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Torvtak med så kallat täckesbord längs takfoten och naturvuxna raftkrokar. Taket ligger på Skansens Kyrkhultsstuga, 
som var en Artur Hazelius första förvärv. I svensk liksom i norsk bebyggelsehistoria har torvtaket en central plats. 
foto: Eva Löfgren 2012.
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det här numret av Bebyggelsehistoriskt tidskrift ger sig vi oss i 
kast med så olikartade ämnen som Vitruvius bostadssyn, vallkul-
lors trädristningar, hemlöshet, norska brädtak och den historiska 

och ännu pågående debatten om riskerna med arsenik. En gemensam 
nämnare för dessa disparata områden är diskussionen om de rådande 
föreställningar om det förflutna, som reproduceras i och betingar för-
ståelsen av vår egen samtid. Artiklarna rör ämnen som visserligen är väl 
etablerade inom bebyggelsehistorisk forskning, men med nya frågor till 
materialet förskjuter författarna perspektiven i nya riktningar. 

I artikeln ”Idealbostaden — med utgångspunkt i Vitruvius och Alber-
tis arkitekturtraktat” griper sig Anna Ingemark Milos an två av histo-
riens mest spridda arkitekturtraktat på jakt efter en idealbostadens 
diskurs. Genom en diskursiv närläsning urskiljer hon aspekter som 
naturens positiva egenskaper, vindarnas riktning, ljusets inverkan och 
placeringen av bostadens rum i förhållande till väderstreck som särskilt 
centrala. Ur läsningen framträder inte bara Vitruvius och Albertis högst 
tidsbundna idéer om boendets praktiker, utan också rötterna till de 
teoribildningar som många sekel senare, in i vår tid, kom att forma det 
moderna västerlandets bostadsbyggande. Frågan är om vi överhuvud-
taget är förmögna att tänka bostadsarkitektur utan att återkomma till 
begrepp som hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet, med Vitruvius 
ord firmitas, utilitas och venustas? 

I sin artikel ”Giftgrönt och zinkvitt Föreställningar om bostads-
förgiftningarna från arsenikhaltig luft 1815–2015” tar Göran Stålbom 
avstamp i forskningsrapporter, statliga utredningar, pressmaterial och 
sentida avhandlingar för att förstå de senaste två seklernas böljande 
arsenikdebatt. På 1800-talet återfanns det mytomspunna giftet i en 
mängd produkter, inte minst i tapeter som ansågs ligga bakom för-
giftning av hela familjer. Som författaren visar har både lockelse och 
skräck inför arseniken alltid gått hand i hand med vetenskapssamhäl-
lets försök till en mer komplex beskrivning av giftets effekter. 

I artikeln ”Et skifte i byggeskikken Norske bordtak ca. 1900” synar 
Ola Storsletten föreställningen om torvtakets dominerande ställning i 
norsk bebyggelsehistoria. I en timmerhuskultur som den norska, fyllde 

Föreställningar om bebyggelsen  
och det förflutna

I
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det tunga torvtaket flera viktiga funktioner. Det höll näverlagren på 
plats, pressade samman timmerkonstruktionen och isolerade mot kyla. 
Men torv hade också nackdelar och redan på 1500-talet, med anläg-
gandet av vattendrivna oppgangssagar, ramsågar, ökade tillgången på 
sågat virke. Detta användes inte bara till väggbeklädnad, såsom ofta 
betonas, utan också som taktäckning. Storsletten visar att det finns 
skäl att revidera föreställningen om torv som det allenarådande tak-
materialet och föreslår att forskningen ägnar större uppmärksamhet åt 
bordtaken, brädtaken.  

I ”Att skriva ett landskap. Vallkullornas och karlars trädristningar 
i Dalarna” utmanar Rolf Lundqvist, Mats Mogren, Joachim Regnéll 
och Stig Welinder den rådande föreställningen om kvinnors bristfäl-
liga skrivkunnighet i det förindustriella samhället. Med en inventering 
av Dalarnas och i synnerhet Ore sockens trädristningar som utgångs-
punkt, visar de hur vallkullor och skogsarbetande män använde trä-
den som anslagstavlor för att skriftligen kommunicera med andra som 
vistades i skogen. Som skrivdon användes de redskap som fanns till 
hands, för kullornas del oftast en liten gätyxa, för männen vanligtvis 
kniv. Majoriteten av ristningarna består av initialer och årtal, men som 
artikeln visar förekommer också längre meddelanden där glädje och 
missnöje förmedlas. 

