två tvåvåningsbodar. Nilsson, »Till Oscar Montelius». 

Utom vad planerna antyda, vilja de båda bilderna fig. 34 
ock 35 visa ett par prov på huru uppbyggnader av dylika hus-
kombinationer kunna te sig. Fig. 34 är ett boningshus från 
Grimetorp, Ö. Göinge hd, Skåne, bestående av en stuga mellan 
tvänne tvåvåningsbodar. Fig. 35 — byggnaden till vänster — 
är en äldre, för Värmland typisk uthuslänga från Ransäterstorp 
i Ransäters sn. Undervåningen består av stall;  vedbod, redskaps-
skjul ock andra små utrymmen, som ligga mycket osymmetriskt 
i förhållande till varandra. Dessa ha förenats under en gemensam 
rektangulär höskulle med ett »utskott» på framsidan mot gården. 
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Fig. 35. Uthus, Ransäterstorp, Ransäters sn, Värml. Till vänster stall, skjul 
m., till höger loge. Förf. fot. 1914. 

Byggnadernas uppförande. 

Materialet i allmogehusen Skiftar alltefter den trakt, där 
huset är byggt. I de skogrika norrländska ock mellansvenska 
bygderna ända långt ned i norra Skåne är trä det vanliga. 
Naturlig sten eller tegel användes på några håll till byggnads-
material, överallt till eldstädernas uppmurande. Till taktäck-
ning kommer olika material i fråga, beroende på lokala omstän-
digheter. 

Grunden. Som vi redan nämnt, äro vissa grupper byggna-
der nedsänkta eller delvis nedgrävda i marken. De flästa nu 
bevarade äro dock lagda på själva marken. För att skydda 
dem för markens fuktighet har man tillgripit olika isolerings-
åtgärder. Dessa växla efter olika kulturgeografiska provinser 
ock äro inom samma provins olika för skilda husgrupper, sär-
skilt för bodarna ha vidtagits vissa skyddsåtgärder. 

Väggkonstruktioner. A. Väggar uppförda med naturlig sten 
eller tegel, konstrueras som i städernas hus. Dock ser man, att 
vissa enkla murar uppförts utan murbruk i s. k. kallmur. Finnas 
uppgifter om när tegel eller visst murningssätt kom till orten, 
äro sådana av stort värde. Var den naturliga stenen hämtats, 
vilket tegelbruk som varit leverantör, efterfrågas. Finnes ett 



BYGGNADSKULTUREN: BYGGNADERNAS UPP FÖRANDE. 	 43 

stenbrott på orten, bör man söka utforska dess historia, de red-
skap ock värktyg, som där brukats ock brukas. Organisations-
räster bland arbetarna? 

B. Rena träkonstruktioner äro: a) knuttimring, b) skiftes-
värk, c) resvirke. 

a) I de skogrika bygderna på det svenska fastlandet äro 
husen vanligen uppförda av liggande knuttimrade stockar. 

Fig. 36. Lada, Biskops, Bunge sn, Gottl. Väggen i skiftesvärk med >Jahn-
stukkar», gaveln i resvirke taktäckning ag, som vilar på 2 sidoåsar ock 

›raftar» (mittås saknas). Förf. fot. 1909. 

Denna knutning har tillgått på många vis. I äldre tid använ-
des ej sällan rundtimmer, d. v. s. stockarna ha sin naturliga 
runda form, se t. ex. fig. 28. I senare tider bilades gärna tim-
ret. Stockens ut- ock insidor gjordes plana, översidan konvex 
ock undersidan konkav. Härigenom slöto stockarna i väggen 
bättre till varandra, så att denna fick större stadga samt blev 
lättare att täta. Till tätningen användes ofta mossa, men även 
andra ämnen förekomrno. Vilka? I stockändarna gjordes ut-
huggningar, så att de korslagda stockarna skulle gripa in i 
varandra ock hålla väl tillsammans. Dessa uthuggningar ha 
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fått olika form, beroende på beskaffen-
heten av de hus, i vilka de skulle läg-
gas in, men också på att man i olika 
trakter varit mer eller mindre omsorgs-
full vid byggandet. I väl byggda hus 
få vissa stockar en särskild form. Till 
syll ock väggband utväljes grovt ock vac-
kert timmer, men även stockar i andra 
lägen kunna få en speciell behandling, 
t. ex. stocken närmast ovan syllen för 
att skydda den sistnämnda för efter väg-
gen nedrinnande väta. För fönster ock 
dörröppningar krävas särskilda konstruk-
tioner, så att väggarna ej förlora i stadga. 
Vilka? Om de yngre slagen av knut-
timring är det ibland möjligt att erhålla 
uppgifter, när de upptogos på en viss 
ort. Prov å knuttimring å flera bilder. 

Innan virket efter fällningen i sko-
gen anses vara tjänligt till husbygge, åt-
går en lång tid, varunder det vårdas ock 
behandlas. Huru? 

b) S kiftesvärk. Efter vad man 
tror, för att spara virke uppfördes i skog-
fattiga trakter väggarna i somliga av går-
dens hus på ett enklare vis, fig. 36. Man 
gjorde en ram bestående av syllen, stå-
ende stolpar (fig. 37) ock väggbandet, 
ock fyllde utrymmet mellan dem med lig-
gande halva stockar eller plankor, bålar. 
Hörnstolparna ha allmänt gjorts grövre 
ock i vissa trakter utsirats. Det finnes 
olika sätt att förena ramvärkets olika 
delar med varandra, de olika sätten stu-
deras ock beskrivas. Prov på en dylik 
konstruktion ses fig. 38, 39, 40. 

Fig. 37. dlånnstukk,, ornerad, 	C). Resvirke. Man gör väggen av 
Garda sn, Gottl., nu i Nord, stående kluvna stockar eller resta grova 

Museet. Förf.'  Bilder. 	plankor. Dessa kunna vara direkt ned- 
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Fig. 38. Mesnlakonstruktion med mittstolpo. A långband, B leås, C ryggås, 
D tvärband, E syll, F mesulor, G skift, H snedskift, I snedband, K takryttare, 

L >asen>, takskägg. A. Roland, Fatab. 1906. 

slagna i jorden eller stå i en syll. Upptill sammanhållas de av 
väggband. I en utvecklad form är skillnaden mellan en ifråga-
varande vägg ock den under b beskrivna endast den, att det som 
fyllnad brukade virket här är stående, där liggande. Även i 
detta fall ges icke få sätt att sammanhålla konstruktionen, jfr 
gaveln fig. 36. 
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e. Korsvirke. Väggens stomme består i detta fall av 
ett ramvärk av stockar, fig. 41-43. Rutorna mellan dessa äro 
fyllda med annat material: flätade grenar med översmetad lera 
(klinehus), med tärningar (tegel) av soltorkad lera, tegel o. s. v., 
olika på olika trakter. 

Gavelröstena i nästan alla byggnader ha på grund av sin 
tresidiga form en från väggen något avvikande konstruktion. 
Ofta är det en helt annan sådan där än i väggarna, t. ex. res-
virke i ett skiftesvärkshus, fig. 36, eller flätning till vägg av 
gråstensmur, fig. 43. 

Fig. 39. 	 Fig. 40. 
Fig. 39, 40. Hörnkonstruktion. — Fig. 39. I rak knut hophuggna syllar. Hörn-
stolpens läge över dessa. Mesulans anbringande i syllen. — Fig. 40. Hörn-

stolpe, långband ock tvärband hopfogas. ' A. Roland, Fatab. 1906. 

Vidare förtjänar särskild uppmärksamhet, hur man löst 
problemet att göra väggen längre än en stocklängd. Hur 
skarvas stockarna? Hur tätas väggarna? Finnes brädfodring 
utvändigt? De älsta väggarna voro i stugan invändigt blank-
skurade. När börjar man brädfodra eller putsa .dem? När 
kommo papperstapeter till trakten? 

