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Jordbrukets byggnader

Gårdens ekonomibyggnader kan berätta om 
produktionsinriktning och byggnadstradition! 
Höns- och grishus i två plan. Härklättan, Lilla-
Edets kommun. 

Tradition och förnyelse
Faluröda ladugårdar, timrade magasin, smedjor, kvarnar, mejerier och 
silos – alla har de eller har haft en viktig funktion i jordbruket och alla är 
de omistliga inslag i dagens jordbrukslandskap. Denna skrift vill berätta 
något om bondgårdens ekonomibyggnader – hus för djurhållning, förva-
ring och förädling. Vi vill också visa exempel på hur man kan ta tillvara 
sina byggnader genom återanvändning och varsamt underhåll och hur en 
ny byggnad kan passas in i gårdsbilden. Kan inspirationen finnas hemma 
på gården eller i trakten snarare än i industrins och bygghandelns stan-
dardlösningar?

Västra Götaland har en rik byggnadstradition. Länet rymmer såväl 
intensivt brukad slätt som skogrik glesbygd och skärgård med många 
öjordbruk. Olika influenser, näringsinriktning och naturgeografi har givit 
upphov till regionala särdrag hos gårdarna.

Bebyggelsen är dessutom hela tiden utsatt för förändring. Tekniska 
landvinningar och ökat välstånd är två av de faktorer som starkt påverkat 
och förändrat byggnadsskicket över tiden. Andra faktorer är skattepoli-
tik, centrala påbud och produktionsinriktning. Så blev t.ex. trösklogen 
överflödig i och med den självgående tröskans genombrott som i sin tur 
skapade behov av stora spannmålstorkar. Ängsladorna har ersatts av vita 
ensilagebalar och gårdssmedjan av traktorverkstaden. 

Ladugårdslänga med rundad logöppning, typisk 
för delar av Bohuslän. Orust kommun.
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Form och innehåll har gamla anor
Bondgårdens hus skall täcka många behov. Djuren skall stallas, foder och 
matvaror skall förvaras och råvaror skall förädlas vidare. Grundbehoven 
har varit de samma över tiden men byggnadernas form och tekniska 
standard har förändrats. 

Skriftliga källor berättar att tre hus var kärnan i den medeltida gården: 
stugan, sädesladan och fähuset. Vid sidan om dessa kunde det också fin-
nas sädesbodar, visthus, nöthus, hästhus, fårhus och kölnor (särskilda 
torkbyggnader). 

I delar av Västsverige började man tidigt att bygga ihop de olika funk-
tionerna till långa längor. Vanligt blev att logen med lador byggdes sam-
man med fähus och stall, ibland under samma tak. Boningshusen kunde 
vara sammanbyggda med bodar för förvaring av säd och matvaror. Men 
friliggande fähus skilda från logbyggnaden förkommer också. Småfähus 
och brandfarliga byggnader som smedjor låg ofta för sig själva, en bit 
utanför gården. 

Vid en resa genom Sverige märker man att äldre bondgårdar har olika 
form i olika delar av landet, t.ex. den kringbyggda fyrlängade Skånegår-
den. I Västsverige har gårdarna oftast en mer oregelbunden form där 
byggnaderna är löst grupperade och anpassade efter terrängen och den 
övriga bybebyggelsen. Vanligen är byggnaderna placerade i vinkel eller 
parallellt med varandra. Ofta är mangården med bostadshus och t.ex. 
magasin åtskild från fägården, gärna av ett staket eller av byvägen. 

Det har varit vanligt att samla flera av går-
dens funktioner till en lång ladugårdslänga. 
Dispositionen ser ofta likartad ut oavsett 
gårdens storlek och ålder. Plan över ladu-
gården på Heljesgården i Bolum, Falkö-
pings kommun. Avritning efter uppmätning 
av Mikael Hedin.

Bondgården i landskapet
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I södra Bohuslän och längst söderut i Västergötland finns emellertid 
ännu bevarade kringbyggda gårdar som visar släktskap med mer syd-
svensk byggnadstradition. 

Boskapsskötseln har dominerat stora delar av Västra Götaland under 
tidigare århundraden. I t.ex. Sjuhäradsbygden och Bohuslän har jordbru-
ket dessutom kombinerats med andra näringar såsom hemslöjd och fiske. 
I centrala Västergötland låg gårdarna ofta tätt samlade i stora, ofta gamla 
byar. I norra och södra delen var det däremot vanligare med mindre by-
bildningar med kanske 2-4 gårdar. I Dalsland och Bohuslän har ensam-
gårdar dominerat. Många av dessa har dock med tiden blivit byar genom 
gårdsklyvningar. 

Skiften förändrar landskapsbilden
Perioden sent 1700-tal och 1800-tal brukar kallas den agrara revolutio-
nen. Under denna tid upplever jordbruket bl.a. högkonjunktur inom 
spannmålsodlingen och viktiga tekniska framsteg såsom järnplogen och 
förbättrad gödselhantering. Befolkningen ökar kraftigt. Genomgripande 
jordbruksskiften med omfördelning av marken görs. Syftet är bl.a. att 
skapa bättre förutsättningar för nyodling och expansion. Mest känt av 
dessa är det laga skiftet som infördes 1827. Det kom att påverka en stor 
del av länets gårdar. Som ett resultat av skiftet flyttades många gårdar ut 
från bykärnan till nya lägen i landskapet. 

Kringbyggd bohusgård med bevarad stensatt 
gårdsplan. Ödsmål, Kungälvs kommun.

I Dalsland utnyttjades ofta topografin för 
att skilja man- och fäbyggnader åt. Bo-
ningshuset ligger högst med ekonomibygg-
naderna nedanför närmast odlingsmarken. 
Barndomshemmet Slobol i Ånimskog av 
Otto Hesselbom, 1890-tal. Tavlan finns på 
Dalslands museum.
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1800-talets skiften löser upp de täta bybildningarna och detta gav ökat 
utrymme för en mer genomtänkt gårdsform, inspirerad av herrgårdsbe-
byggelsen. Nu uppträder även rent symmetriska gårdar med fägårdslän-
gor grupperade som flyglar till den regelbundet uppbyggda mangården. 
Man- och fägård avskiljs från varandra med staket, häckar eller murar. 
Gårdstypen fick kanske störst genomslag i centrala Västergötlands slätt-
bygder. 

Till en början flyttade många bönder med sig sina byggnader vid 
skiftet. Mot 1800-talets slut märks dock en omfattande nybyggnation 
av såväl bostads- som ekonomibyggnader. Den ökade produktionen gav 
t.ex. behov av större lador men skapade också ett växande överskott att 
återinvestera på gården. Andra orsaker var folkökning och hemmansklyv-
ning. 

Under 1900-talets första årtionden märks åter ett uppsving för anima-
lieproduktionen. Både mängden kor och arealen odlad mark nådde sin 
kulmen på 1930-talet. Många nya ladugårdar uppförs, främst under pe-
rioden 1910 – 30, med flera tekniska förbättringar. Stort genomslag fick 
olika typer av mönsterritningar utförda av bl.a. Lars N:son Gramén och 
senare av lantbruksstyrelsen. 

På många håll i länet låg gårdsbebyggelsen 
samlad i täta byar före 1800-talets omvälvan-
de jordbruksskiften. Torps by före laga skifte, 
Marks kommun. Foto: S. Welin 1894. 
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Mot ökad specialisering
Efter andra världskriget ersätts ofta blandjordbruket med specialisering 
och monokultur. Kreaturslösa jordbruk blir allt vanligare. Å andra sidan 
uppförs rena djurgårdar med litet arealunderlag samt mjölk- och svingår-
dar med enbart foderväxtodling. Utvecklingen påverkar ekonomibygg-
naderna på flera sätt. Jordbruket genomgår en snabb och genomgripande 
mekanisering framförallt efter 1900-talets mitt. Den tekniska utveckling-
en skapar nya behov, t.ex. ger skördetröskningen behov av mekaniserad 
torkning av spannmålen i torkanläggningar. Lösdrift i mjölkproduktio-
nen medför enkla, oisolerade ligghallar och specialiserade mjölkningsan-
läggningar. Ökade krav på gödselhanteringen har gjort gödselbrunnar i 
betong till ett vanligt inslag i gårdsmiljön.

Dagens gårdsbild följer till viss del äldre västsvenska mönster. Hänsyn 
till transporter till och inom gården liksom större byggnader, mekanise-
ring och ökad specialisering har dock inneburit förändring. Så kan man 
t.ex. välja att offra åkermark för att kunna bygga lättåtkomligt och stort.