Bo Larsson belyser i sin artikel ”Boendetrappa, hemkänsla och 
tandvård. En diskussion om hemlöshetens implikationer” några cen-
trala aspekter på vad det innebär att ha eller inte ha en bostad, ett hem. 
Artikeln grundar sig på intervjuer som Stockholm stadsmuseum gjorde 
med boende på en kommunal stiftelse som tillhandahåller bostäder åt 
personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Museet har genom 
hävd haft ett starkt fokus på bebyggelsehistoria, men hur, frågar sig 
författaren, levs livet ”bland dem som inte har del i annars självklara 
betingelser”, och var i historieskrivningen återfinns de? I intervjumate-
rialet urskiljs sinsemellan olika perspektiv på hemlöshet — tillgången 
till det offentliga rummet, förhållandet till inredning i ett boende som 
är tillfälligt och till frågan om hälsa. 
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Att i samma nummer ha artiklar om idealbostadens rötter i antiken 
och tillfälliga stödboenden visar på behovet av ett tvärvetenskapligt fo-
rum som Bebyggelsehistorisk tidskrift. Sedan starten 1981 har tidskrif-
tens ambition varit att sammanföra nordiska forskare och discipliner, 
vilka har bebyggelse som gemensamt intresse. Tanken är att just det 
tvär- och mångvetenskapliga anslaget bidrar med nya perspektiv på 
hela forskningsfältet bebyggelsehistoria, perspektiv som är nödvändiga 
för att respektive ämne ska kunna utvecklas och förnyas. Att den mate-
riella kulturen är både en produkt av, och en förutsättning för i princip 
alla ekonomiska aktiviteter, på såväl familj- och hushållsnivå som på 
samhällsnivå kommer tydligt till uttryck i detta nummer. Liksom att 
det materiella både är grogrund och föremål för föreställningar som 
präglar vår syn på samhället och det förflutna.  

För ett par år sedan tycktes framtiden osäker för Bebyggelsehisto-
risk tidskrift, vars ekonomiska förutsättningar försämrades markant av 
Vetenskapsrådets beslut att avveckla bidraget till vetenskapliga tidskrif-
ter inom humaniora och samhällsvetenskap. Situationen var densamma 
för flera andra tidskrifter. Ett stöd i det svåra läget var framför allt det 
engagemang som kom till uttryck för tidskriftens fortsatta existens, 
bland annat genom bidrag från flera stiftelser och fonder. En ökad 
exponering av tidskriften runt om i Norden har även gett Föreningen 
Bebyggelsehistorisk tidskrift fler medlemmar och därmed en stabilare 
bas. Vi kan nu konstatera att vi har gått stärkta ur krisen och artiklar 
strömmar in till redaktionskommittén för bedömning. I detta num-
mer har vi ett norskt bidrag, vår förhoppning är att vidareutveckla det 
nordiska perspektivet. 

Tack till alla författare och granskare för väl genomfört arbete. Näs-
ta år fyller tidskriften 35 år. Vi ser framtiden an!

Emilie Karlsmo & Eva Löfgren
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nredningsbutiker i varje gathörn, översväm-
made tidningshyllor och en rad TV-program 
vittnar idag om ett till synes outsinligt intres-

se för det egna hemmet. Tanken om idealbosta-
den eller drömmen om det fulländade hemmet 
är emellertid inte något nytt fenomen, även om 
behov och förutsättningar givetvis har varierat. 
Bostadens betydelse är utöver det mest grundläg-
gande, att ge tak över huvudet, naturligtvis oer-
hört komplex. Den speglar såväl tidsanda, ideal 
och identitet som teknik, ekonomi och politik. 