Golv. I olika hus har man nedlagt olika omsorg på golvens 
beskaffenhet. I många småhus får marken själv göra tjänst. I 
bodarna, vilkas golv är lyft upp frän marken, kan man ännu få 
se sådana lagda av kluvna handbilade stockar. I »kök» ock 
brygghus äro ej sällan golven lagda med plansten i sådana 
bygder, som ha lätt tillgång till sådant material. Viktigast att 
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Fig. 41. Stugvägg i skiftes- ock klenevärk, 
Andrarum an, Albo hd, Skåne. 

Ax. Nilsson, »Till Oscar Montelius,. 

studera är utseendet av golvet i boningshuset. Man antar, att 
detta en gång i stora delar av vårt land varit stampad lera. 
Sedermera har en del av rummet belagts med bräder; den del, 
som ligger nära eldstaden, har först mycket sent fått trägolv. 
Hur förklarar man detta? Plan ges av rummet, så att man kan 
få en uppfattning av huru stor del saknar trägolv. 

Tak. Först mycket sent fingo allmogehusen plant innertak 
med vind (loft). Därtill medvärka inflytandet från flervånings- 

Fig. 42. Vägg i korsvirke, Magleby, A mager. Stolparna stå direkt på grund-
stenarna. Kr. Ax, Jensen, Fortid og Nutid, 1915. 
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husen i städerna ock tanken att spara byggnadsmaterial genom 
att förlägga vissa förråd på loftet i stället för i en särskild 
byggnad, boden. Konstruktionen av taken är i regel omsorgs-
fullare i boningshusen än i uthusen. Man kan särskilja några 
huvudsystem för yttertakets uppbärande, men i detaljer följas 
provinsiella traditioner. De viktigaste äro: sparrtak ock åstak, 
fig. 45. Korsningar mellan dessa system äro vanliga. Sparrtaket 

Fig. 43. Uthus, Holmana, S:t Olofs sn, Allo hd, Skåne. Väggarna av sten, 
gavelrästet flätat med ris. Ax. Nilsson, >Till Oscar Montelius'. 

har utvecklat sig till ett tak buret av takstolar, fig. 44. Åsarna 
voro en gång lika många som antalet stockar i husets gavelrösten, 
t. ex: fig. 28; i senare tid äro de ofta en eller tre, fig. 45. De 
viktigaste taktäckningsämnena äro bräder, spån, stenhällar, näver, 
halm, vass — i senare tid stickor ock tegel. För att fasthålla 
dessa användas olika sorters tyngder: torv, sten, takved eller 
system av stänger: »takryttare» ock andra. Några prov på olika 
konstruktioner av taken ge bilderna 46-49. 
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c , 

b 
Fig. 44. Takstol. a takstolsben, b tass (i andra 
trakter kallad sula), c stödben, d hanbjälkar. 

Förf., Sv. fornm.-för. tidskr. bd  12. 

Inom olika områden ock under olika tider äro olika sätt 
att bygga taken i bruk. Ännu är emellertid varken de olika 
takformernas utbredning eller kronologi utredd, åtminstone vad 
allmogehusen beträffar. 

Åt huset ges stadga genom tvärväggar, tvärliggande stockar, 
tvärband, från väggband till väggband, ock snedsträvor. 

Fig. 46. Snitt genom en ryggåsstuga, Storegården, Rackeby sn, Vgl. 
Taket uppbäras av sparrar från ryggåsen till väggbanden. Förf., 

Storegården i Rackeby. 

4-152642. Sv. landsm. Ambrosiani. 
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Fig. 46. Snitt genom ett uthus, Salling, Jylland. Taket upp-
bäres av en ryggås, som stödes av ensamma stolpar omväxlande 
med ett par snedställda stolpar, »stritsuler). Chr. Ax. Jensen, 

Fortid og Nutid. 

Fönster. Om man ritar en plan av en byggnad (rum), bör 
man alltid markera fönster ock dörrar. 1 många hus äro glas-
fönster en sen tids nyheter. Tidigast infördes de i boningshusen. 
För att få in ljus hade man eljest bål i väggen av olika form 
utan något skydd mot vind ock kyla. Ofta finnas luckor av 
trä för öppningarna. Fönsternas älsta plats var i taksluttnin- 

Fig. 47. Torvtak i ryggåsstuga, omtäckt med enkupigt vingtegel. 
Fig. 47-49. Detaljer vid takfotskonstruktioner. Förf., Store- 

gården i Rackeby. Benämningar inritade å bilderna. 



7\ 

\\\ . 

\\\.\ ,99~ 

Fh9P/L. . 

Z3k-172.5 Y/07-,7"/"3277-E/ 

BYGGNADSKULTUREN: BYGGNADERNAS UPpEDRANDE. 	51 

7ffr770,r   

a 	.2o 	•ro 	CTOr 

Fig. 48. Halmtak med torv, jfr fig. 47. 

garna såväl i boningshus som i kammare ock bodar. Det är 
först i våra dagar som takfönsterna fullständigt avskaffats. 
Fönsterramens konstruktion, spröjsvärkens material ock form, 
antalet rutor ock deras fördelning observeras. Fönsterluckor? 
Finnas några »solmärken» eller andra tecken i fönsterbräderna? 

Dörrar.. Dörröppningarnas plats ock form? Dörrarna kunna 
vara hela, halva (vågrätt tudelade) eller dubbla. Material? Hur 

Fig. 49. Halmtak från en ladugård, jfr fig 47. 
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stängas de? med klinka, trälås etc.? Gångjärn? Beslag? Portar 
till vagnslider? Trösklarna? Skyddsåtgärder för huset, genom 
att lägga någonting under eller i tröskeln? vid åska på tröskeln? 
eller genom att hänga något över dörren? 

Förstukvistar. Framom ingångsdörren är ofta en anord-
ning. Det kan endast vara ett par stenar, en granruska, men 
också en bro av stora hällar eller plank, med eller utan skydds-
tak. För att skydda mot kylan händer ej sällan att man gjort 
en helt sluten kvist; på andra håll har man endast en öppen. 
I flera trakter har man, så gott man förmått, utsirat dessa kvistar, 
ofta de enda ställen på boningshuset där man givit plats för 
bygdens förmåga i dylikt hänseende. 

Trappor. Det är ett mer svårlöst problem, än mången 
kanske tror, att ordna uppgången till övre våningen, vare sig 
där är rum eller endast förrådsplatser. Var ligger uppgången, 
inomhus eller utvändigt? Hur ser trappan ut? Är det endast 
en flyttbar stege? Ligga trapporna i bodarna fria till en sval-
gång? Är trappan endast inpanelad? Inomhus med eller utan 
avsatser? 

Värme ock ljus. 
Eldstäder. I människobostaden intar, som många gånger 

framhållits, eldstaden en central plats. Den är ju också ej blott 
platsen där beredandet av födan äger rum, utan också — förr 
i tiden kanske mer än i nyaste tid — stugans enda värme-
ock ljuskälla. Redan ovan har påpekats, att man med stort 
intresse bör uppspåra eldstäder utomhus. Med lika stor energi 
bör man utforska de olika eldstadsformerna inomhus, deras läge, 
benämningar (av husets innevånare) o. s. v. Mycket sällan träffas 
nu en enkel eldstad, en äril eller en ugn, utan vanligen en 
kombination av en eller flere dylika. I basturna är vanligen 
eldstaden en förbindelse av en ugn, byggd av eller betäckt med 
många gråstenar, ock en äril (fig. 50). Inne i stugorna växla 
eldstadsformerna alltefter husens ålder ock det landskap, man 
befinner sig uti. I ett eller annat hus ute i obygden står eld-
staden kanske ännu kvar mitt på golvet, härdplatsen är kanske 
lyft från golvet, leldpall» (fig. 16). Men i de flästa fall är eld- 
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staden dragen mot ett hörn av stugan, mot stugans väggar äro 
uppmurade stadiga murar (fig. 18). Från de olika härdarna 
leda rökgångar till en gemensam skorsten ock ut genom taket. 
Spiskappan uppbäres av en stång, ock härden, som är omsorgs-
fullt murad, är upphöjd från golvet ock ofta belagd med en 
järnhäll. Alla de variationer, som möta, kunna här ej ens upp-
räknas, men ett par exempel ges i bilderna fig. 51 ock 64. I 
fig. 51 se vi en eldstadsanläggning från Delsbo i Hälsingland. 