Merparten av dagens alla ekonomibyggnader 
har tillkommit under perioden 1875 – 1939. 
Välbevarad gårdsmiljö i Härstad med ladugård 
från början av 1900-talet. Vänersborgs kom-
mun.
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Många överloppsbyggnader
Merparten av dagens alla ekonomibyggnader har tillkommit under pe-
rioden 1875 – 1939. En försvinnande del finns bevarat från 1700-tal 
och tidigt 1800-tal, det rör sig då ofta om magasin eller andra välbyggda 
mindre hus som representerat ett högt ekonomiskt värde för gården. Spe-
cialisering och teknikutveckling har gjort att en mängd byggnader inte 
längre behövs på gården. Fastighetsrationalisering och jordbruksnedläg-
gelse bidrar till att hela gårdar blivit överflödiga eller i bästa fall övergått 
till enbart boende. Smedjor, magasin, madlador, småfähus, torvlador, 
brygghus, kvarnar ... Listan på det som idag ofta kallas överloppsbyggna-
der kan göras lång. 

Kulturarv eller odlingshinder? Många ”överloppsbygg-
nader” går en osäker framtid till mötes. Samtidigt har 
de ett stort kulturhistoriskt värde och kan berätta om 
jordbrukets förutsättningar under självhushållets dagar. 
Brattefors kvarn, Götene kommun.

Fähus i betong, fodersilos samt gödselvårdsanläggningar 
är byggnadstyper som utmärker moderna mjölkgårdar 
och som blivit vanliga inslag i landskapet under det sena 
1900-talet. Ingagården, Vara kommun.
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Jordkällaren – äldre tiders kylskåp
Förr fanns det jordkällare vid så gott som alla gårdar och torp. På vintern 
skyddade källarens tjocka väggar råvarorna mot frosten och på sommaren 
mot värmen. Sedan 1950-talet har jordkällaren kommit att spela ut sin 
roll som ”kylskåp” och ersatts av elektriska kylanläggningar. Maten kun-
de även förvaras direkt i marken, i t.ex. rotfrukts- och potatisgropar. Från 
Västergötland berättas det att man under 1800-talet förvarade potatisen i 
”petätegravar” som grävdes i en sluttning.

Många jordkällare har raserats helt eller delvis. En hel del finns fort-
farande kvar, troligen p.g.a. sin välbyggda och kraftiga konstruktion. De 
ligger ofta i en skuggig del av gårdsmiljön. Ibland kan man också hitta 
källare långt från gården vid någon ”potatisåker”.

En jordkällare hade ofta en förstuga med en inre dörr till det större 
förvaringsutrymmet. Ingångsgaveln murades av sten och försågs med en 
trädörr och i den bakre väggen lämnades ett hål för ventilation. En käl-
lare med överbyggnad kallas ibland källarvind. Dessa kan ha innehållit 
halm för isolering eller utnyttjats för förvaring eller kanske som snickar-
bod. 

Runt sekelskiftet 1900 började man använda huggen sten till jordkäl-
lare. Från 1920-talet och framåt uppträder mer ”moderna” källare gjutna 
i den nya tidens byggnadsmaterial - betong.

Förvaring

Stora källare i gråsten är karaktäristiska för 
exempelvis södra Sjuhäradsbygden. Åkerhult, 
Tranemo kommun.

Kring platåbergen är jordkällare i kalksten 
mycket vanliga. Vedum Storegården, Götene 
kommun. 
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Bodar och magasin – gårdens skattkammare
Bodar och magasin var förr gårdens skattkammare. Här förvarades säd 
både till mjöl och utsäde samt bröd, kött, fisk och andra varor som var 
viktiga för uppehället. Det fanns även bodar för textilier. I Västsverige 
har man på många håll under tidigare århundraden haft som tradition att 
bygga samman förvaringsutrymmena med bostadshuset och ha spannmål 
på bostadshusets vind.

Bodar och magasin byggdes omsorgsfullt av timmer och utgör idag 
ofta de äldsta bevarade träbyggnaderna på gården. Husen var gårdens 
stolthet och har därför också underhållits väl. De flesta bevarade bodar är 
från 1700- och 1800-talen. 

Boden byggdes på hörnstenar och somliga förhöjdes med stolpar, s.k. 
stolpbodar. Ovanpå stolparna låg skålformiga ”mushyllor”, som skulle 
hindra råttor och möss att ta sig upp. Andra bodtyper är parbodar och 
loftbodar. 

Boden byggdes ofta i två våningar. Bottenvåningen användes gärna 
som visthusbod eller redskapsbod. Här fanns tinor med fläsk, kött, hårt 
bröd och torkad fisk. I övervåningen förvarades säden i bingar. 

Under perioden 1750 – 1880 blev de separata sädesmagasinet allt 
större i jämförelse med boden och säden färdigtorkas i stora bingar. Före 

Loftbod i ektimmer, troligen byggd i början av 
1800-talet. Denna ålderdomliga byggnadstyp 
är numera mycket sällsynt. Ljunga, Herrljunga 
kommun.

1800-talets stora spannmålsmagasin är ofta 
påkostade och utgör ett pampigt inslag i slätt-
landskapet. Magasin med tydlig inspiration 
från Charles Emil Löfvenskiölds mönsterböcker. 
Ymsjöholms gård,Töreboda kommun.
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tröskningen torkades sädeskärvarna i någon av logbyggnadens lador. Idag 
förvaras den färdigtröskade spannmålen antingen på gården eller i cen-
trala silos. En rationell torkning möjliggjordes tack vare elektriska fläktar. 
Tekniken och arkitekturen utvecklades i USA och infördes till Sverige 
under 1920- och 30-talen. Dagens höga spannmålstorkar är anslående 
byggnader som kan utgöra ett dominerande blickfång i gårdsmiljön och 
landskapet. 

Logen – ett av bondens viktigaste hus
På logen tröskades årets skörd under senhösten och förvintern. Golvet 
i logen var så värdefullt att om gården delades kunde den ena parten få 
byggnaden och den andre golvet. 

I Västsverige brukar man tala om enkelloge eller parloge, beroende 
på om det finns ett eller två förvaringsutrymmen vid sidan av logkistan. 
Under 1800-talet infördes de första enkla tröskverken. De äldsta drogs 
för hand. Sedan tillkom den s.k. vandringen med mekanisk kraftöverfö-
ring som drogs runt med häst eller oxe antingen utanför logen eller i ett 
särskilt körhus.

Logkistan med sina båda lador var fram till 1800-talets mitt vanligtvis 
rundtimrad och på vissa håll uppförd med logbro och förhöjt loggolv så 
att ett utrymme bildades under logen en s.k. högloge. Dessa höglogar 
har troligtvis sitt ursprung i norsk byggnadstradition. Höglogarna finns 
främst i mellersta Bohuslän och i gränstrakterna till Dalsland.

Bohuslänsk parloge.
Traktorn står på det upphöjda loggolvet och vid 
sidorna skymtar de djupa ladutrymmena. Norr-
mannebo, Kungälvs kommun.
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Traktorgarage med eternittak lagom för en Fer-
gusontraktor, en ”Grålle”. Sedan länge är dock 
den första generationen traktorgarage alldeles 
för små. Härklättan, Lilla Edets kommun.

Avsides belägna lador på maderna vid Ripe-
långsmossen, Falköpings kommun. Varje gård 
hade sin lada. Höet fraktades sedan hem på 
vinterföret. 

Lador – att lägga upp förråd
Faktum är att ordet lada fanns innan ladan existerade som byggnad! ”Att 
lada” innebar då att lägga i hög, att samla förråd, att stapla upp. Lada har 
med tiden främst förknippats med förråd av hö- s.k. ängs- och madlador- 
eller annat kreatursfoder, t.ex. löv. Som nämnts ovan hade man också 
lador på ömse sidor om logen där foder och den otröskade spannmålen 
förvarades. Det fanns även lador för andra ändamål som t.ex. förvaring 
av torv vilket användes till bränsle och torvströ. Under 1700-talet bör-
jade bonden även att förvara foder i vindsutrymmen över fähuset och så 
bildades höskullen.

Ladorna hade olika utformning beroende på i vilken trakt de låg och 
när de var byggda. De äldsta timrades av rundvirke och de yngre hade 
ett stolpverk (resvirke) klätt med panel. Det var viktigt med luftspringor 
mellan stockar och brädor så att höet luftades.

Under senare delen av 1900-talet har ensilageutfodringen givit oss 
olika siloanläggningar, plansilos i betong och tornsilos i trä eller stålplåt. 
Nytt är också att det färska nyslagna gräset kan samlas i rundbalar och 
förpackas i grön och vit plast, s.k. ensilagebalar. Tack vare denna metod 
får djuren färskt vinterfoder hela vintern något som senast inträffade för 
över 2500 år sedan när Sverige hade ett medelhavsklimat! 

