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Den 26 februari r658 är på många sätt 
ett magiskt datum i historien om de 
svensk-danska relationerna. Det var då 
fred slöts i den danska staden Roskilde 
mellan å ena sidan Sverige och å andra 
sidan Danmark-Norge, en händelse som 
följde på den svenska ktmgen Karl X Gus
tavs berömda tåg på isen över Stora Bält 
mot Köpenhamn. Detta år påverkar även 
Ulrich Lange, som 350 år efter freden i sin 
bok åter vänder uppmärksamheten mot 
de skånska herrgårdarna. Men den här 
gången är det med ett något ;umorltmda 
perspektiv. Det är nämligen herrgårdar
nas ekonomibyggnader som är författa
rens huvudintresse. Syftet med boken är 
att "öka kunskapen om dessa byggnader 
och om deras rwnsliga, tidsmässiga och 
sociala kontexter" (s. r6). Anledningen till 
detta är enligt författaren avsaknaden av 
tidigare forskning inom ämnet. Han vill 
i sin sn1die lyfta fram byggnadernas po
tential som historiska källor och visar att 
de skånska herrgårdarna inte bara bestod 
av borgar och vattengravar. Att fokus tidi
gare främst legat på huvudbyggnaderna är 
lätt att förstå, de var (och i de flesta fall 
är fortfarande) stora och imponerande 
byggnader, symboler för det ekonomiska, 
sociala och kulturella nav som herrgår
darna utgjorde i bygden. Dock pekar 
Lange på att lantbruksbyggnaderna borde 
analyseras som en självklar del i detta för 
att vidga perspektiven och förståelsen av 
herrgårdens symbolmiljö. I de arkitekto
niska formerna menar L'lnge kan både 

samhällsstrukmrer och samhällsliv utläsas 
och belysas. 

Att det är just tiden mellan 1560 och 
r658 som intresserar menar L·mge beror 
på att det traditionellt sett är det skånska 
adelsväldets guldålder, men vid den här 
tiden tillhörde Skåne D;uunark, vilket gör 
att även de danska herrgårdarna kommer 
i fokus som ett jämförelsematerial. Under 
den här tiden uppfördes också stora herr
gårdsbyggnader med ansenliga ekonomi
byggnader. Dock ska påpekas, att även 
om det är rsoo- och r6oo-talet som är 
författarens centrala intresse, behandlas 
även ekonomibyggnadernas historia bitvis 
fram till omkring r8oo-talets mitt. 

I sex kapitel arbetar sig författaren ige
nom en rad olika perspektiv på renässans
herrgårdarnas ekonomibyggnader. Med 
avstamp i inledningen, där bakgrunden 
till studien redogörs för, via beskrivningar 
av källmaterial och olika forskningsper
spektiv på herrgårdar genomför Lange sin 
sn1die av ekonainibyggnaderna vid en rad 
olika skånska herrgårdar, som han också 
jämför med både en dansk och en "upp
svensk" kontext. Själva undersökningen 
av ekonomibyggnaderna redovisas i kapi
tel 3, där byggnadernas form och ftmk
tion smderas och redovisas. Här kom
mer även Langes strävan att analysera en 
skånsk särart inom herrgårdsarkitekmren 
fram. Genom tre deltmdersökningar vill 
han analysera byggnadernas stilarkitektur, 
byggnadsmaterial och deras agrara ftmk
tioner. 

Det källmaterial Lange använder sig av 
kan delas in i tre olika grupper: det bygg
da, det avbildade och det skrivna. Värt att 
nätnna särskilt här är de så kallade vedu
tor, en typ av verklighetstrogna tecknade 
eller målade avbildningar av landskapet. 
Här har Lange använt sig av tre större 

108 BEBYGGELSEHIST O RISK TIDSKRIFT 60/2010 

Ekonont 1 byggn.tdet· 
p.l skansb herrgånl.tr 

. ··~ ... ' . ·~~'" ~ 

samlingar av bilder som innehåller avbild
ningar av herrgårdar. Dessa avbildningar 
är inte okända, men möjligen undervär
derade som källmaterial. Trots bildernas 
skiftande karaktärer och kvaliteter är det 
dock möjligt, menar Lange, att utläsa de 
för honom betydelsebärande delarna i 
bilderna, till exempel byggnadernas pla
cering och byggnadssätt, trädgårdarnas 
placering och förekomsten av vattengra
var. Utöver dessa vedutor har Lange även 
inkorporerat kartor och uppteckningar 
från Lantmäteriet i sin tmdersökning. Det 
är särskilt spätmande att se hur olika ty
per av källor kombineras, vävs in i och 
stärker varandra. 

Langes smdie visar att den stora ma
joriteten av de herrgårdskomplex han 
smderat i Skåne var planerade och upp
förda enligt ett mycket enhetligt schema 
där symmetri var väldigt viktigt. Ett av de 
intressanta resultaten av Langes studie vi
sar, att det knappast sker något magiskt 
brott i byggnadsstilen efter freden i Ros
kilde 1658, utan att en likartad byggtradi
tion fortsätter w1der den större delen av 
170<>-talet. Det är tydligt att lantbrukets 
byggnader och deras arkitekn1r syns och 
de ger även l<mdskapet en mycket speciell 
karaktär. Här är Lange skicklig på att lyf
ta fram den idehistoria han menar ligger 
bakom lantbrukets ekonomibyggnader i 
Skåne och som också återspeglar herrgår
darnas sociala och kulmrella kontext. 