DAjurmiaahl 19013. 

Fig. 50. Bastuugn, Backa, Väddö sn, Uppl. Av tegel, belagd med rullsten. 
Över äriln en gnistsläckare. D. Ljungdahl, Fatab. 1909. 

Den består av fyra skilda eldstäder, som vuxit ihop till ett 
helt efter en lång utvecklingshistoria. Bilden visar en låg härd, 
föga höjd från golvet; nästan mittpå denna står en stång av 
järn, som uppbär spiskappan. Här har på ett tidigare stadium 
funnits en mur, som skiljt de båda härdarna, den ensamma 
— nu i hörnet — ock den med bakugnen kombinerade. Den 
fjärde eldstaden se vi som en liten hylla uppe i muren. På 
sina håll kallas denna för lysspis. När man fick lov att 
hushålla med veden, anordnades denna härd som ljuskälla, 
t. ex. om  man behövde lysa upp stugan någon längre del av 
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natten. På en annan utveckling häntyda de stora eldstäderna 
i de skånska allmogehusen, fig. 64. Fig. visar planen av en 
skånsk bondgård från Vallebärga, som omfattar kök, stuga ock 
angränsande partier. Den centrala eldstaden är nästan ett helt 
rum. Härden (I) är hästskoformig. När man står mellan dess 
armar, är man under bar himmel. Den kolossala bakugnen (B) 
skjuter ut som en liten byggnad för sig framom husets vägg. 

Fig. 51. Eldstadsanläggning, D el sbo sn, Håls. Två härdar skilda av en stång 
ined grythängare, bakugn, lysspis. Nilsson, Ymer 1905. 

Till vänster ha vi en sättugn, en järnugn (2), ock till höger 
en pannmur. Båda eldas från köket. 

På flera håll finnes uppe på ugnen anordnad en viloplats. 
I andra fall har man större hål i den stora eldstadsmuren för 
att värma saker uti eller mindre hål för elddonen, senare tänd-
stickorna. I våra dagar finner man ofta en järnspis insatt 
i härden. Hur voro eldstäderna färgade i vardagslag? Hur 
stekte ock kokade man förr i de öppna spisarna? Vilka jälp-
redskap? Trefötter? Användes bakugnarna till annat än mat-
lagning? 
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Utom de i allmogehusen vanliga eldstäderna upptog man 
under senare århundraden, för att skaffa sig bättre värme, i 
anderstugan eller hälgdagsrummet — vad namn det nu må 
ha — från härrskapskulturen ett par ugnsformer, som denna i 
sin tur lånat söderifrån, den ena är järnugnen, den andra kakel-
ugnen. 

Fig. 52. Sättagn, Björkeröd, Brunnby sn, Skåne. 
Förf. Fatah. 1906. 

Järnugnar kunna vara såväl sättugnar (d. v. s. från härden 
införas genom väggen kol ock glöd i ugnen) som vindugnar 
(där man direkt eldar). Deras-  utbredningsområde samman-
faller i huvudsak med de sedermera svenska landskap, som 
före 1600-talets mitt tillhörde den danska kronan. Dock före-
komma de även, men sparsammare i till dessa landskap 
angränsande områden. Tillvärkning av järnugnar har inom 
svenskt område ägt rum vid de sydsmåländska bruken, som 
försågo Skåne med ep del av dess behov, vid Ljusnedal i Norr- 
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Fig. 53. »Järnkakelugn», Gunneröd, Billinge sn, Skåne. 
Huseby järnbruk i Småland, år 1834. Förf. Fatab. 1906. 

land ock möjligen i Värmland. De älsta ugnarna äro sannolikt 
av tysk import, i yngre tid har importen från Norge varit 
mycket livlig. De äldre nordiska ha sidohällarna hopfogade 
med tillskruvade skenor i hörnen, fig. 52; efter år 1700 trädes 
ena paret hällar i falsar på det andra paret, fig. 53, eller på 
sättugnar i falsar på gavelhällen. Inpå 1700-talet få de ej 
sällan en övervåning av mindre järnhällar. Detta byggnadssätt 



Fig. 54. Kakelugn, Hinderstorp, 
Kållands hd, Vgötl. Gulbrun, 
på svarvade träfötter, med nisch, 
1700-talets senare hälft. A. Ro- 

land fot. 1905. 
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imiteras i vissa trakter med putsad tegelmur, fig. 53. Under 1800-
talet finner man t. ex. i Skåne ofta en överbyggnad av kakel 
eller tegel på mycket äldre järnugnar. Dessa ugnar ha en gång 
utgjort allmogehusets värdefullaste 
inventarium ock därför högt skattats 
av dess ägare. — Alla signaturer 
ock -årtal, som ej sällan förekomma 
på järnugnarna, böra omsorgsfullt 
avskrivas. 

Kakelugnar. I Mälardalen ock 
de båda götalandskapen voro kakel-
ugnar vanliga. Hur sent de trängde 
in i allmogehusen, är för många 
trakter ej utrett. I många hus har 
man ersatt dem med billigare ugnar 
av samma form som dessa, men 
uppförda av tegel, slammade ock 
putsade. En enkel kakelugn torde 
ej ha varit svårare att fabricera än 
vilket annat enklare lerkärl som 
hälst. Då kakelugns- (kruk-)makare 
funnits i de flästa städer söder om 
Dalälven under senare århundraden, 
kan man gå ut ifrån, att vi ej ha att 
söka tillvärkningsorten långt ifrån 
det ställe, där ugnen finnes. Även 
väl glaserade ock med handmålning 
försedda kakelugnar behöva ej vara 
storstadsprodukter. Först omkring 
1750 börja rektangulära kakel av 
större format att komma i bruk, 
dessförinnan voro de små kvadra-
tiska (18 x 18 cm.) vanliga. Dessa 
sistnämnda ha dock otvivelaktigt 
levat kvar länge. De älsta kaklen 
på landsbygden i Sverige äro med dekoration i relief ock glase-
rade; sedan bli de släta ock vanligen grönglaserade. Under 1700-
talet blir form- ock färgrikedomen större. Med 1800-talets början 
bli de blanka, vitglaserade kaklen populära. Dock har man 
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under alla tider på många håll nöjt sig med oglaserade, olje-
målade/ kakel. De vanligaste ugnsformerna äro: plan ugn, rund 
(cylindrisk) ugn (fig. 54) ock kolonn, d. v. s. en ugn, som bestod 
av en cylindrisk överbyggnad på kubisk plint. Från ock med 
mitten av 1700-talet försågos kakelugnarna, sedan vedtillgången 
blivit mindre, invändigt med av tegel murade rörgångar. Eld-
stadsöppningens plats? Spjällets plats? Har kakelugnen fot av 

Fig. 55. Eldgnidning med slagdängel vid tröskning. 
Keyland, Fatab. 1912. 

kakel, tegel, trä eller järn? Om man träffar lösa kakel, bör 
man observera rumpets form ock huru detta satts fast på bladets 
baksida. 

- 	Belysningsredskap. Ännu i mans minne släcktes om vintern 
brasan på den öppna härden mellan kl. 8 ock 9 om kvällarna. 
Arbetet för dagen var slut, ock man lade sig att sova. Brasan var 
-således den belysning, som vanligen bestods i en stuga. 1 regel 
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täcktes på kvällen kol ock glöd med aska, så att man följande 
morgon endast hade att blotta dem för att få ny .eld. Slinknade 
elden, var det nog så besvärligt att få ny sådan. Det enklaste 
var -att gå till grannas ock låna. I övrigt hade man att till-
gripa några av de av ålder brukliga eldgöringsmetoderna. 