Garage och vagnslider – att samla maskiner
Redskap och åkdon har förvarats i bodar och vagnslider. Det var kanske 
framförallt på de större gårdarna som dessa separata byggnadstyper fanns. 
På de mindre gårdarna förvarades ofta vagnar och redskap i anslutning 
till logen, t.ex. i mindre tillbyggnader. Hästepokens slut och traktorns 
införande medförde emellertid nya former för att förvara maskiner och 
redskap.

De första traktorerna i landet tillverkades i Eskilstuna och kom redan 
på 1910-talet, men det var först på 1940-talet som traktorn på allvar 
kom att ersätta hästen som dragare. Traktorgaragen byggdes ofta på 
betryggande avstånd från övrig bebyggelse då en gnista från en traktor 
kunde orsaka en brand. På 1960-talet blev traktorerna allt större och de 
gamla garagen blev för små. 

Idag har så gott som varje gård en stor maskinpark. Detta påverkar 
inte bara själva jordbruksdriften utan också byggnadsbeståndet. Stora 
hangarliknande maskinhallar och lagerbyggnader har blivit en självklar 
del i gårdsmiljön. 
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Det föränderliga fähuset 
Fähuset kunde under tidigare århundraden vara en friliggande byggnad 
men man har på många håll också byggt fähuset intill logen. Under 
1800-talet blir emellertid den sammanbyggda ladugårdslängan med går-
dens olika funktioner under ett tak helt dominerande.

Fähusen var fram till 1800-talet byggda i en våning och saknade ofta 
höskulle. Hö förvarades i särskilda foderlador och bars till fähuset. Korna 
stod uppstallade mot ytterväggen och man fick tränga sig fram mellan 
djuren vid utfodring. Under 1800-talet blev det vanligt att ladugård och 
stall försågs med ovanpåliggande höskulle. Fram till 1950-talet ser man 
hur höskullens höjd och volym hela tiden ökar i takt med vallodlingens 
utveckling och kornas förmåga att äta och utnyttja grovfodret. Hissan-
ordningar underlättade arbetet med inlastning av hö och bidrog till att 
man kunde bygga stora s.k. höghusladugårdar.

Utmärkande för de byggnader som uppfördes mellan 1860 och 1930 
är ökad omsorg om djuren och de konstnärliga detaljerna. Ladugårdarna 
fick även fönster och ordentlig ventilation. Mjölkmaskinens införande 
efter första världskriget revolutionerade mjölkningen. Ladugårdarna 

Ålderdomlig länga med parloge till vänster och 
intillbyggt fähus till höger. De enda öppning-
arna i äldre tiders fähus var dörren och dyng-
luckan vilket medförde att ventilationen var 
obefintlig. Skräppekärr, Bengtsfors kommun. 

I Västergötland, Dalsland och Bohuslän har 
det varit vanligt att man ökat ekonomibyggna-
dernas storlek/volym genom sidoutvidgningar. 
Dessa utbyggnader hade olika lokala beteck-
ningar t.ex. skunk, sköka, skygga eller skåle. 
De anses vara något speciellt för Västsverige. 
Ladugård med skunk, Lerums kommun.

Djurhållning
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försågs nu med maskinrum och mjölkrum för kylning. Båsindelningen 
ändrades också till ett centralt foderbord som tillsammans med höskulle 
effektiviserade utfodringen. 

Ny teknik och nya behov under sent 1900-tal, t.ex. specialiserade 
mjölkningsanläggningar, ensilageutfodring och lösdrift, har förändrat 

Stort inflytande både nationellt och regionalt 
fick Charles Emil Löfvenskiölds planschverk 
om lantmannabyggnader under sent 1800-tal. 
De fungerade som mönsterböcker för god djur-
hållning, tekniska lösningar och fasadutform-
ning. Den pampiga stenladugården på Dala 
säteri, Falköpings kommun. 

I vissa delar av länet förekom särskilda som-
marladugårdar. Dessa var praktiska om det var 
långt till betesmarken. Korna mjölkade sämre 
om de hade långt att gå. Man passade även på 
att rengöra ladugården framme på gården un-
der sommaren. Axtorp i Vårkumla, Falköpings 
kommun. 
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Under 1800-talet blev man uppmärksam på 
betydelsen av gödselvård och på urinens vik-
tiga egenskaper. Takförsedd gödselstad bakom 
den stora funktionalistiska höghusladugården 
från 1960 i Åsnebyn, Melleruds kommun.

fähusen. Dagens ladugård är en låg byggnad utan ovanpåliggande skulle. 
Här kan djuren antingen gå på lösdrift eller vara uppstallade. Fodret 
hämtas maskinellt från fristående lador och ensilagesilor. I stora anlägg-
ningar kan korna själva gå till särskilda mjölkningsrobotar när de vill bli 
mjölkade. Stor vikt har lagts vid planlösningar och teknik medan ut-
formningen av ytterfasader och byggnadsdetaljer ofta har fått stå tillbaka. 

Häststall
Hästen hade många funktioner i äldre tiders jordbruk. Hästen var ar-
betskamrat, dragkraft och symboliserade även sin ägares välstånd och 
betydelse. Förr delade hästen ofta arbetsuppgifterna med oxen. Under 
1800-talet fick vi nya raser, t.ex. ardenner,  som var betydligt större än de 
gamla svenska hästraserna vilket krävde större stallar. 

Stallet hade ofta fönstren högt placerade, dels för att hästarna inte 
skulle kunna trycka sönder dem, dels för att man trodde att direkt solljus 
skadade deras ögon. Hästarna skulle ha ett torrt och svalt klimat då de 
var känsliga för damm och fukt och kunde utveckla allergiska reaktioner.

Stallet ingick ofta i ladugårdslängan och kunde placeras på motsatta 
sidan av logen i förhållande till korna. Hos de mindre jordbruken kunde 
hästen stå tillsammans med korna i ett separat bås eller en box. 

I Bohuslän var det vanligt att logen höjdes upp 
och nåddes via en logbro. I utrymmet under 
logen kunde hästen ha sin plats. Högloge i 
Skällebred, Kungälvs kommun.
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Grisar var självklara på äldre tiders jordbruk. 
Här hålls de i en del av ladugården, på Ginka-
lunda Smedsgården, Marks kommun.

Friliggande svinhus med stråtak på skogsgår-
den Bastöna, Vara kommun.

För självhushållet var hönsen viktiga. De gav 
goda ägg som också lätt kunde omsättas i kon-
tanter – ”hönsapengar”.

Småfähus
På gården har det alltid funnits en mångfald av djur. Alla var av största 
betydelse för folkets överlevnad t.ex. höns, svin och får och alla har haft 
sina byggnader eller separata delar i ett fähus.

Hönshuset låg på fägården men i äldre tider var det inte ovanligt 
att hönsen fick bo i stugan under vintern för att skyddas mot kyla och 
rovdjur. Hönsen fick fritt leta sin föda och de brukade inte ge sig ut på 
några längre utflykter. Under 1800-talet insåg man ljusets betydelse för 
värpningen. Äldre hönshus känns därför ofta igen på sina stora fönster.

Svinen hölls för köttets skull och man kan säga att de omvandlade 
människornas avfall till ny föda i form av skinka, korv och ister. Den 
byggnad som hade de lägsta väggarna på gården var svinhuset eftersom 
grisar behövde ett varmare klimat. Svin luktar skarpt och man placerade 
gärna svinhuset bakom ladugården. Svinen kunde också bo i ladugården. 
I Bohuslän kunde svinhuset vara placerat under logen. 

Fåren gav ull, lammkött och hudar. Fårskinnet användes för att göra 
vinterkläderna varmare. Fåren med sin tjocka päls är mycket härdiga och 
fårstallet var ofta en enkel oisolerad byggnad som bara gav skydd mot 
vind, sol och väta. De kunde också bo i en avskrankning i ladugården 
eller dela fähus med grisarna. Får och getter hörde till skogs- och mel-
lanbygderna samt skärgården och de vallades på utmarks- och skogsbete. 
I skärgården var det vanligt att djuren släpptes på sommarbete på öarna 
och här och var kan man finna enkla s.k.”söhus”. 
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Brygghuset – kvinnornas rum
Att ta hand om tvätten var före maskinernas tid ett mödosamt, kallt och 
tungt arbete som sköttes av kvinnorna på gården. Så här beskrivs det i ett 
brev från 1909, ”Dagen bykgummorna vore i brygghuset, var det på mor-
gonqvisten –20 grader; dagen därpå, då de klappade kläder på den starkt 
isbelagda sjön, var det yrväder och mycket kallt….Jag fruktade att de arma 
qvinnorna skulle stelna till döds.” (Wallensteen-Jaeger) Det var vanligt att 
spara till två stortvättar om året, höst och vår. Tvätten utfördes ofta utom-
hus vid en sjö eller å. 