Ser man till arkitekturen som helhet inbegriper 
den, utöver den faktiska byggnaden, även repre-
sentationen (ritningar, fotografier) och dess kri-
tiska och teoretiska diskurser.1 Den verbala (och 
visuella) retoriken, som präglar alltifrån traktat 
och utredningar till juryutlåtanden och kritiska 
kommentarer i pressen, är enligt detta synsätt 
en ofrånkomlig aspekt av vår föreställning om 
arkitektur och därmed relevant för en närmare 
betraktelse.

Kring sekelskiftet 1900 florerade, som en re-
aktion på den undermåliga bostadssituationen 
i industrialismens efterföljd, krav på bättre bo-
städer. Hemmet som begrepp blev värdeladdat, 
och man ville visa på sambandet mellan skönhet, 
funktion och välbefinnande. Bostaden blev före-
mål för debattböcker och tidskrifter samt folk-
bildande utställningar.2 Från att ha varit en pri-
vat angelägenhet som kom att engagera radikala 
filantroper blev bostadsfrågan så småningom 
en samhällsfråga. 1921 kom den första statliga 
bostadsutredningen i Sverige, Praktiska och hy-
gieniska bostäder.3 Där betonades att bostads-

husen skulle vara rationella och ändamålsenliga 
med tillgång till sol, luft och grönska. Man kan 
lätt få intrycket att intresset för hemmet väcktes i 
samband med 1800-talets urbanisering för att nå 
sin kulmen under 1900-talets modernism, men 
teorier om boendet i skriftlig form fanns långt 
innan de statliga bostadsutredningarnas tidevarv 
inleddes. 

Bostadens teoretiska diskurs har självfallet 
varierat, men man kan urskilja vissa tydliga, åter-
kommande teman som har sitt ursprung redan i 
antiken eller ännu längre tillbaka. Hårdrar man 
det har synen på bostäder antingen präglats av 
ett kvantitativt eller ett kvalitativt förhållnings-
sätt med en tyngdpunkt på mätbara eller icke 
mätbara egenskaper.4 Man kan ana två mer eller 
mindre förenliga tendenser – en närmast utopisk 
idealism respektive en visionär pragmatism – el-
ler med andra ord det växelspel mellan teori och 
praktik som tycks prägla arkitekturens fält.

I den här artikeln vill jag lyfta fram föreställ-
ningen om idealbostaden genom en närläsning 
av två betydelsefulla traktat från antiken och 
renässansen — De architectura libri decem (ca 
25 f. Kr.) av Marcus Vitruvius Pollio och De re 
aedi ficatoria (1452) av Leon Battista Alberti.5 De 
bägge författarnas tankar kring bostadsarkitek-
tur förefaller till viss del ha hamnat i skymun-
dan, trots den stora omfattningen studier under 
årens lopp.6 Dokumenten har ofta studerats i 
relation till byggnader i sin ursprungliga kontext, 
inte minst av klassiska arkeologer eller arkitek-
turhistoriker. Återkommande är även studier 
utifrån ett historiografiskt perspektiv där man 

Föreställningen om idealbostaden 
— en närläsning av Vitruvius och Albertis arkitekturtraktat

av Anna Ingemark Milos

I
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föreställningen om idealbostaden

har spårat de väl spridda texternas inflytande på 
historieskrivningen och den teoretiska utveck-
lingen.7 Men man kan också betrakta dokumen-
ten som normativa arkitekturtraktat bestående 
av mer universella, tidlösa föreställningar kring 
arkitektur.8 Genom att dra paralleller till fram-
förallt 1800- och 1900-talets bostadsidéer har 
jag velat se huruvida aspekter som formulerades 
redan under antiken och renässansen kan äga 
viss giltighet över tid och rum. Artikeln är såle-
des dels en historisk tillbakablick, med fokus på 
de närlästa traktaten, dels en arkitekturteoretisk 
diskussion närmare vår egen tid. Det är givetvis 
vanskligt att dra allt för stora växlar utifrån ma-
terial som tillkommit i en helt annan kontext, 
men som historikern David Lowenthal skriver: 
“We must concede the ancients their place /…/. 
But their place is not simply back there, in a 
separate and foreign country; it is assimilated in 
ourselves, and resurrected into an ever-changing 
present.”9 Med tanke på studiens begränsning 
visar jag enbart på tendenser — för att kunna dra 
mer långtgående slutsatser behövs det självfallet 
mer djupgående forskning.