Fig. 56. Vrideld med bågenoddrill, Värml. 
Keyland, Fatab. 1913. 

Elddon. Ett primitivt sätt att• få eld är att gnida eller 
vrida två trästycken av olika slag mot varandra. Fig. 55 visar 
ett slag av gnideld; fig. 56 ett slags vrideld (Keylands termino-
logi). Varje rest av detta sätt att göra eld, som möjligen någon-
städes bibehållit sig för rituellt bruk, är av stort intresse. Ett 
mycket spritt sätt att göra eld var att slå eld med stål ock 
flinta. Stålets form, om det är hemgjort, torde avritas. Vilket 
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ämne brukas som mottagare för gnistorna vid eldslagningen? 
Andra metoder? De från högre ståndskulturen utvandrade eld-
donen: skörtunnor, pneumatiska elddon, svavelstickor ock tänd-
stickor äro 1800-talets former av mindre intresse. Observera 
de fodral, i vilka elddonen förvaras! 

.Fig 57. Lykta av trä med glasbitar 
ock gåspännor i väggarna. Ögötl. 

Förf., Bilder. 
Fig. 58. Kådljus. Ögötl. 

Förf., Fatab. 1913. 

Lysämnena äro relativt få: torrvedsstickor, rovolja, tran, 
talgljus, vaxljus, beckljus, kådljus. Belysningsredskapen upp-
visa däremot en rikedom av arter. För de olika lysämnena torde 
man kunna räkna med, att man har hållare, som hänga ned från 
taket: takarmar, kronor; sådana som äro fästa vid en fast eller rör-
lig väggarm; sådana som äro flyttbara antingen på golvet eller 
på bordet, stickstakar, ljusstakar, lampor, vaxstapelställ. Fler- 
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talet inomhuslysen sakna skydd för lågan, utomhus brukar man 
lyktor (fig. 57) av flerfaldiga slag. Särskilt bör man se efter, 

Fig. 60. Lampa av bränd lera, 
med droppskål. Stamnared sn, 
Hall. Lithberg, Fatab. 1915 Fig. 59. Lampa av järn, med droppskål, 

Löderup sn, Skåne. Lithberg, Fatab. 
1915. 

Fig. 61. Ljusstake av järn, med bl. a. 
hästskoformade hängen, Skåne. 

Förf., Bilder. 

vilket ämne som i dessa användes som »glas». Lysämnena äro av 
olika slag, allteftersom de skola brukas i stugan eller i uthusen. 
Som logbelysning kan man sålunda, långt efter det fotogen- 
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lampor eller stearinljus på gården kommit i bruk, finna använda 
gammaldagslysen, t. ex. kåd- ock beckljus, fig. 58. I skogsbygden 
ock vid kusten kunna troligtvis träffas belysningsredskap ock 
lysämnen, som eljest äro obekanta. Särskild uppmärksamhet 
fästes vid sådana redskap, som från att en gång ha använts 
fören sorts lysämne gjorts om för ett annat; så kant, ex. en hållare 

Fig. 62. »Juläpplaträ>, av trä,•Smål. Förf., Bilder. 

för torrVedsbål ha gjorts om till en ljusarm. I äldre tid fästes 
ljuset ofta på en pigg, i yngre tid växla ljusklämmor ock ljuspipor 
som hållare. I fråga om lamporna skall särskilt befintligheten 
av droppskålar ock rökhuvar ock deras form iakttagas. Hos 
allmogen i Sverige äro lamporna ofta antingen av enkelt ler-
gods, fig: 60, eller av järn, fig. 59. Vilket ämne användes som 
veke? kan man ännu ge besked om vad »löven», t. ex. å fig. 61, 
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i olika form betyda, som hänga på vissa stakar? Användas 
vissa stakar vid vissa årsfäster? (Jfr fig. 62.) Hur smyckas de 
vid dessa? Vad kallas de? Kommer man ännu i håg, när de 
nya elddonen eller den nya tidens ljushållare kommo till trakten? 
Namn på olika sorters ljus? 

Husgeråd. 

Vad jag önskar sammanföra under ovanstående gemen-
samma rubrik, är den lösa ock fasta rumsinredningen (möblerna) 
ock sådana redskap, som ingå i det dagliga livet. Däremot 
utesluter jag kläder ock alla de redskap, som tillhöra gårdens 
hushållning (åkerbruk, boskapsskötsel), familjens kosthåll samt 
olika hemslöjder. Dessa böra behandlas i annat sammanhang. 
Det är — om jag får uttrycka mig så — sovandet ock ätandet 
som här äro det centrala. 

För ett ytligt iakttagande ser det kanske ut, som om bonden 
ock hans hustru samt barn, drängar ock pigor hade sina säng-
platser år ut ock år in på samma ställe; men så är alldeles 
icke fallet. Ovan äro de förflyttningar, som stå i samband med 
fäbodväsendet ock fisket, antydda, men ändringar ske även av 
mindre omfattning ock dock fullt regelbundet. Det torde vara 
endast under den kallaste årstiden som alla hushållets med-
lemmar bebo ett rum, ock detta för den kära värmens skull. 
Några exempel må lemnas på vad man har att söka. I stora 
delar av Norrland sker en vårflyttning ut i sommarköket. I 
norra Uppland har jag under högsommaren träffat husbonde-
folket uppflyttat på den oinredda vinden, där de hade sin sov-
plats å golvet. När det blir varmt, flytta drängarna ut ur 
stugan till boden »för att vara mera ogenerade». — Var ligga hus-
hållets medlemmar, om de t. ex. taga sig en eftermiddagslur? 
Vid vilken ålder förflyttas barnen från husbondens säng? Före-
kommer före visst arbete, att de vuxna för någon natt sova på 
höskullen eller annorstädes. Spya vissa av hushållets med-
lemmar någon viss dag på året i syskonsäng? Vilken dag är 
denna? Äro särskilda bruk förbundna därmed? — Huvudfrågan 
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blir emellertid: Hur ock var bo under olika tider av året de 
särskilda medlemmarna av familjen ock tjänstefolket? 

Var i stugan plägade hushållets måltider intagas? Kommer 
man ihåg, var inomhus den nuvarande generationens föräldrar 
eller deras föräldrar intog° sina måltider? Åt man någonsin i 
det fria? Hur var arbetsfördelningen vid tillredningen av födan? 
Deltog husmodern i måltiden, eller åt hon rör sig senare? Hur 
voro husbonden ock tjänstefolket placerade kring bordet? När 
fingo barnen upphöra att stå under måltiderna? Vem skall läsa 
högt till bords? Bordsbönernas lydelse? 

Vi lernna en överblick över möbleringen i de olika husen 
(rummen) på gården. 

Boningsrum. 

Stugan. I senare tid motsvaras stugan av vardagsrummet, 
med eller utan kök. Så mycket kan man se av det tillgäng-
liga materialet, att luckorna i fråga om vårt vetande om detta, 
det viktigaste rummets historia äro betydande. Stugans ut-
seende är väsentligt olika i olika landskap, möjligen beroende 
på olika traditioner, möjligen på att i vissa trakter stugan fått 
bibehålla flera drag från ett äldre skedes möblering, medan i 
andra utvecklingen gått hastigare. I äldre tid hade detta rum 
ett mycket olika utseende i vardagslag ock då det smyckats 
till någon av årshögtiderna. 

Väggbeklädnaden. Var timret i väggarna inifrån synligt? 
Panelat? Putsat? Målningar å väggen? När kommo pappers-
tapeterna? Vid den fästliga utsmyckningen användes på tyg 
eller papper målade bonader (fig. 63) eller vävnader av olika 
form ock utseende. Funnos vissa sorters vävnader regelbundet 
använda på vissa platser? Benämningar? Årtal, namn, in-
skrifter? 