I de flesta gårdar och torp utfördes det tunga arbetet med tvätt, slakt, 
ölbrygd, svagdricka och brännvinsbränning i köket långt fram på 1800-
talet. Under 1700- och 1800-talen började separata byggnader för dessa 
verksamheter byggas. Det karaktäristiska för dessa byggnader är att de 
har skorsten och murad spis för uppvärmning av vatten och andra ”vätskor”. 

Förädling

Flertalet brygghus är upp-
förda under sent 1800-
tal och tidigt 1900-tal. 
Bohuslänsk källare ovan 
mark som kompletterats 
med brygghus. Ödsmål, 
Kungälvs kommun.
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Smedjan – platsen för det magiska järnet
Så länge järnet använts inom jordbruket har bonden haft behov av smed-
jan där man kunde tillverka och reparera redskap och andra järndetaljer 
som t.ex. byggnadsbeslag. Här skoddes också gårdens hästar. Smedjorna 
byggdes på betryggande avstånd från övrig bebyggelse för brandfarans 
skull. Byggnaden hade små fönster då för mycket dagsljus försvårade 
arbetet med att följa de olika nyanser som framträder i järnet vid härd-
ningen.

Jordbruket har haft såväl gårdssmedjor för husbehovssmide som 
bysmedjor. Det verkar som att man före 1800-talets jordbuksskiften ofta 
hade en gemensam bysmedja. Antalet enskilda gårdssmedjor ökar dock 
i samband med utflyttningen av gårdar och den ökade användningen av 
järn i t.ex. plogar och harvar.

Torkhus
På många gårdar fanns förr torkhus av olika slag. De kallades bastu, ria 
eller kölna beroende på vad som skulle torkas. En bastu som användes 
för torkning av tröskad säd och lin kallades torkbastu. När bastun an-
vändes för torkning av det grodda kornet vid ölbryggning kallades den 
kölna. Torkhuset användes också till att röka eller torka malt, fläsk, kött, 
korv och fisk. Linodling och linberedning var en viktig del av landsbyg-

Den timrade kölnan i Läggared är en av få be-
varade i länet. Det ovanliga med kölnan är att 
den fungerat både som kölna och som linbastu. 
Det vill säga man har både rökt fläsk, bryggt öl 
samt berett lin i kölnan. Före laga skifte ägdes 
den gemensamt av tre gårdar i byn och den an-
vändes för att bereda lin i ända fram till 1911. 
Svenljunga kommun. 

Under 1800-talet uppförde många gårdar egna 
smedjor, ibland i kombination med brygghus. 
Börsle, Trollhättans kommun. 
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En plats för vila och eftertanke? Friliggande av-
träde på Stora Härmanö, Orusts kommun. 

En lösning med en enkel 
stensatt torkgrop, lingrop/
lingrav, i backen förekommer 
i hela länet. Männen torkar 
lin över gropen och kvinnorna 
bearbetar det vidare med var 
sin bråka. Grimstorp, Herr-
ljunga kommun. 
Foto: Gustav Ewald, 1903.

dens självhushållning i äldre tid. Efter skörden och rötningen torkades 
linet inför bearbetningen i en linbastu. 

Torkhuset innehöll alltid en ugn eller en eldstad men saknade däremot 
skorsten eftersom den varma röken användes vid torkningen. Bastur var 
ofta väl och tätt timrade men relativt små. Röklukten kan än idag vara 
tydlig. För brandriskens skull byggdes de avskilt från övrig bebyggelse.

Dasset – för viktiga ändamål
Avträden, hemlighus eller dass, namnen är många, byggdes på avstånd 
från boningshuset för luktens skull. Ofta var de en utbyggnad till la-
dugården eller något uthus men de kunde också vara fristående. De låg 
dock gärna i närheten av gödselstacken. Dass var vanligtvis enkla bygg-
nader med pulpettak, men det finns också exempel på välutsmyckade 
hemlighus. 

Dassen hade ofta flera sitthål. På väggarna kunde finnas bilder av 
kungafamiljen och glada verser t.ex. ”Välkommen hit, sitt ner och skit, 
är du frisk och sund, sitt blot en liten stund!” Utedassen kunde vara en 
plast för förtroliga samtal, när trångboddheten inte tillät sådant inne i 
boningshusen. Arbetet på gården var tröttsamt och ville man ta igen sig 
kunde ett dassbesök komma väl till pass. Man gick inte gärna ensam utan 
hade ofta sällskap, speciellt på kvällen när mörkerrädslan trängde sig på.
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Tradition och produktion i samklang
Att kombinera rationellt jordbruk med bevarande av släktgårdens olika 
byggnader är en utmaning för Margaretha och Thomas Hagberg som 
tillsammans med sonen Fredrik brukar Myggenäs gård. Gården som är 
belägen på nordöstra delen av Tjörn omges av ett odlingslandskap, med 
stort inslag av betesmarker och vallodling, utbredda kring lövklädda åsar. 
Vägen förbi gården flankeras av lummiga lövträd och låga stenmurar.

Driften utgörs idag av ekologisk köttproduktion samt en omfattande 
entreprenadverksamhet, där marktjänster utförs åt lantbrukare och kom-
muner. På gården finns plats för ett hundratal djur. Sommartid utgörs 
besättningen av ungefär 140 djur varav de flesta är på bete. På gården 
bedriver man också spannmålsodling för foderproduktion. 

Myggenäs gård är en av de två gårdar som blev kvar på den gamla 
bytomten efter laga skifte. Gårdens centrala byggnader bildar en löst 

Myggenäs på Tjörn 

Thomas och Margareta Hagberg 
vill förena ett rationellt jordbruk 
med bevarande av den gamla 
släktgårdens byggnader. 

Portlidret  i den faluröda magasinslängan var 
tidigare infarten till Myggenäs gård.
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Den gamla ladugårdslängan på 
Myggenäs inramar gårdsplanen 
vars stenläggning nötts av flera 
generationer. Stensättningen 
är lagd så att körspår skapats 
framför lidret och in genom hela 
gårdsplanen.

sammanhållen, i någon mån kringbyggd enhet. Gårdsplanen, kring vil-
ken mangård, ladugård och brygghus grupperar sig, är stensatt. In på 
gårdsplanen har man ursprungligen kommit genom ett lider i ladugårds-
längan. 

Det vita bostadshuset är uppfört på dubbel bredd i 11⁄2 våning år 1891 
Strax intill finns det lilla rödfärgade brygghuset eller kokhuset som det 
brukar kallas på Tjörn.

Den stora ekonomilängan omsluter gårdsplanen med sin U-form. Den 
äldre i vinkel byggda ladugården uppfördes 1895. Denna byggnad har 
sedan anpassats allt eftersom jordbruket förändrats. 1955 började mjölk-
maskin att användas på gården och då tillkom mjölkrummet. När det på 
1970-talet behövdes mer utrymme för korna togs häststallet i anspråk. 
Under 1990-talet inriktades produktionen på lösdrift. Först gjordes den 
gamla logdelen om till lösdriftsstall och 1995 uppfördes en tillbyggnad, 
den s.k. hallen, vilken vintertid fungerar som lösdriftstall och sommartid 
som maskinhall. Senare har också den takförsedda cementerade gödsel-
plattan byggts om till lösdrift. I likhet med den äldre ladugården har till-
byggnaden klätts med faluröd lockpanel vilket gör att den materialmäs-
sigt smälter väl in i gårdsmiljön.

Det vita boningshuset i 11⁄2 plan med fyrdelad 
planlösning är mycket typisk för Västsverige. 
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Att förvalta ett stycke Bohuslän
Bastebacka gård med sina välhållna gårdsbyggnader innehas av Per-Åke 
Berg och hans maka Nina Winsnes Berg. Gården är belägen i mellersta 
Bohuslän och har varit i släktens ägo sedan 1790. Jordbruk med mjölk-
kor bedrevs fram till mitten av 1950-talet. Trots att gården därefter inte 
kontinuerligt bebotts och brukats har ägarna visat stor omsorg om dess 
olika byggnader. Den ansenliga ladugårdslängan, typisk för äldre bohus-
länsk byggnadstradition, med sitt vackra enkupiga tegeltak har nogsamt 
hållits efter och är idag i mycket gott skick. Nu brukar Per-Åke gården 
som deltidsjordbruk med vallodling, skogsbruk och lite bete. I det gamla 
fähuset har hästboxar nyligen inretts för uthyrning. 