Vitruvius syn på  
bostadens utformning
Vitruvius traktat De architectura libri decem 
från första århundradet före vår tideräkning ut-
gör grunden för hela den arkitekturteoretiska ut-
vecklingslinjen. Det råder delade meningar om 
det exakta årtalet för de tio böckernas tillkomst, 
men de skrevs förmodligen omkring 25 f. Kr.10 
Texten är mycket värdefull då det är det äldsta 
arkitekturdokument som finns bevarat. Vitruvius 
var inte den förste som skrev om arkitektur, 
men ingen före honom hade samlat de olika 
aspekterna av byggande på ett så systematiskt 
och heltäckande sätt.11 Han nämner en lång rad 
grekiska och romerska skrifter där han hämtat 
kunskap och inspiration — dessa har dock aldrig 
återfunnits.12 

De architectura skrevs ursprungligen på latin 
och är indelad i tio böcker. Vitruvius utgick från 
den grekiska och hellenistiska byggnadstraditio-
nen, som redan funnits i tre, fyra hundra år före 
hans levnad, och återgav äldre generationers syn 

på teori och praktik. Resultatet blev ett återblick-
ande snarare än ett framåtsträvande, men det är 
också därför hans text tidigt uppfattades som 
ett ovärderligt, arkitekturhistoriskt dokument.13 
Under medeltiden bevarades manuskripten för 
att under renässansen återigen studeras och spri-
das. Den första tryckta utgåvan kom 1486 och 
hade stort inflytande på den fortsatta teoribild-
ningen.14

Första boken utgör en introduktion, där de 
grundläggande principerna klargörs. Här finner 
man skriftens teoretiska kärna och den triad 
som den arkitekturteoretiska diskursen kretsat 

figur 1. Den vitruvianske mannen tecknad av Leo-
nardo da Vinci omkring 1492 med inspiration från 
Vitruvius text kring arkitekturens proportioner.  
källa: Wikimedia commons.
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anna ingemark milos

kring i århundraden — hållbarhet, ändamålsen-
lighet och skönhet (firmitas, utilitas och venus-
tas).15 I övrigt saknar böckerna ett genomgående 
teoretiskt system.

Vitruvius synpunkter på boendet är främst 
koncentrerade till De architectura libri decems 
sjätte bok, men man finner även spridda kom-
mentarer i övriga delar. Under min närläsning 
av Vitruvius bostadsteorier utkristalliserades tre 
huvudaspekter: estetik (som innefattar exempel-
vis proportioner och utsmyckningar), funktion 
(teknik, material samt praktisk och social ända-
målsenlighet) och miljöpsykologi (den fysiska 
miljöns inverkan på vårt fysiska och psykiska 
välbefinnande). Även om dessa termer snarare 
ingår i en nutida diskurs anser jag att termino-
logins innebörd ligger nära Vitruvius budskap, 
vilket därmed förtydligas för de moderna läsare 
som jag vänder mig till.

Tyngdpunkten i Vitruvius resonemang kring 
estetiska kvaliteter ligger på proportionslära och 
symmetri. Ett illustrativt exempel på Vitruvius 
syn på detta är hans uppfattning om människo-
kroppens geometri — senare gestaltat i en teck-
ning av Leonardo da Vinci.16 

Vitruvius anser det vara av största vikt att 
man noggrant mäter upp byggnadens grund och 
utifrån platsens karaktär skapar ett harmoniskt 
och proportionerligt hus.17 Man bör även utgå 
från material som finns i trakten vilket gör pro-
cessen både enklare och billigare. Efter att ha 
fastslagit detta beskriver han i detalj vilka mått 
och proportioner de olika rummen i ett domus 
(romerskt bostadshus) bör ha. Rummets funk-
tion och relationen till husets övriga rum be-
stämmer måttenheten. Exempelvis ska matsalen 
vara dubbelt så djup som den är bred och mot-
tagningsrummet vara två tredjedelar av atriets 
bredd. Planlösning och måttförhållanden i hu-
set i staden är delvis beräknade efter bostadens 
praktiska användbarhet, men främst betonas 
den estetiska aspekten.18 