Finns det då en skånsk särart när det 
gäller ekonomibyggnaderna vid de skån-
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ska herrgårdarna? Både ja och nej, menar 
Lange. Hans studie visar snarare på att 
det finns likheter mellan det skånska och 
det danska men också skillnader. En skilt. 
nad värd att nämnas i satmmulhanget är 
de så vanligt förekotmuande vattengravar
na vid de skånska herrgårdarna, som inte 
alls förekonuner i sa1mna utsträckning i 
D arun ark. 

Langes studie av de skånska herrgår
darnas ekonomibyggnader är sytmerligen 
gedigen. Jämförelser med Darunark och 
det dåvarande Sverige blandas med euro
peiska utblickar. Detta är i grunden en 
tillgång för läsaren, i S)'tmerhet när de 
skånska herrgårdarnas arkitekntr sätts in 
i ett större satmmulhang och kopplas till 
ideströmningar som återfanns på konti
nenten. Emellertid blir det tillsammans 
med författarens vilja att göra upp med 
äldre forskning och forskningstraditioner 
kring herrgårdar ibland lite ttmgt för lä
saren och ibland känns det som om för
fattaren tappar målet ur sikte och syftet 
med undersökningen hamnar i skymun
dan. Redovisningen av den faktiska un
dersökningen av ekonomibyggnaderna 
omfattar i realiteten färre sidor i boken 
än kapitlet om herrgården ur olika forsk
ningsperspektiv. Detta är synd, jag hade 
gärna sett mer av L'lnges utmärkta ana
lyser i samband med just byggnaderna i 
herrgårdskomplexet. 

Väl värda att notera är de illustratio
ner som återges i Langes bok. Exemplen 
är väl valda för att illustrera både källma
terialet och för att belysa och förklara 
innehållet i texten. Utöver de tidigare 
nämnda veduterna återger Lange även 
kartor och flera fotografier, både nytagna 
och äldre. För de redan byggnadshisto
riskt intresserade är säkerligen mycket av 
detta inte nytt, men för en bredare publik 

kan Langes sätt att använda sig av källma
terialet verka inspirerande. 

Ulrich Langes bok Ekonomibyggna
der på skånska herrgårdar. Idehistoriska 
speglingar i lantbrukets arkitektur är på 
många sätt en lättillgänglig bok, trots att 
det i huvudsak är en akademisk fnunställ
ning. Emellertid görs Langes resultat mer 
tillgängliga även för en bredare publik, 
främst genom hans lätta och lediga språk 
som tillsammans med de många exem
plen gör sntdien levande och trov-ärdig. 
Det gedigna källmaterialet är utan tvekan 
författarens stora styrka och det är helt 
klart att Langes sntdie fyller en ktmskaps
lucka när det gäller de skånska herrgårds
miljöerna. 
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På utställningen Vita lögner (Medelhavs
museet, Stockholm) visar bemålade ko
pior av antika marmorstatyer föremålens 
urspnmgliga färgprakt, och samtidigt 
belyses den europeiska konstpublikens 
ovilja att acceptera fakta som strider mot 
vedertagna kunskaper och värderingar. 

Skulpturernas hemålning har varit känd 
sedan J700-talet, men föreställningen 
om antikens rena, upphöjda vita mar
morskulpnrrer har varit för fast rotad, för 
central i den västerländska konstuppfatt
ningen, för att det verkliga förhållandet 
skulle ktmna accepteras. 

Roms och Greklands vita marmor är 
inte den enda missuppfattningen om el
ler förvanskningen av gångna epokers vi
suella uttryck, som blivit grtmdJäggande i 
en kulturell självuppfattning. För Sveriges 
del har lögnen några nyanser utöver vitt: 
blekblått, ljusgrått, några stänk puder
rosa och halmgult - så ser föreställningen 
om det svenska 1700-talet ut. Idag sprids 
ber~ittelsen om den avskavda och bleka 
Gustavian Style över världen med hjälp 
av inredningsmagasin och diverse interna
tionellt verksmmna designers och möbel
tillverkare. 

Detta konstruerade 1700-tal har en 
framträdande plats i föreställningarna 
om det svenska kultttrarvet. Som Victor 
Eclman visar i sin viktiga och klargörande 
bok sjuttonhundratalet som svenskt ide
al. Moderna rekonstruktioner av histo
riska miljöer har konstruktionen dock 
vuxit ur e tt svenskt 1930-tal, snarare än 
1700-talet. 

Sjuttonhundratalet som svenskt ideal 
bygger på forskning som utförts inom 
ramen för ett större arkitekntrhistoriskt 
projekt benämnt Historismer i det mo
derna, som genomförts vid Ktmgliga tek
niska högskolan. I bokens avslutning sam-
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