Mangård och ladugård är skilda åt via tillfartsväg och gårdsplan. Bo-
stadshuset från 1800-talets mitt med sin trädgård omgärdas av en låg 
stenmur, kring vilken växer syrener och rosenbuskage. Ladugårdslängan 
fick sin nuvarande utformning kring 1910. Det är en högloge med s.k. 
långskyggor där det i undre planet finns stall, stallada, körhus, kolada, 
fähus och vagnbodar och i det övre planet tre rännen samt två logar. På 
gården finns också ett magasin, en vagnbod och gårdens äldsta hus, den 
s.k. källarstugan vilken bl.a. fungerat som brygghus. 

Den anslående ladugården på Baste-
backa har många typiskt västsvenska 
drag. Det övre planet kragar ut så att 
en s.k. långskygga bildas som bärs 
upp av snedsträvor. Fähuset har gjut-
na väggar med en blandning av sten, 
stenskärv och kalkbruk. 

För Nina och Per-Åke Berg är det viktigt att 
byggnaderna på Bastebacka underhålls på ett 
varsamt sätt. Till vänster syns den gamla s.k. 
källarstugan.

Bastebacka gård
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En upplevelsernas gård
Söder om Råggärds kyrka i Dalsland finner vi en gård med ett tradi-
tionellt jordbruk kombinerat med utåtriktad verksamhet. Stig och Britt 
Carlsson driver här tillsammans med sina barn en familjegård med in-
riktning på mjölkproduktion. Fastigheten består av Stigs föräldrahem 
Sättungen samt granngården Sörgården. Man har cirka 70 djur, mjölk-
djur och kvigor/kvigkalvar. Här odlas vall, korn och havre till foder.

På Sörgården finns äldre bebyggelse bevarad. Det gamla boningshuset 
från 1797 (renoverat 1971) hyrs sedan 1992 ut inom satsningen ”Bo på 
lantgård”. Det är många som vill prova detta boende och det är ofta full-
bokat. Gästerna får delta i arbetet med djuren och i andra sysslor i den 
mån de själva vill.

På Sörgården finns också ett gammalt magasin (1830 – 40-tal) som 
nu används till förvaring av bl.a. bikupor och redskap. En gammal loge 
(1810–20-tal) används i dag delvis som stall för fåren. Man har bytt 
brädfodringen på en långsida men det börjar bli dags att lägga ett nytt 
tak. Det är viktigt att ta hand om de gamla ekonomibyggnaderna, säger 
Stig och Britt, men oftast får man prioritera det som är nödvändigt för 
driften. Familjen fortsätter att planera nya projekt för framtiden, ofta 
med en utåtriktad upplevelseinriktning och i det sammanhanget har den 
äldre bebyggelsen ett stort värde.

Stig och Britt deltar i ”Arla Minior” där barn i 
årskurs 0–3 får besöka en mjölkgård. Barnen får 
vara med och mjölka och åka traktorlass för att 
hälsa på får, höns, grisar, ankor och hästar. De 
får också lunch bestående av mjölkprodukter. 
Barn i klass 1 från Snörrumsskolan, Dals-Ed.

Särskilt det gamla magasinet t.v och ladan/
logen ovan vill Stig och Britt underhålla. No-
tera magasinets omsorgsfullt utformade över-
ljusfönster ovanför dörrarna!

Sättungen och Sörgården
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Tre gårdar i god samverkan
I en dalgång norr om Färgelanda ligger Gässbo. Landskapet är småskaligt 
och variationsrikt och här bedrivs ett aktivt jordbruk med bl.a. ekologisk 
odling och getostproduktion. Tillsammans speglar här tre gårdar ett öp-
pet odlingslandskap i bruk med välbevarade äldre gårdsbebyggelser, yngre 
ekonomibyggnader och spännande framtidsprojekt. 

I en mycket välbevarad dalslandsgård bor Tage Johansson. Gården har 
funnits i släkten sedan 1700-talet. Fram till 1994 sköttes driften som ett 
familjejordbruk men numera är marken utarrenderad till granngården. 

Gården rymmer ett flertal byggnader och är delad i en man- och fä-
gård. De flesta av ekonomibyggnaderna är från 1900-talet. Huvudbygg-
naden är en traditionell ”Dalslandsstuga” (1860-tal), en stugtyp med två 
våningar som blev vanlig under 1800-talets expansiva havreepok. Huset 
flankeras av en lillstuga och ett magasin med vidhängande utedass. Det 
har funnits en eldstad i ena delen av magasinet och här stod en trefots 
tvättgryta. Tage minns att hans mor tvättade i denna och sedan sköljdes 
tvätten på en liten brygga vid bäcken.

Fägården omfattar bl.a. ladugård, svinhus, vedbod och traktorgarage. 
Idag är det mest vedboden och garaget som nyttjas av Tage. Ladugården 

Tage Johansson i grindhålet in till mangården. 
Bakom boningshuset kikar lillstugan fram.

I förgrunden syns fägården med bl.a. ladugård, 
svinhus och traktorgarage. Längst bak skymtar 
mangården.

Gässbo på Dal
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Varannan dag ystar Carina i det nybyggda me-
jeriet. Är man nyfiken går det bra att följa hen-
nes arbete genom en glasvägg samtidigt som 
man provsmakar gårdens produkter.

används av grannen. Tage försöker så långt han orkar underhålla gårdens 
byggnader. Han tycker att framtiden i Gässbodalen ser bra ut, det är 
många som bor här, brukar jorden och har nya idéer.

På en släktgård i mellersta delen av dalen driver Sari och Sune Au-
gustsson ett heltidsjordbruk. Odlingen är ekologisk och man håller cirka 
14 dikor med kalvar av rasen Charolais samt några fjordhästar. De flesta 
av gårdens byggnader är från perioden 1900-1950-tal. Ladugården räcker 
inte riktigt till och Sune brukar använda grannen Tages ladugård för att 
stalla kor som skall kalva och för att förvara hö.

Längst in i Gässbodalen driver Carina Jakobsson och Steve Johansson 
sin gård med en ovanlig inriktning. Här finns sedan 2002 ett gårdsmejeri 
med tillverkning av olika sorters getost och mese. I gårdsbutiken kan 
dessa varor inhandlas tillsammans med killingkorv, rökt killingkött och 
ägg. På Gässbo Getgård ger cirka 38 mjölkande getter 240 liter mjölk 
dagligen. 

Carina och Steve använder sig av de byggnader som finns på gården 
och anpassar dem efter driften. Hönshuset från mitten av 1900-talet är 
omgjort till getstall med mjölkningsrum och förvaringstankar. Mejeri 
och butik är nybyggda. Ladugården används för några hästar och kalvar 
och man drömmer om att kunna skaffa några fjällkor. Ena delen används 
som hönshus för ett 40-tal höns som gärna spatserar fritt på gårdsplanen. 
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Bondgård som skolgård
I skogsbygden i Hemsjö socken ligger 
Mysten som bebos och brukas av Ing-
emar och Margareta Zachrisson, del-
tidsjordbrukare och lärare. På gården 
finns bl.a. boningshuset från 1892 
och ladugården från 1912. En stor 
fruktträdgård, jordkällare, stenmurar 
och mängder med hamlade träd bi-
drar till den genuina gårdsmiljön. 

På gården bedrivs skogsbruk och 
potatisodling. Här betar också 20-
talet pälsfårstackor med lamm och 
fjällnära fjällkon Diana. På Mysten 
blandas gammal och ny teknik, tra-
dition och förnyelse. Fåren ger inte 
bara kött utan också ull och skinn 
som Margareta bereder vidare till 

hantverksprodukter. Fåren är också de självklara landskapsvårdarna – de 
håller markerna öppna och mumsar gärna i sig löven från alla de hamlade 
träden. 

Margareta och Ingemar har gjort Mysten till något av en ”skolgård” 
där stora och små får möjlighet att uppleva en riktig lantgård och lära om 
självhushållets alla tekniker och arbetsmoment. Den gamla lillstugan från 
1800-tales slut, Bygget, har återanvänts på ett alldeles speciellt sätt. Här 
har man skapat en gammaldags miljö som ram kring en mängd aktivite-
ter. Grupper av skolbarn och vuxna får baka bröd i den gamla bakugnen, 
tova ull och pröva olika hantverk på temat ”en dag för hundra år sedan”. 
Bygget fungerar numera också som gårdsbutik.