Sambandet mellan harmoni och matema-
tik var redan en väl förankrad tankegång och 
härstammar från Pythagoras idéer på 500-talet  
f. Kr.19 Vitruvius betoning av de absoluta talen i 
relation till arkitektur och estetik ledde till en i 
stort sett obruten linje inom byggnadskonstens 

teoretiska diskurs. Även om man i vissa fall har 
frångått den strikt symmetriska utformningen 
har modultänkandet i hög grad präglat arkitek-
tur som medeltidens höjdsträvande katedraler 
samt funktionalismens nyskapande bostadshus. 
En av modernismens förgrundsgestalter, Le 
Corbusier, skriver i debattboken La maison des 
hommes från 1942 (i svensk översättning Vår bo-
stad): ”Proportionerna bestämmer byggnadens 
harmoni, dess leende, dess behag /…/ Musik, 
arkitektur och matematik, sublima uttryck för 
sifferlagar — vilken ädel enhet!”20

Den estetiska aspekten av bostadsbyggandet 
i Vitruvius traktat fokuserar på proportionerna, 
men i sjunde boken beskrivs även dekorativa in-
redningsdetaljer, såsom stuckatur och väggmål-
ningar. Tonvikten ligger här på själva utförandet, 
och råden är praktiska och konkreta. Vitruvius 
ger till exempel noggranna instruktioner för an-
läggandet av ett fiskbensmönstrat golv. Någon 
förklaring till varför man bör välja en viss ut-
formning ger han inte. I avsnittet om valv och 
stuckaturer är han mer utförlig i det avseendet. 
Vintermatsalar, där man eldar och har oljelam-
por, bör inte ha utsirade reliefer då all rök och 
sot ändå fördärvar dem. Mer påkostad utsmyck-
ning är bättre att spara till de rum som används 
under sommarhalvåret. Kapitel fem behandlar 
rummets freskmålningar, antikens motsvarighet 
till tapeter. Vitruvius inleder med en enkel för-
klaring att en bild ska föreställa något verkligt 
och gestalta detta på ett trovärdigt, realistiskt 
sätt. Han konstaterar indignerat att förfäderna 
förstod detta till fullo till skillnad från samtiden 
och skriver: ”Man överger den naturtrogna efter-
bildningen till följd av en depraverad smak och 
målar vanskapta monster på murarna /…/”.21  
Det är frestande att dra en parallell till förfat-
tarinnan och samhällsdebattören Ellen Keys 
raseri mot 1880-talets överlastade och ickefunk-
tionella inredningsstil i skriften Skönhet för 
alla år 1899.22 Hon rådde sina läsare att köpa 
billiga papperstapeter och vända baksidan utåt 
för att slippa alla gräsliga, konstlade mönster. 
Man anar samma avsky för det överdrivna och 
en gemensam strävan efter enkelhet och ärlighet 
i hemmiljön.23 Vitruvius indignerade tonläge för 
även tankarna till arkitekten Adolf Loos, som i 
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sin polemiska skrift Ornament und Verbrechen 
från 1908 drastiskt formulerar sitt avståndstagan-
de från all arkitektonisk dekor.24