Möblering. Som exempel på olika möblering i stugan 
meddelas här några enkelt utförda planer med möblernas 
plats angiven. Fig. 64 är planen av en bondgård i Valle-
bärga by ock sn, Ingelstads hd, Skåne före enskiftet. Stugan 
innehåller: 
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stackarebänk 	 7) bakbordsbänk, däröver en 
järn(kakel)ugn 	 tallrikshylla 
kakelugnsbänk 	 8) hörnskåp 
»lännastol» 	 9) »borkistan», store bord 
himlasäng med skåp i östra 10) södra bänken, ock i dess 
gaveln 	 fortsättning 
klocka 	 gåsabänken. 	- 

Fig. 63. Bonad, Halland. Daterad 1839; formad efter stugans gavelröste. 
Nord. Museet. 

Dessutom förekomma här vissa tider vagga, gunga ock gång-
vagn. Denna skånska stuga har som sin närmaste granne för-
stugan med en kärlhylla till höger om ingången, mittfram är 
den stora spisen med bakugn (jfr s. 54). 

Fig. 64. Boningslängan i en skånsk kringbyggd gård, Vallebärga 31 i V. sn, 
Ingelstads hd, Skåne. F förstugan, I eldstaden, B bakugnen, M » melbing-
huset>, P ›piehused». Om siffrorna se täxten! Efter Bruzelius, Allmogelivet i 

Ingelstads hd. 

Bild 65 är planen av en stuga ifrån Rackeby Storedard i 
lika nämnda socken, Kållands hd i Västergötland. Siffrorna 
beteckna: 

5-152842. Sv. landsm. Ambrosiani. 
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bortsäng i två våningar 	7) byrå — ovan denna hängde 
»fatahäch, kärlhylla 	 här en julkrona ned från 
soffa framför fönstret 	 ryggåsen -- 
matstol 	 8) soffa 
skåp för förvaring av mindre 9) bord 
värdeföremål 	 10) gåsabänk 
husbondfolkets säng 	11) kannestol. 

Eldstaden har, som synes, här sin plats inne i stugan ock upp-
tar en stor del av golvytan. 

PöRizs DÖRR_ 
LI T 

Ft; H T 

Fig. 65. Plan av stuga i Storegården, Rackeby sn, Vgötl. 
Om siffrorna se täxten I Förf., Storeg. i Rackeby. 

Åsens by, Älvdalens sa i Dalarna, har rumsinredningen 
följande placering, fig. 66: 

skåp 	 k) lillbänken 
väggfast bänk 	 1) ugnsstolen 
skåpsäng 	 m) spis 
klocka 	 n) bakgraven 
soffa 	 o) bakugnen 
gubbstol 	 p) huggkubben 
säte 	 r) handkläde. 
bord 

Till jämförelse må till slut meddelas vad som anses vara 
stommen i möbleringen av stugan under 1800-talets början i 
Uppland. Liksom i Dalarna upptar eldstadsanläggningen en 
betydande del av golvytan. Utefter bakväggen står sängen eller 
sängarna; framför gavelfönstret ett bord, vanligen ett fällbord; 
mellan detta ock sängen ett skåpur; längs södra (fönster-, lång-) 
väggen en eller två målade soffar, vanligen med utdrag; vid 
dörren ett grant målat skåp för mat ock kärl. Vid ingångs-
dörren stod jämväl en kort väggfast bänk, kallad tiggarbänken. 
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Utom dessa på en plan lätt markerade husgeråd, finnas i 
ett rum åtskilliga hyllor ock mindre husgeråd, som böra för-
tecknas i samband med planenl. 

När började möblerna målas? Av vem? När infördes mattor? 
Om man ej är i tillfälle att i bild återge de olika möblerna, 

måste med några ord respektive möblers utseende karakteriseras, 
ty man har anledning antaga, att de olika platserna i stugan 
upptagas av möbler (husgeråd) av en given traditionell form. 

7 

i  

Fig. 66. Plan av stuga, /isens by, Älvdalens sn, Dal. Om bok- 
stäverna se täxten! L. Levander, Livet i en Älvdalsby. 

Några anmärkningar med avseende på de olika möblerna 
må här bifogas. 

Bord. I de ovan meddelade redogörelserna för stugan möta 
vi tre sorters bord: »store bord», fig. 67, fällbordet vid fönstret, 
matstolen, ock dessutom finnes en fjärde sort: den lösa skivan, som 
efter användning flyttas åt sidan eller slås upp mot väggen. »Store 
bord» har på sina håll vid användandet bevarat drag, som visa, 
att det ej-  är ett matbord, utan snarast ett husaltare. När äter 

1) Redogörelse finnes exempelvis hos Levander, Livet i en Ålvdalsby. 
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man vid det? Vid vilka djurs slaktande användes det? Vilka 
husgeråd kunna permanent ha sin plats där? Huru prydes det 
vid årshögtiderna? Den lösa skivan ock matstolen äro bruks-
föremål (märk, i Rackebystugan intet annat bord än matstolen). 
Fällbordet torde ha lånat drag även från »store bord». Hur 
användes det? 

Sängar. Husbondefolkets säng har tydlighn en gång från 
Norrbotten till Skåne varit »förlåtsängen», ehuru den till upp-
byggnad ock utseende skiftat i olika landskap. Flerstädes har 

Fig. 67. Bord, Rättviks sn, Dalarna. Nord. Museet. 

den nu nästan försvunnit, numer förföljd som härd för tuberkel-
smitta. Ibland är förlåtsängen sammanbyggd med en annan 
skåpsäng, så att de båda fylla stugans hela norra vägg, 
fig. 68. Somliga ha sängplatser i tre våningar över varandra. 
Är gaveln fri, är där ett skåp. Vad förvaras i detta? Hur var 
»förlåten» draperad? 

Sängutrustningen? Som exempel på en sådan meddelas 
följande beskrivning: Sängen var bäddad med halm, björnmossa 
eller sämre hö; på detta breddes ett grovt lakan av blånväv, 
trasväv eller säx hopsydda kalvskinn med härsidan uppåt. Som 
täcke användes en fårskinnsfäll, på vilkens släta sida en vävnad 
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Fig. 68. »Jällsängar», interiör, Färnäs by, Mora sn, Dal. Sängplatser i 2 
våningar. Vid fönstret en matstol. S. Erixon fot. 1915. 

Fig. 69. Utdragssäng, blåmålad med blommor, dat. 1846. Uppbäddad, med 
synlig lakansvåd, Skåne. Kristianstads museum. Förf. fot. 1915. 
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var fastsydd, Vid stark värme begagnades ett bårtäcke, Huvud-
gärden utgjordes av en med halm eller dylikt stoppad kudde 
av blånväv eller kalvskinn med hårsidan utåt. Här användes 
således ännu ej madrasser ock kuddar. När kommo dessa i 
bruk? Hur se de ut? Var med spetsar? Med broderier? Vilken 
väv användes till dem? När användas de? 

Fig. 70. ›Lännastob, Skåne. Förf., Bilder. 

Den sovande naken? I dagskjorta eller daglinnet? Natt-
kläder? Nattröja? När kommo sådana i bruk? Hur var man 
klädd, när man låg hemma, hur borta? 

När kommo andra slags sängar (t. ex. fig. 69) i bruk än 
förlåtsängar? Minnen av väggfasta sängar i stugan? Hur 
bäddades för tillfälliga resande vid sådan årstid, att man måste 
lägga även dem i stugan, det enda varma rummet? På golvet? 
På bordet? 
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Bänkar. Fordom ha sängar eller väggfasta bänkar funnits 
längs stugans väggar. De senare voro till inpå 1800-talet 
omålade bräder på fötter eller lådor, utan annat ryggstöd än 
stugväggen. Från 1800-talets början frigöras de, förses med 
ryggstöd ock målas olika grant. Hur benämnas de olika 
bänkarna? Vad förvaras i dem, då de äro försedda med lådor? 
Gåsabänken? Den intressantaste av dem alla är högsätet, ofta 

Fig. 71. Kubbstol, Vånggärde, Orsa sn, Dal. 
Nord. Museet. 

bänken framför »store bords» ena kortsida. Hur begränsas hög-
sätet? Finnas lösa, fristående bänkar samtidigt med de fasta? 
Vändbänkar? Namn? Plats? 