Vad gör man med en gammal lillstuga? Ingemar 
och Margareta gav huset en renässans som ”klass-
rum”! Skolbarn får här prova hur det kunde vara 
att leva en dag för hundra år sedan. 

Mysten är en typisk västsvensk gård med ladu-
gård i vinkel och muromgärdad trädgård med 
det ljusmålade bostadshuset. Nybyggda trä-
gärdsgårdar inhägnar framfartsväg och gärden.

Mysten i Hemsjö
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En västgötagård i goda händer
På Västergården, mellan Nossebro och Gräs-
torp, finns alla de traditionella gårdsbyggnader-
na i behåll. Gårdsägaren Kennet Svensson har 
ett stort och aktivt intresse för motorhistoria, 
men intresset för att rusta upp och restaurera 
omfattar i hög grad även gårdens hus. Kennet 
som är ägare i femte generationen anser att 
historien är viktig men även nyttan – husen tas 
om hand, vårdas, används och lever vidare. 

Gårdens byggnader har huvudsakligen 
byggts mellan 1889 och 1930. På fägården 
finns en stor ladugårdslänga av tegel och trä 
och ett före detta svinhus. Fortfarande täcks 
ladugårdens nyligen upprustade yttertak av 
ursprungligt “Främmestadtegel” från 1929–30. 
Lite för sig ligger brygghus, bod och hönshus. På mangården står två 
flyglar – dels ett magasin, dels ett lite mindre bostadshus som numera är 
hyresbostad. 

Marken är utarrenderad till en bonde i grannskapet. Gårdens många 
förvaringsutrymmen används i regel fortfarande som förråd. I ladugårds-
längan inryms hyresgästens hästar. 

Brygghuset i trä och sten är en av gårdens varsamt upprustade byggna-
der, i senare tid mest använd som källare och färgbod. Numera har ägar-
paret låtit det få ännu en funktion – som ”badhus”.

Västergården är en välvårdad och genuin gårds-
miljö med ursprung från 1800-talets laga skif-
te i byn Anestad. 

I det upprustade brygghuset tar sig ägarparet 
numera gärna ett bad i det stora träkaret. En 
nog så viktig återanvändning av ett gammalt 
uthus – ett rum för avkoppling i vår ofta så 
hektiska tid! 

Västergården i Anestad
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Byggnadsvård och produktion i skön förening
– Hus skall underhållas och användas, säger Helena och Ingemar Lund-
borg på Skofteby säteri. Ja, det uttalandet stämmer verkligen in på Skof-
teby! Sällan ser man i våra dagar äldre gårdsmiljöer som är så väl omhän-
dertagna. Ägarnas strävan att varsamt vårda och använda sätter prägel på 
byggnader, park, trädgård, alléer och vägar. 

Skofteby är en stor egendom, ett av Lidköpingsbygdens äldsta her-
resäten med flera adliga ätter i ägarlängden. För bortåt hundra år sedan 
bodde cirka 150 personer på egendomen inräknat allt gårdsfolk, torpare 
och lantarbetare. På gården fanns både ostmejeri och sågverk och man 
hade till och med en egen mineralvattenfabrik. 

Helena och Ingemar Lundborg äger och brukar Skofteby sedan 20 år. 
Man är också hyresvärdar – i de rödmålade arbetarbostäderna vid fram-
fartsvägen bor numera flera hyresgäster som jobbar inne i Lidköping. 
Egendomen av idag är ett företag som förutom makarna också omfattar 
en heltidsanställd och en säsongsanställd medarbetare. Jordbruket bedrivs 
som en konventionell växtodling med bland annat havreodling. Man tar 

Mejeribyggnaden från 1925 är en av de få 
byggnader som ännu inte fått ny användning. 
Insatserna har än så länge inriktats på att 
bevara byggnaden som sådan. I bakgrunden 
syns det välvårdade spannmålsmagasinet från 
1869, numera förråd för gårdens byggmaterial.

Helena och Ingemar Lundborg står framför trak-
torgaraget från 1930-talet som på 1980-talet 
blev för litet för nutidens stora traktorer. Idag 
är det inrett till virkesupplag.

Skofteby säteri 
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Den stora fägården av tegel och 
trä är nästan helt kringbyggd. 
Flertalet av de stora längorna 
används idag för andra ändamål 
än vad de gjorde tidigare under 
1900-talet.

I det ståtliga före detta stallet från 1922–23 
inryms numera bland annat spannmålstork och 
förvaringsfickor för spannmål.

in betesdjur men har ingen egen nötkreatursbesättning. Vidare arrende-
rar man ut byggnader och mark till smågrisproduktion. Fåren som betar 
i hagen är emellertid gårdens egna.

Gården har idag cirka 35 byggnader, varav några är från 1700-talet, 
många från 1800-talet och framför allt ekonomibyggnaderna är från ti-
den 1900–50. Endast en maskinhall har byggts på 1990-talet. Påtagligt 
är att de äldre husen rustats upp och ofta fått nya funktioner i dagens 
produktion. Som exempel kan nämnas det stora stallet från 1920-talet 
som idag innehåller spannmålshantering, gårdsverkstad, oljeutrymme, 
spolhall och personalutrymmen. I koladugården bor numera smågrisar. 
1800-talets spannmålsmagasin har blivit förråd för byggmaterial och i 
traktorgaraget från 1930-talet inryms gårdens virkesupplag.

– Vi tycker att det är viktigt att inte tappa kontakten med historien, 
säger makarna Lundborg. De framhåller att man måste se möjligheterna 
med husen. Ibland kan det även handla om att kompromissa och jämka, 
mellan de rationella kraven och de kulturhistoriska ambitionerna, för att 
nå ett så bra resultat som möjligt. 
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Unika hus i långvarigt bruk
Nils och Birgitta Josefsson bor på gården Ginkalunda Smedsgården i Vi-
skadalen mellan Kinna och Seglora. Ginkalunda är en medeltida by och 
Smedsgården ligger kvar på den ursprungliga byplatsen. Det omgivande 
odlingslandskapet är småskaligt och välhävdat. 

Smedsgården är ett enastående exempel på en gammal gård i Viska-
dalens jordbruksområde med stark kontinuitet i hävden men också med 
expansionsplaner för framtiden. Gården är inriktad på kött- och skogs-
produktion och här finns sex kor med kalvar och några kvigor, tre tjurar 
samt tre grisar. Gården är på 80 ha varav 56 ha är skog. Korna som är av 
rasen Charolais har Nils mest för att hålla markerna öppna och han hyr 
även in några Gotlandsruss för att öka betestrycket.

Nils är gudson till den fjärde generationen som sedan 1797 har be-
bott gården. Den förste ägaren var Anna Andersdotter, syster till den 
legendariska Mor Kerstin som på 1820-talet blev en av bygdens ledande 
bomullsförläggare. Annas son Nils Pehrsson, även han förläggare, var den 
som 1833 lät uppföra dagens gårdsbebyggelse. På Smedsgården har det 
även funnits lanthandel mellan åren 1880 och 1916. Den drevs av Nils 
son August Nilsson. 

Nils med katten Chaplin framför nyckelhåls-
skônken som är en karaktäristisk verandatyp i 
denna delen av Marks härad.

Smedsgården ligger vackert invid den grusade 
byvägen. 

Ginkalunda Smedsgården
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Ladugården med sitt timrade skullutskott är en 
av de äldsta och mest värdefulla i Västergötland. 

Den aningen ilskne tjuren står tjudrad vid båset 
som många generationer djur gjort före honom.

På gården finns manbyggnad, ladugård, flygelbyggnad samt f.d. höns-
hus. Mangården avgränsas mot fägården av stenmurar och omfattar 
även en trädgård med stora vårdträd. I manbyggnadens västra del fanns 
lanthandeln. Flygeln användes från början som bak- och brygghus och 
bostad och har en snedtäcka som inrymmer vedbod.

Den ålderdomliga ladugården innehåller fähus, stall, vagnbod samt en 
lägre loge och lada troligen tillbyggd ca 1850. Byggnaden är timrad upp 
till nock och har ett skullutskott som täcker hela långsidan av fähus och 
stalldel. Den gamla inredningen är bevarad i bl. a fähusdelen med kobås 
och kalvkättar.   

Byggnaderna på gården har kontinuerligt använts sedan 1830-talet vil-
ket är unikt! De förändringar som gjorts, bland annat har man byggt en 
maskindel till ladugården på 1980-talet, har utförts på ett varligt sätt och 
anpassats till gårdens övriga karaktär. Hönshuset från 1900 har byggts 
om till förråd/garage och brygghuset tjänar numera som verkstad. 
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Ladugård med funktion och tradition
På Hökensås sluttning nära Hjo ligger Sörgården i Svebråta och över 
gårdens röda hus höjer sig den ståtliga ladugården. Familjen Carlsson på 
Sörgården har velat åstadkomma en ny ladugård som både svarar upp 
mot behoven och som anknyter till ett mer traditionellt byggande. Man 
anser att en ladugård är en så dominerande byggnad på en gård att det är 
viktigt att inte bara funktionen får styra utformningen. 