Utöver bostadens harmoniska proportio-
ner resonerar Vitruvius kring vilka väderstreck 
de olika rummen ska vetta. Detta synsätt faller 
egentligen inom såväl den estetiska, den funk-
tionella som den miljöpsykologiska ramen. Bad-
rummet och vintermatsalen bör ha ljusinsläpp i 
sydväst för att få ett varmt kvällsljus. Sommar-
matsalen placeras bäst i norr för att behålla en 
behaglig sval temperatur. Sovrum och bibliotek 
ska ligga i öster för att släppa in morgonsolens 
strålar samt bevara bokrullarna bättre. Det är 
överhuvudtaget viktigt att byggnaden har rikligt 
med ljusinsläpp.25 Att placera rummen efter vä-
derstreck beroende på deras funktion var något 
som även arkitekterna i den engelska Arts & 
Crafts-rörelsen under senare delen av 1800-talet 
hade som målsättning.26 Tesen om ljusets bety-
delse överensstämmer också med Le Corbusiers 
huvudkrav på bostaden. Varför det är så viktigt 
med dagsljus förklarar dock varken Vitruvius el-
ler Le Corbusier. Efter en period på 1900-talet 
då en del bostadshus (samt skolor och arbets-
platser) byggdes med ett fåtal små fönster har 
forskare i bland annat miljöpsykologi kommit 
fram till att brist på naturligt dagsljus framkallar 
depressioner och försämrar immunförsvaret.27 
Ironiskt nog har dessa undermåliga bostäder 
ofta utformats med Le Corbusiers modernis-
tiska arkitektur som inspirationskälla.

Dessa miljöpsykologiska aspekter var tungt 
vägande för Vitruvius närmare tvåtusen år innan 
ämnet och termen uppfanns.28 Han anser att 
klimatet i hög grad påverkar oss och resonerar 
kring olika länders förutsättningar och hur arki-
tekturen måste anpassas efter detta. Den plats 
man väljer för sitt boningshus bör ha en hälso-
sam balans av fukt, värme, luft och jord. När 
man planerar städer och byggnader bör man ta 
hänsyn till väder och vindarnas riktning.29 I för-
sta bokens sjätte kapitel skriver han att man ge-
nom att stänga ute vindarna från boningshusen 
blir friskare och kan återhämta sig lättare från 
sjukdomstillstånd. Han tror på naturens helande 
kraft: ”Gångar som görs för promenad under 
bar himmel är mycket hälsosamma, särskilt för 

ögonen, därför att luften /…/ lätt tränger in i 
kroppen vars rörelser har fått porerna att öpp-
nas/…/”.30 Det är återigen intressant att göra en 
jämförelse med Le Corbusier — som exempelvis 
i La maison des hommes poängterar att ”sol, 
luft och gröna träd är de ’elementära glädjeäm-
nena’ ”. Vidare skriver han att ”lösgjord från sin 
naturliga miljö kommer varje organism att förtvi-
na.”31 En viktig skillnad i respektive resonemang 
är dock hur denna harmoni med naturen och 
ljuset skall uppnås. Vitruvius föredrog uppenbar-
ligen enfamiljshus då han inte nämnvärt diskute-
rar några alternativ, medan Le Corbusier tar av-
stånd från just den sortens boende (åtminstone 
i sina senare debattskrifter) och förordar höga 
flerfamiljshus i parkmiljö.32 

När det gäller den sociala aspekten är denna 
främst koncentrerad till tesen att man ska bygga 
hus anpassade efter varje enskild klass. Detta 
förklarar Vitruvius i sjätte bokens femte kapitel: 
vanliga människor behöver inte ha en storslagen 
entré eller ett påkostat atrium, medan samhäl-
lets övre skikt däremot bör ha en magnifik in-
gång och en större peristylträdgård med vackra 
planteringar. Han skiljer mellan hemmets pri-
vata och mer offentliga del. Eftersom advokater 
och andra med hög samhällsposition får många 
visiter, behöver de rum för representation och 
ett boende som markerar deras status.33 Tanke-
gången kring hemmet som spegel av innehava-
rens person och ställning samt uppdelningen i 
en privat och en offentlig del har tydliga paral-
leller i det sena 1800-talets borgerliga boende-
kultur.34