Med 1800-talet komma sofforna. Hur kallas de? Hur se 
de ut? 

Stolar. Några enkla stolar, ej sällan utan ryggstöd, före-
komma ofta i allmogehusen. En stol med rygg ock armstöd, 
»lännastol» (fig. 70), eller en kubbstol (fig. 71) i andra lands-
ändar äro troligen ej möbler i modern mening. Därför må man, 
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så långt det går, söka tränga in i deras historia ock använd-
ning. Även förekomma någon gång pallar. 

Hur prydas bänkar ock stolar vid fåsttillfållen? 
Förvaringsmöbler. I stugan ha utom de lådliknande bän-

karna alltid funnits några förvaringsmöbler: kärlhyllan, fata-
häcken i närheten av spisen, bokhyllan, tavletten (fig. 72) på olika 
platser i rummet, sängskåpet, hörnskåpet (fig. 73), högsätesskåpet, 

Fig. 72. Tavlett, Gästrikl. Förf., Bilder. 

dragkistan, byrån, låren — allt vad de nu heta i olika landskap 
— möta under någon form. Deras plats i stugan, konstruktion, 
inredning ock uppgift bör i varje fall beskrivas. Det är mycket 
som är oklart i fråga om deras utvecklingshistoria ock härkomst, 
så att en rik materialsamling behöves. Att låren är utgångs-
punkten för en serie, ock kärlhyllan för en annan, kan man ana. 
Särskild uppmärksamhet torde ägnas mellanformer. Inskrifter, 
årtal utvändigt, trycksaker eller målningar, t. ex, invändigt i 
kistlocken, torde upptecknas. 
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Utom de stora förvaringsmöblerna finnas smärre: skrin, 
nattlådor ock askar av flere slag ock skilda material, karakte-
ristiska för skilda landskap. Flere av dessa äro så små, att 
de förvaras inuti större möbler. 

Klockor. I mänga landskap ingår ett golvur som regel i 
möblemanget. Var står det? Minns man, när dylika började 

Fig. 73. Hörnskåp, blåmålat med blommor, dat. 
1860; Ingelstads hd, Skåne. Förf., Bilder. 

brukas på trakten? Konstruktion, signaturer ock årtal an-
tecknas. 

Handukehängare. Var är den uppsatt? 
Minnen om ysahänget; om bondens vapen en gång hängt 

i högsätet? 
Barnmöbler. Sedan 'familjen tillökats, inkommo i stugan 

några nya möbler. Det är den nya världsmedborgarens sov- 
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ställe, den gunga i vilken han förvaras om dagen för att han 
ej skall göra ofog, eller den gångvagn, däri han kan röra sig 
utan att ådraga sig några större skador. Norrut har man sär-
skilda don för att kunna bära honom med sig. Vad heta dessa 
i olika trakter? Huru äro vaggorna konstruerade, hur bäddade? 

Fig, 74. Takkrona av fnöske, dat. 1695; Hessle sn, Vgötl. 
Nord. Museet. 

Takkronor. I Rackebystugan anmärktes tillvaron av en »jul-
krona, fig. 65. Takkronor (fig. 74) av olika material: halm, svin-
borst ock andra, med isittande prydnader av annat material (av 
vad?), ha i regel ingått i inventariet; ibland såsom i anfört fall 
uppe hela året runt, i andra endast för viss tid (vilken?). Andra 
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takprydnader, foglar etc., förekomma. Dessa äro minnen av 
äldre religion, ock måhända lever ännu någon kunskap kvar 
om deras rituella bruk, som noggrant bör tillvaratagas. Denna 
väg är nämligen numera nästan den enda på vilken vi kunna 
komma till kännedom om flere förkristna skikt av vårt folks 
religiösa föreställningar. 

Städning ock eldning. Var är veden upplagd i stugan? 
Var står kärlet Med vatten? Hur transporteras detta hem? 
Sopuingsgräjornas plats? Vilka äro de? Ej blott till vissa 
högtider, utan t. ex. till söndagen, vidtages viss grundligare ren- 

Fig. 75. Sovelfat, trä, Hall. Nord. Museet. 

göring ock stugans utpyntning. När sandas golvet? När strös 
enris? När majas med björkris? 

Finnas hos den äldre generationen minnen av (kras föräld-
rars möblering ock stugans dåtida utsmyckning? 

Kökskärl, bordskärl, dryckeskärl. Så vitt jag kunnat finna, 
lemnas icke i den svenska litteraturen någonstädes en ordentlig 
översikt över vilka dessa kärl varit hos svensk allmoge i äldre 
tider. Ett nära liggande önskemål vore således att åstadkomma 
dylika översikter från olika trakter av vårt land. Även i fråga om 
kärlen ha stora ändringar skett under 1800-talet. Tidpunkten för 
uppträdandet av ett ock annat kunna vi även, med en flyktig 
bekantskap med materialet inse, t. ex. vad som vid kaffets 
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'genombrott som folkdryck togs i bruk. Men i det stora hela 
äro härmed förbundna  frågor outredda. 

Kokkärlen voro få. Vi erinra oss, att man ännu endast 
hade den öppna spisen som plats för matlagning. Grytorna 
voro därför vanligen försedda med egna fötter, men hängkärl 
funnos även. Dessa voro upphängda i ,skärdingen» över elden. 
Grytor av sten, lera eller järn ha funnits. Vilka av dessa 
material hava varit vanliga hos allmogen? Kittlarna äro ofta 

Fig. 76. Fiskfat av lergods med gulglaserad botten, dat. 1724; 
Dillö, Vadsbo hd, Vgötl. Nord. Museet. 

av koppar. Naturligtvis funnos sådana av olika storlekar, ock 
de användes jämväl för andra ändamål än matlagning. För 
fiskens stekning användes på vissa kuster en rist av järn ock 
en vifta för att öka hettan, men eljest? Stekpannor, plåtar, 
spett? Andra redskap? 

Finnas för gillesmaten särskilda kärl att koka eller steka 
uti? Äggostformar? Vad rör man om med i grytan under 
kokningen? Kräklor? 

Hur serveras maten på bordet? I vardagslag? Vid hög-
tider ock gillen? Var uppskäres köttet? På bordet, på fat eller 
på en brödkaka? Fat av många slag ha brukats. De äro ofta 
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benämnda efter den rätt, vartill de vanligen begagnas, såsom 
glödkakefat, »sovelfat» (fig. 75), »sömatsfat» (= kokmatsfat), »ägg -
ostfat» o. s. v. Fiskfaten, fig. 76, avvika i så mån, att i deras 
mitt finnes en skål för såsen. De vanligaste faten äro av ler-
gods (fajans), tenn ock trä. 

Bordskärlen behövde ej i vardagslag vara så många. Fram-
sattes kokkärlet på matbordet, lades något under detta för 
att skydda det sistnämnda? Vad? Man åt förr vissa rätter 

Fig. 77. Sked, >bröllops- 	Fig. 78. Driekkanna, Hyeklinge sn, Ögl. 
sked>, av trä, Härj. 	Laggad. Nord. Mus. Å. 1912 (Fatab. 1913). 

Förf., Bilder. 

direkt ur fatet, vari maten serverades, t. ex. gröt. Runda tall-
rikar av trä äro relativt sena, tidigare voro »diskarna» rektangu-
lära. Tallrikar av lergods eller tenn ha nog länge samtidigt 
med dem av trä brukats. När kommo bordskärlen av porslin i 
bruk hos allmogen? Vilka former uppträdde först? När t. ex. 
djupa tallrikar? En gång åt man ur djupa smärre skålar, av 
vilka var person i hushållet hade sin egen. — Hur ofta diskas 
det? Hur tillgick därvid? 