Visst syns det att ladugården är från tiden runt 2000 men den har 
också mycket gemensamt med lite äldre ladugårdsbyggande. Den är upp-
förd med prefabricerade betongväggar och har en trästomme som utvän-
digt brädfodrats och rödfärgats. 

Gården är ett familjejordbruk med framför allt mjölkproduktion. För 
närvarande har man 74 mjölkkor i produktionen. Ladugården är trots 
sin stora volym i mångt och mycket en traditionell koladugård med stor 
skulle ovanpå. På Sörgården vill man använda både hö och ensilage till 
djuren och då är en höskulle nödvändig.

Ladugården har man i allt väsentligt byggt i egen regi, berättar Gunnar 
Carlsson. Sonen Per Carlsson skötte bygget tillsammans med en snickare 
och det pågick under en längre period – mellan 1996 och 1998. Detta 
fungerade bra. Man hade driften att ta hänsyn till och under den långa 
byggperioden kunde man också ta ställning till byggnadens utformning 
efterhand.Under de snart 20 år som familjen Carlsson 

bott på Sörgården i Svebråta har man både 
renoverat mangårdshusen och byggt nya eko-
nomibyggnader. Den stora ladugården som 
ligger i vinkel med den gamla har Carlssons 
själva utformat.

Sörgården vid randen av Hökensås
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Den skyddande väggen
I Västsverige möts knuttimringsteknik och skiftesverk, barrträ och lövträ 
i gårdens hus. Skiftesverk som först utfördes i ek och senare i furu har 
varit mycket vanligt i ekonomibyggnader sedan åtminstone medeltiden. 
Knuttimring har varit allmän i länets mer barrskogsdominerade trakter 
såsom norra Dalsland, Västergötlands norra och östra delar, i de centrala 
delarna av Sjuhärdsbygden samt i större delen av Bohuslän. Till en bör-
jan var husen rundtimrade, det vill säga stockarna var endast avbarkade. 
Under 1800-talet blev det vanligt att man skrädde timret i fähus och 
stall. Knuttimring och skiftesverk började under 1800-talet ersättas av 
brädklädda plank-, stolp- och regelverkskonstruktioner i lador, logar och 
andra enklare ekonomibyggnader. 

Gårdens byggnader var länge grå och omålade. Under 1800-talets 
lopp når emellertid den faluröda slamfärgen först mangårdshusen och så 
småningom ladugårdar och andra uthus. Långt in på 1900-talet har man 
själv kokat sin röda slamfärg på gårdarna. Under 1800-talets senare del 
blev hyvlade paneler i ljusa oljefärger populärt. Ladugårdar och uthus 
fick fina detaljer som oljemålade fönsteromfattningar och listverk vilka 
kontrasterade mot den röda väggen. 

Så byggde man

Omålade byggnader är idag en sällsynthet med 
stort kulturhistoriskt värde. De omålade väg-
garna kan också ha ett värde för sällsynta lavar 
som gillar gammalt solbelyst trä, numera en 
bristvara i landskapet. Den timrade torpladugår-
den från 1823 är en av länets äldsta och ligger 
på Brevikshults häradsallmänning, Alingsås och 
Vårgårda kommuner.

Västgötsk ladugård i skiftesverk, tro-
ligen en av landskapets äldsta. Om-
läggning av vasstaket pågår. Borrabo, 
Falköpings kommun. 
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Bruket att använda andra material än trä ökar under 1800-talet. Detta 
var delvis en följd av virkesbrist och propaganda från statsmakt och hus-
hållningssällskap. På Kinnekulle och Falbygden byggs ofta källare och 
fähusdelen av ladugårdar i kalk- och sandsten. Tuktad gråsten i fähus och 
källare får ett rejält genomslag i vissa områden, t.ex. i Alingsåstrakten, 
Skövdetrakten och i Tranemotrakten. All den röjningssten som uppkom 
vid nyodlingen kunde på detta sätt utnyttjas. 

I virkesfattiga trakter har lersten av soltorkad lera använts och en form 
av gjutteknik med formgjutna väggar av kalkbruk och småsten. I Bohuslän 
och Dalsland finner man en del ekonomibyggnader från slutet av 1800-ta-
let byggda i kubbteknik, runda eller kluvna timmerkubbar som lagts i ler-
bruk på tvären i väggen. På detta sätt kunde mycket klent virke utnyttjas. 

Under 1900-talet förra hälft har fähusen gärna murats i tegel, putsad 
cementhålsten eller formgjuten cementsten som imiterar natursten. 

Under senare årtionden har nya material och industrins snabba 
lösningar förenklat byggnader och gårdar. Plåt och betong i färdiga 
modulsystem har blivit det dominerande materialet vid nybyggnad. 
Djurskyddslagstiftning, produktionsinriktning, tillgänglighet för maski-
ner och byggindustrin är faktorer som styr byggnadernas utformning. 
Arkitektonisk form och kvalitet i detaljerna får ofta stå tillbaka och den 
regionala variationen är idag mycket liten. 

Ladugård med fädel i kalksandsten, tegeltak 
och rik fasadutformning inspirerad av Löfven-
skiöld. Kalksandsten producerades främst på 
1910-talet med Lidköpings- och Habobygden 
som centrum. Falekvarna, Falköpings kommun.

De glest timrade väggarna kunde i Bohuslän 
ha en klädsel av enrisbuskar fästade med 
slanor som skydd mot snö och regn. Fröland, 
Munkedals kommun.
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I Dalsland får takskiffer stor genom-
slagskraft som takbeklädnad under 
1800-talet, främst på bostadshusen. 
Men även bodar, magasin och smed-
jor kunde täckas med skiffer i delar 
av Dalsland. Smedja på Bryntegen 
Melleruds kommun.

Plåtklätt hönseri utanför Vara med det sena 
1900-talets rationella utformning och stora 
dimensioner. 

Tak över huvudet
Halm- och torvtak är gamla typer av taktäckning på gårdarna i Västsve-
rige. Fram till 1700-talets början var torven dominerande på många håll. 
I takt med mer omfattande rågodling ökade också användandet av halm. 
I centrala Västergötland och i Bohuslän finns ännu spåren efter en mel-
lanform där man lade halmtak och ovanpå det torv. Orsaken till detta var 
brist på näver som vanligen används under torven. I Bohuslän kan man 
även hitta tång som underlag till torv. 

I skoglösa trakter i Bohuslän börjar allmogen använda taktegel redan 
under slutet av 1700-talet. Under 1800-talets andra hälft blir det mycket 
populärt att lägga hyvlat spån på ekonomibyggnaderna. En förutsätt-
ning för detta var maskinellt framställd spik. Men detta material kommer 
under det tidiga 1900-talet liksom halm- och torvtaken att ersättas med 
tegeltak. Papp och cementpannor samt korrugerad plåt är andra material 
som vinner insteg under samma tid. 

Plåt blev en vanlig taktäckning på allmogens byggnader först vid sekel-
skiftet 1900. Nu kunde plåten valsas till stora ark och blev då billigare än 
den tidigare smidda plåten. Under 1900-talet ökar användandet av plåt 
och på 1930-50-talen blir eterniten populär. Idag börjar den trapetskor-
rugerade plåten dominera allt mer men papp- och tegeltak ger fortfa-
rande landsbygden dess karaktär.  
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Ta hand om husen …

Varför bevara? 
Ett Hus visar inte bara hantverkstraditioner och 
byggnadsmaterial utan speglar också hur samhäl-
let fungerade, hur människor levt och verkat. Av 
detta kan man lära mycket. En väl bevarad gård 
har intressant information att bidra med, både när 
det gäller byggnadsskick och jordbrukets förutsätt-
ningar under olika tider. Det är detta som avses då 
man talar om kulturhistoriskt värde. Ett hus står 
ofta länge. Vi som bebor husen gör det bara under 
en kort period av husets livslängd. Det gäller att 
ta hand om det på ett sätt som möjliggör för även 
kommande generationer att ta del av dess unika 
kvaliteter. 