Vitruvius nämner endast i korthet den ro-
merska byggnadstypen insula i en passage om 
murkonstruktioner. Han konstaterar där att 
hus med enbart markvåning inte ger plats åt så 
många invånare, vilket ibland måste lösas ge-
nom att bygga på höjden.35 Vitruvius är således 
medveten om denna boendeform, och man vet 
genom arkeologiska utgrävningar att flervånings-
hus med lägenheter var vanligt förekommande 
i Romarrikets större städer.36 Trots detta har 
Vitruvius valt att nästan helt bortse från dessa 
byggnader i sina anvisningar. Varför kan man 
bara spekulera om. Kanske hade bostadsformen 
för låg status, med tanke på hans tilltänkta lä-
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sare, trots att man har funnit bevis för att även 
välbärgade människor ibland valde att bo i dessa 
flervåningshus. Eller också behövdes det inga 
detaljerade instruktioner för att bygga dem, 
vilket förvisso borde gälla även övriga typer av 
bostadshus. Troligast är att Vitruvius helt enkelt 
var konservativ och främst ville bidra till att be-
vara de äldre byggnadstraditionerna. Denna tes 
styrks av att han varken ägnar betongen eller 
valvet, som var så viktiga beståndsdelar i den 
romerska arkitekturen, något eget avsnitt. Han 
refererar dessutom återkommande till de gamla 
grekernas byggnadsmetoder.37 

Albertis syn på  
bostadens utformning
Leon Battista Alberti föddes 1404 i Genua i en 
florentinsk stadsförvisad köpmansfamilj. Innan 
han 1429 återvände till Florens, där han umgicks 

i en krets av konstnärer, poeter och bankirer 
som alla verkade i en humanistisk anda och be-
kände sig till antikens ideal, studerade han bland 
annat juridik, matematik och filosofi.38 Alberti 
brukar betraktas som en äkta renässansmännis-
ka, en uomo universale, som behärskade flera 
discipliner. Han innehade en självklar position 
inom såväl konst och arkitektur som litteratur, 
lingvistik och sociologi.39

Alberti påbörjade kring 1443 sitt största teo-
retiska verk, De architectura, sedermera kallat 
De re aedificatoria. Skriften, som var det första 
heltäckande arkitekturteoretiska verket sedan 
antiken, färdigställdes år 1452. Först år 1486, 14 
år efter Albertis död 1472, trycktes den första 
upplagan.40 De tio böckerna om byggnadskonst 
skrevs på latin och behandlar byggnadskonstens 
grundläggande principer med inspiration från 
Vitruvius. Alberti utgår från den antika tradi-
tionen, men blickar samtidigt framåt. Hans 
förhoppning var att något nytt och ännu bättre 
skulle födas ur det gamla — jämfört med Vitru-
vius som snarare ville konservera det redan rå-
dande. Det är i första boken om ornament som 
man finner Albertis definition av arkitektonisk 
fulländning: ”Skönhet är den välgrundade har-
moni hos alla delar i en byggnadskropp, där 
ingenting kan läggas till, tas bort eller förändras 
utan att resultatet försämras.”41

Alberti saknade teknisk utbildning, men ri-
tade trots det ett fåtal byggnader. Huruvida det 
finns ett samband mellan Albertis teoretiska kun-
nande och de byggnader han utformade är om-
diskuterat.42 I De re aedificatorias nionde bok 
rekommenderar Alberti måttfullhet och skriver 
att man inte ska sträva efter extravaganser som 
bara resulterar i avundsjuka. Privathus ska byg-
gas av enkla material, men med en sinnrik kom-
position, något som Albertis Palazzo Rucellai 
kan sägas motsvara med sin lågmälda, men inno-
vativa, fasad av finkorning sandsten. Alberti har 
här lyckats skapa en harmonisk enhet där delar 
och helhet samverkar på ett sätt som överens-

figur 2. Palazzo Rucellai i Florens med sin fasad ritad 
av Alberti omkring 1450. Här avbildad av Wilhelm 
Lübke, Max Semrau: Grundriß der Kunstgeschichte. 
Paul Neff Verlag, Esslingen, 14. Auflage 1908. källa: 
Wikimedia Commons.
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stämmer med hans egen definition av skönhet.  
Han beskriver dock inte den moderna använd-
ning av klassiska element på privata byggnader 
som introducerades i och med Palazzo Rucellai 
(från 1446 och framåt).