När hade man duk på matbordet? Av vilket material? 
Vad menas med prästaduk? Andra högtidsdukar? På bordet 



Fig. 79. Drikkanna, ›jäspes-
kanna), laggad, Dal. 

Förf., Bilder. 
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stå saltkar, senapskopp ock smörask eller smörkalk. Smörfat? 
Hur lades smöret upp? 

Ett hushåll hade ej tillräcklig bordsutrustning för de ätande 
vare sig i vardagslag eller — än mindre — vid gillen. Var 

ock en använde sin egen kniv, när han 
skulle under måltiden skära av något. 
När kommo gafflar i bruk? Skedar (fig. 
77) voro säkert mer allmänna, men detta 
därför att de också tjänade andra ända-
mål. De fiästa voro av trä, horn, tenn 
eller silver. När en sådan användes som 
»känning», voro de sirligt utsmycka-
de. Bröllopsskedar? Gyckelskedar? De 
många silverskedarna, som funnos hos 
de mer förmögna, hade anskaffats för 
att visa husets välmåga, det var den 
tidens sätt att bilda kapital. Var för-
varades skedarna? I skedhäck? Som 
»känning» i locket på flickans kista? 
Av silver, var? Slevar funnos av flera 
slag. 

Aven om allmogen i vardagslag var måttlig i mat ock dryck, 
funnos i stugan en hel mängd kärl att förvara, servera eller 
förtära dryckesvaror uti. För så vitt de äro av trä, äro de an-
tingen laggade, svarvade eller urholkade. Mjölkhushållningens 
bunkar etc. förvarades i ett annat ruin (se detta). I stugan 

Fig. 80. Täppskål, urhålkad ur ett trästycke, Bohuslän. Förf., Bilder. 
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fanns en dricksbytta av trä eller åtminstone en mugg, i yngre 
tid av porslin, till dagligt bruk. Om man drack vatten ur 
ämbaret, så användes väl en skopa. Brännvinet förvarades i en 
kutting i boden, inuti stugan i en glasflaska i sängskåpet. Det 
förtärdes i bägare, tumlare, glas, sked — namnen växla på dessa 

Fig. 81. ›Dubbbel ölhöna›, urholkad ur ett stycke, 
S. Trondbjems amt, Norge. Förf., Bilder. 

Fig. 82. Snibbskål, Hycklinge sn, Ögl. Nord. Museets 
Å. 1912 (Fatab. 1913). 

små dryckeskärl efter deras olika form ock material. Detta 
senare kan vara silver, tenn, koppar eller horn. De stora bord-
kärlen för drycker voro säkerligen i gamla dagar Baht_ av trä: 
kåsor, stånkor, snibbaskålar (fig. 82), kannor (fig. 78, 79), stop, 
bållar (fig. 80). Finnas traditioner om att man drack ur horn, 
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bevarade? Oftast drack man efter varandra ur det stora kär-
let. Hade man mycket stora skålar, kunde det hända, att 
mindre »gäss», fig. 81, flöto på dryckens yta för att vid behov 
användas som dryckeskärl. Serverades brännvin ur en dryckes-
kanna, använde man en »supasked» att ösa drycken ur kannan 
i tumlarna. Redogörelser för de olika dryckernas förvarings-
kärl, serveringskärl ock de egentliga dryckeskärlen samt för 
huru vid serveringen tillgått uppsättas. Namnen på kärlens olika 
delar torde icke förbigås! Vilka drycker ha använts? När ha 
de numer försvunna gått ur bruk? Kaffe, te, läskedrycker? 
Smeknamn på dryckeskärl? Vardagskärl, gilleskärl? 

Fig. 83. Nystuga, Valbo sn, Gästr. i Nord. Museet. 

Nystugan, Andersstugan. Plats angives å planen fig. 31. 
Uppåt Norrland består möbleringen av detta rum endast av ett 
stort gästabudsbord, väggfasta ock lösa bänkar, fig. 83. I andra 
trakter har detta rum efter stadsmönster möblerats med till större 
delen i staden inköpta möbler. Fast den smak, som därvid tagit 
sig uttryck, är vår tid föga avlägsen, kan det vara nog så in-
tressant att med hänsyn till framtiden även få denna möblering 
kartlagd ock förtecknad. På andra håll har man visserligen 
byggt en nystuga, men denna får där tjänstgöra som ett mellan-
ting mellan klädkammare ock matbod. Detta inträffar även i 
stora gårdar. 

Kammaren. I fråga om läge se planen fig. 31. Denna 
har uppstått genom en tudelning av svalen. I många trakter 
har detta ännu ej skett, i andra först sent. Minnes man varför? 
1 en dalsocken t. ex. skedde detta i mannaminne, ock då därför 
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att den älsta dottern ville ha ett eget rum, för att man ej skulle 
se, vem hon tog emot på lördagskvällarna. Eldstad? Möble-
ringen (ex. från Dalarna) bestod ofta av ett väggfast fällbord 
vid fönstret, ett vackert snidat, omålat hörnskåp ock en säng, 
som naturligtvis var obrukbar om vintern, samt någon stol. På 
väggen fanns en trälist med hängare av trä. 

»Piehused» i Skåne. Pigbod i Uppl. Eldstad? Säng? 
Kista? Drängstuga eller drängbod i Uppl. Drängkammare i 
stallet (Skåne). Säng, kista, stol? Finnas i tvåvåningshusen 
boningsrum på övre botten. Oinredda? Hur äro de möblerade? 
Benämningar? Bebodda? Sommarkök (Norrland). Möblering? 
Vä gg beklädnad? Högstuga. Källarstuga. Källarbod. Vägg-
beklädnad? Användning? Möblering? Brygghus. 

Förvaringsrum. 
Några exempel på innehållet i de olika förvaringsrum, som 

förekomma i olika trakter av vårt långsträckta land, skola 
lemnas i det följande. Först meddelas ett inventarium från en 
bod i Lillhärrdals kyrkoby, Härjedalen, från en vanlig genom-
snittsgård, där tydligen ännu ej någon fördelning av vissa 
varor till skilda byggnader ägt rum. 

Som bodens golv är upplyft från marken, för att dess inne-
håll skall skyddas från fukt såväl som för mindre skadedjur 
(yr fig. 24), har under golvet inlagts följande: en sladd (vält), 
en stege, 2 knävlar (stänger att bära hö på), en släda, 2 skott-
kärror, ett par timmerkälkar, ett par skaklar, en timmerget, ett 
par »hötre» (att hava ovanpå släden), en gyngesläp. 

Inuti »härbärget» på nedra botten till höger om gången 
finnas: 3 sädeslårar med säd, 13 säckar att ha säd uti, å nya 
»fäldtäcken», 2 fällar med täcken, en ösa; till vänster om gången: 
4 sädeslårar med säd (korn), en fårskinnspäls, 4 nya fällar på 
en stång, 2 såskäppor, en kappe, en fjärding (måttkärl), en 
sädesösa, en gammal bår (laggkärl), en linne (kvast), 2 mjöl-
säckar av getskinn, en ösa. 

På övra botten finnas: 3 fårskinn på en stång, en drossolår 
att ha lättkorn uti, en roste (bryggkärl), ett bord en 4 tum tjock 
skiva, 2 bårar (laggkärl), ett barkkar, en råglår, .en vepa, ett 

6-152842. Sv. landsni, Am bro si an i. 
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säte, 7 säckar av getskinn, ett parti kött ock ett parti alar 
käppar att hänga kött på). 
Originalet till denna förteckning har prisuppgifter på de 

olika persedlarna. Kunna sådana anskaffas, är detta av stort 
intresse. Jag har ej meddelat flere förklaringar till de rent 
norrländska benämningarna, än originalet innehåller, ock detta 
med avsikt, ty härav kan varje insamlare själv bäst se, hur 
litet en ej på trakten uppvuxen faktiskt kan hämta av en sådan 

Fig. 84. Kista, brunmålad med blommor dat. 1837; Kivik, Mellby sn, Skåne. 
Nord. Museet. 

enkel lista, ock således hur viktigt det är att utförligare redo-
göra för de skilda föremålen, 

På gårdar med större ekonomi finnes det flera hus eller 
rum, vart ock ett för en viss grupp av de saker, som här lagts 
om varandra: mathus för kökets dagliga åtgång,- mjölkbod, bod 
för vinterförråden, magasin (---- sädesbod) för skörd ock utsäde, 
kistehus för vävnader ock kläder, sjöbod för fiskedon etc. 