Hur kan man bevara? 
Jordbrukets ekonomibyggnader förändras och försvinner i takt med ef-
fektiviseringar och stordrift. Förändringen kan emellertid göras på olika 
sätt. För att våra byggnader och miljöer skall bevara sina kulturvärden 
och kunna ge värdefull kunskap i framtiden kan man tänka på att un-
derhålla dem i samma tradition som de byggdes. Detta kan gälla utform-
ningen av husen, val av färg, material o.s.v. Ett bra sätt att bevara byggna-
der som spelat ut sin roll är att återanvända dem i nya funktioner. Tänk 
också på att det som kallas patina eller tidens tand är värdefullt! Spåren 
av tidigare generationers användning och slitage är ofta viktiga aspekter 
som skapar trivsel och ger en byggnad dess personlighet. Kanske måste 
inte allt som ser slitet ut bytas eller tas bort.

Materialen i äldre byggnader har en lång tradition och är väl beprö-
vade. Moderna material framställs ofta som billiga och underhållsfria. 
De saknar dock förankring i äldre byggnadstradition och går ofta inte att 
underhålla, vilket medför en stor kostnad då materialet en gång är för-
brukat och måste bytas ut helt. Om man trots allt har för avsikt att an-
vända moderna material på ett gammalt hus, kan man tänka på att spara 
det gamla under för framtida generationer.

Slamfärg (Rödfärg) har lång tradition 
och är en billig och bra färg för ohyvlat 
virke som skyddar träet och släpper ige-
nom fukt. Traditionella färgtyper som 
linoljefärg och slamfärg är dessutom 
lätta att underhålla. Den gamla färgen 
behöver inte tas bort vid ommålning.

Recept:
50 l vatten
2 kg  järnvitriol
2-2,5 kg rågmjöl
8 kg rödfärgspigment

Om man föredrar att köpa färdig färg 
finns idag flera fabrikat av både slam- 
och linoljefärg. 

För mer information om receptet 
eller andra frågor, ring Byggnadsvård 
Nääs på telefon: 0302-358 43.

Vacker ladugård i natursten och trä. Torstad, Bollebygds kommun.
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Låt gärna det gamla så långt 
som möjligt sitta kvar inunder! 
Byggnader är som arkiv som 
kan berätta mycket om traktens 
byggnadstradition.

Sättningar i en stengrund är 
ofta inte farliga för husets 
hållfasthet. De visar på ålder 
hos en byggnad och behöver 
sällan åtgärdas så länge inte 
hörnstenarna är på glid.

Ofta går det att laga ett äldre 
tak istället för att byta det. Ny 
halm och nytt spån kan använ-
das för att fylla i hål. Trasiga 
tegelpannor kan bytas mot 
nytillverkade eller begagnade. 

Tänk på gårdens form 
och läge i landskapet 
vid placering av nya 
byggnader

Bevara takets form och lutning! 
Det är en viktig del av husets 
estetiska helhet och kan ge 
viktiga uppgifter om hur taket 
en gång var täckt.

En av länets mest välbevarade äldre gårdsmiljöer. Börsle, Trollhättans kommun.

Låt gärna traktens byggnads-
kultur inspirera vid val av 
form, material och färg när 
du bygger nytt!

Faluröd slamfärg sätter stark 
prägel på vårt landskap. Den 
har lång tradition och är en 
billig och bra färg som är lätt 
att underhålla. 

Var försiktig med att ändra i 
stomme och rumsindelning. 
De är anpassade efter husets 
funktion och ingrepp kan t.ex. 
medföra sämre hållfasthet.
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Läs mer ...

... om byggnadskultur i Västra Götaland:
• Bygge i Bohuslän. Finn Werne, Sara Östnäs. Södertälje 1983
• Dalslandsgårdar. Gösta Von Schoultz. Stockholm 1951
• Älvsborgs län. Historia i gränsbygd. Vänersborg 1997
• Känn Sjuhäradsbygden. Del 7 Bebyggelse. Margareta Hallin och Anders 

Larsson. Borås 1991
• Bygga och bo i Västergötland. Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift 

1995-96. Skara 1996
• Västgötagårdar. Sigurd Erixon och Sigurd Wallin, (red). Stockholm 1932
• Vägen till din historia – kulturhistorisk beskrivning Skaraborgs län. 

Skara 1985

... om bönders bygge:
• Svenska hus. Landsbygdens arkitektur – från bondesamhälle till indu-

strialism. Thomas Hall och Katarina Dunér, (red). 1995
• Jordbrukets byggnader. Ulrik Lange. Byggnadskultur nr 2 1990
• Från ladugård till djurstall. Ekonomibyggnader under 250 år. Catharina 

Svala. Lund 1993
• Den svenska gården från torp till herresäte. Catharina Svala,. 
• Böndernas bygge. Traditionellt byggnadsskick på landsbygden i Sverige. 

Finn Werne. Höganäs 1993

... om byggnadsvård och god nybyggnad:
• Så renoveras torp och gårdar. Ove Hidemark, m.fl. 
• Lantbrukets bebyggelsemiljö, Landskap-Gård-Byggnad. Mats Molén, Ann 

Bergsjö. Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader 1987
1900-talets höghusladugård med fädel i tegel 
avtecknar sig mot Hunnebergs branter Hö-
garna, Trollhättans kommun.

I hemlighuset kunde finnas plats för många 
– stora som små. Nyrenoverat avträde på för-
läggargården Kronäng, Marks kommun.
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Vagnslidret på Skofteby säteri är en karaktärs-
full byggnad som har fått nytt liv. Vid upprust-
ningen valde man att gräva ut runt omkring 
och lyfta byggnaden för att den skulle kunna 
svara upp mot dagens krav på utrymme. Lid-
rets vackra gamla tegeltak ger idag skydd både 
åt nutida kärror och gårdens vedstackar. Lidkö-
pings kommun.

Inte bara funktionen är viktig vid nybyggnad. 
Proportioner, val av material och placering har 
stor betydelse för gårdsmiljön och landskaps-
bilden. Ny ladugård under uppförande. Bäcken, 
Orusts kommun.

Rådgivning kring byggnadsvård, upprustning och återanvändning kan 
man få på närmaste länsmuseum och på länsstyrelsen som också kan ge 
besked om t.ex. byggnadsvårdsbidrag. Man kan också vända sig till s.k. 
byggnadsvårdscentra för att få råd om byggnadsvård. De har ofta kontak-
ter med kunniga hantverkare och vet hur man kan få tag i reservdelar och 
bra material till gamla hus. 

Önskar man hjälp med att anpassa nya byggnader till gårdsmiljön och 
det kringliggande landskapet så har t.ex. vissa hushållningssällskap bygg-
nadsrådgivare som arbetar med sådana frågor. 

• Länsstyrelsen Västra Götaland
 tel. 0521 - 60 50 00, www.o.lst.se
• Bohusläns Museum
 tel. 0522 - 65 65 00, www.bohusmus.se
• Regionmuseum Västra Götaland
 tel. 0521 - 26 41 00, www.alvlanmus.se
• Västergötlands museum
 tel. 0511 - 260 00, www. skaramus.se

Exempel på Byggnadsvårdscentra
• Borgvik Byggnadsvård
 tel. 0555 - 743 80, www.wermlandsmuseum.se
• Byggnadsvård Nääs
 tel. 0302 - 358 43, www.bvn.nu
• Byggnadsvård Qvarnarp
 tel. 0381 - 361 95, www.eksjo.se/qvarnarp
• Centrum för byggnadsvård i Gysinge
 tel. 0291 - 211 00, www.centrum-for-byggnadsvard.se

Exempel på Hushållningssällskap 
• Hushållningssällskapet i Skaraborg 
 tel. 0511 - 248 00, www.hush.se/r/
• Hushållningssällskapet i Värmland
 tel. 054 - 54 56 05, www.hush.se/s/

Goda råd om hus

http://www.wermlandsmuseum.se
http://www.bvn.nu
http://www.eksjo.se/qvarnarp
http://www.centrum-for-byggnadsvard.se


Sverige skall ha ett rikt odlingslandskap – så lyder ett av våra 15 
miljökvalitetsmål. Där skall t.ex. finnas betande djur, goda jordar, 
biologisk mångfald och stenmurar. Men vad vore odlingslandska-

pet utan sin bebyggelse! Faluröda ladugårdar, timrade magasin, smedjor, 
kvarnar, mejerier och silos – alla har de eller har haft en viktig funktion i 
jordbruket och alla är de omistliga inslag i dagens jordbrukslandskap. 

Västra Götaland har en rik byggnadstradition. Denna skrift vill berätta 
något om bondgårdens ekonomibyggnader – hus för djurhållning, för-
varing och förädling.  Besök också några västsvenska gårdar och se hur 
man genom varsamt underhåll och återanvändning bevarat värdefulla 
gårdsmiljöer. 