Kistehus (Skåne). Om läge se t. ex. planen fig. 64; men 
det kan även vara placerat i en annan länga av den kringbyggda 
gården. På. väggarna hängare, på golvet kistor. De senare 
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stå i de trakter av Skåne jag sett alltid på låga fötter, fig. 84. 
Rumsfördelning inuti kistan? Konstruktion? Beslag? Kistor 
med plana lock äro i regel gamla. Från ock med 1500-talet 
börja de kupiga locken att uppträda. De flästa man i Skåne 
får se äro fåstefolkskistor från senare delen av 1700-talet — 
med blommor målade på rödbrun botten — eller 1800-talet — 
med blömmor målade på grön botter. — med ägarens initialer 
ock årtal. Vad som förvaras i de olika kistorna förtecknas ock 
beskrives. 

Bod. Fig.. 85 Visar planen av 
en envåningsbod i Rackeby Storegård, 
Västergötland, med väggfasta bingar. 
Konstruktioner? Då namn på vad 
som förvarades i de olika avdelnin-
garna äro angivna å bilden, hänvisas 
till denna. .1 andra dylika möter man 
vanligen lårar, t. ex. fig. 86, eller 
ståndkärl av olika form ock konstruk-
tion som förvaringskärl. Dessutom 
ibland även redskap för slakt, brygd, 
bakning ock andra hemindustrier. 

Fiskebod. A. Landbod i By- 
holma vid Marviken, Väddö sn i Upp- 
land. På golvet finnas: 7 tjärtunnor, 2 tjärpytsar, 1 lättbalja, 
1 lättbord, 1 lättkorg, 5 strömmingsskötar, 7 utrännarstenar med 
vidfästade utrännartåg, 1 trasig ålkasse, 2 åkor till ålkasse, 
diverse tågvirke ock flöten, 2 forkar; på åsarna: 6 strömmings-
skötar, 1 prackvätte (gubbe, trasig), 1 par oljekläder, en får-
skinnspäls. • 

B. 	Sj öbod med båtskjul, från Uppland. Utanför båtskju- 
let: en ökstock; förankrade på svaj utanför sjöboden: 2 ål-
sumpar. I båthuset: en skötbåt, en bår, en ålsump (stocksump 
hängande på väggen); på golvet i boden: 2 ålryssjor utan kassar 
ock åkor (ute i sjön enligt utsago 11 stycken sådana), 9 
kassar med åkor till ålryssjor, 4 åkor till ålryssjor, 1 bindtjuva, 
1 spinnrock, 1 större hög hallsten; på den ej mot båtskjulet 
vettande långväggen inuti boden: 1 skottnät, 1 par oljekläder; 
på gavelväggen åt land över dörren: 1 bössa (gammal mynnings-
laddare); på åsen: 1 skottnät, 1 täppa, 2 årdvättar (en gubbe av 
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Fig. 86. Lår, Oktorp, Halland, nu i Nord. Museet. Obs. konstruktionerna! 
Förf., Fatab. 1909. 

målat trä, en uppstoppad hona), 4 prackvättar, 3 skrakvättar; 
på skå: 1 fiskryssja, 8 ålkassar (ett par trasiga), 2 forkar, 1 par 
sjöstövlar, 2 par åror, 1 mindre segel, hoprullat, diverse block 
ock tågvirke, 1 vindspel för notdragning, 1 vattenkikare av plåt, 
1 gammal kikare (tub), 3 yxor samt en låda med hammare, 
spik ock diverse snickarevärktyg. I Fataburen 1914 har Martin 
Olsson skrivit en kommentar till dessa redskap, rör vidlyftig att 
här upprepas; den intresserade hänvisas till tidskriften. 

I redskapsskjul, portlider finnas? 
Höskulle. 
Hur förvaras rotfrukter? 
Hur stackas halm för vinterförvaring? 



Resumå. 
Methode å suivre pour prendre des notes sur la culture mate-

Helle des paysans; par SUNE AMBROSIANI. 
Dans une introduction sommaire (p. 3-9), on etablit que 

les recherehes sur la culture materielle des paysagas doivent 
surtout s'occuper d'objets faits å la main par les paysans, 
ainsi que de renseignements sur leur fabrication et leur em-
ploi. Pour bien diriger ces reeherches, on doit toujours con-
centrer son attention sur un seul objet ou groupe d'objets, 
grand ou petit, et de telle nature qu'on puisse arraver å une 
explication complete. Dans bien des oas otii il s'agit d'un do-
malne plus ou moins etendu, les connaissances d'un soul 
investigateur ne suffisent pas. Il est done å reeommander, 
en tel oas, de partager le champ de travail entre plusieurs 
collaborateurs d'une competence toute spkiale. Quant å Poutil-
lage, les hommes du. metier n'ont pas besoin de conseils, majs 
au profit des autres on donne quelques indications gene-
rales sur les meilleurs materiaux pour ecrire et pour dessiner, 
ainsi que quelques eonseils pour la photographie. 

Dans l'aper9u donne ensuite sur Petendue de la culture 
materielle, on a pris comme point de depart la plus ancienne 
unite sociale dans l'histoire du pays, c'est å-dire le village 
(p. 10-21). Apres quelques mots sur l'histoire du partage 
legal des terres du village, les questions se divisent dans les 
groupes suivants: vie sociale du village, ponts et chaussees, 
elötures et grilles. Dans la partie principale qui suit (p. 21-
52), les habitations sont etudiees å plusieurs points de vue, 
par ex. leur groupement, la disposition des chambres etc. 
Un eompte rendu detaille sert de guide pour faire le releve 
de tout ce qui concerne les maisons simples. D'abord sont 
deerites les maisons å foyer, puis eelles qui n'en ont pas. Il 
faut surtout etre minutieux pour les mat(Sriaux et la eon-
struetion des maisons, vu qu'en general on ne fait pas assek 
attention å ces questions å moins qu'elles ne soient signalees 
directement. 
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La partie qui suit (p. 52-63) traite des questions du 
ehauffage et de l'Mairage, questions importantes dans un 
pays å climat froid. Elles se groupent naturellement autour 

celles des foyers et de l'attirail mobile pour l'eelairage. 
La derniere partie traitee (p. 63-84) porte sur les objets 

employes dans la maison pour le repos et les repas. On y 
passe en revue les meubles de la principale ehambre, 4 stugan », 
et des autres chambres ainsi que les effets et ustensiles en 
general, y eompris ceux des magasins å provisions. 

Les autres domaines de la culture materielle seront etudies 
plus tard. Si, dans bien des eas, les questions se trouvent 
tres nombreuses et detaillees, eela depend de eette experienee 
un peu surprenante que fort souvent l'enqueteur non expert 
ne voit ni ne demande que ce qui lui a dejå ete signale par 
la litterature dont il dispose. Les materiaux d'illustration 
ne sont nöuveaux qu'en partie, les sourees des emprunts sont 
indiquees sous les figures. Les illustrations sont lå, evi-
demment, pour faciliter l'intelligence du texte, majs aussi 
pour servir de guide quand il s'agit de &cider ce qu'il faut 
photographier ou mesurer, et pour mieux montrer la maniere 
dont il faut le faire pour qu'une image rende le service qu'on 
en attend. 
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