Bostadens funktion som en spegel av ägarens 
sociala status är en princip som Alberti nämner 
upprepade gånger. I det här fallet var inneha-
varen, Giovanni Rucellai, mycket nöjd med sitt 
palats som han ansåg ärade Gud, staden och 
honom själv.43 Det var under renässansen vanligt 
att man markerade sin position genom att låta 
uppföra byggnadsverk som monument över fa-
miljens makt och rikedom, vilket i bästa fall även 
bidrog till den arkitektoniska utvecklingen.44 

I De re aedificatoria behandlar Alberti indi-
viduella bostadshus i främst böckerna fem och 
nio. Spridda kommentarer som rör boendet 
finns dock även i andra delar av skriften. I lik-
het med min analys av Vitruvius traktat har jag, 
för att uppnå överskådlighet, delat in Albertis 
bostadsteorier i tre huvudsakliga aspekter. Ge-
mensamt för de båda författarna är att deras 
kommentarer om bostäder är tämligen svårlästa 
och ibland saknar en klar disposition. Detta krä-
ver att man sorterar in dem i kategorier för att 
tydligare uppfatta budskapet. De teman som jag 
kunnat skönja i min närläsning är återigen este-
tik, funktion och miljöpsykologi.

I första boken redogör Alberti för arkitektu-
rens grundläggande element och förutsättningar 
vilka enligt honom är: platsen, den yttre planen, 
den inre planlösningen samt väggar, tak och 
öppningar. Anvisningarna som följer kan till-
lämpas på såväl privat som offentlig arkitektur. 
Han betonar valet av läge för byggnationen och 
diskuterar detta utifrån en rad olika aspekter, 
exempelvis landskapets terräng, klimatet, vat-
tenkvaliteten och platsens tillgänglighet. Utifrån 
den plats man valt och den funktion huset ska 
ha skisserar man de yttre måtten. Därefter görs 
planlösningen som är viktig för byggnadens hel-
hetsverkan och som bör ta hänsyn till Vitruvius 
tre hörnstenar: hållbarhet, ändamålsenlighet och 
skönhet. Rummens storlek och utformning an-
passas efter deras praktiska och sociala funktion 
och placeras enligt samma principer. Slutligen 
tillkommer väggar, tak och öppningar.45

Albertis huvudtes i fråga om arkitekturens 
estetiska utformning, vare sig det rör sig om pri-
vata eller offentliga byggnader, är att harmoni 
är lika med skönhet. Harmonin, eller balansen 
mellan delarna och helheten, bygger på matema-
tiska regler och finns enligt Alberti rikligt exem-
plifierad i den av Gud skapade Naturen.46

I nionde bokens femte kapitel diskuterar Al-
berti på ett abstrakt plan vad skönhet är och hur 
man uppnår den med hjälp av proportionslära 
och sifferlagar.

När det handlar om husets utsmyckning är 
måttfullhet Albertis viktigaste princip. Han av-
skyr all överdriven lyx och förordar måttfull ele-
gans. Huset i staden, det vill säga palatset, bör 
ha ett diskret och sobert uttryck, medan lantvil-
lan kan vara mera fantasifullt utformad.47 Interi-
ören i förmögnare hem får gärna dekoreras med 
konst i form av porträtt och historiska händel-
ser. I enklare bostäder är det mer passande med 
exempelvis jakt eller fiskescener samt blomster- 
och landskapsmotiv.48

Stadspalatset anser Alberti vara bäst lämpat 
för vinterboende. Då det som regel är trångt inn-
anför stadsmurarna måste man bygga på höjden. 
Högst upp ligger de finaste våningsplanen med 
representationsrum och längst ner ligger kök 
och förrådsutrymmen.49

Utöver bostadens estetiska utformning och 
harmoniska proportioner betonar Alberti de 
funktionella aspekterna. Han lämnar här den 
mer teoretiska problematiken och övergår till ett 
praktiskt och jordnära plan. För det privata boen-
det förordar han landsbygden och menar att det 
medför en hälsosam, lugn och rofylld tillvaro.50

Alberti delar in villatypen i motsvarande an-
tikens villa rustica och villa suburbana. Den 
förstnämnda behöver ett stort, välbelyst kök 
med ugn, öppen spis och tillgång till vatten. 
Lantgården ska även ha utrymme för vin- och 
olivpressar samt förvaring av skrymmande red-
skap och husgeråd. Djurens välbefinnande är 
minst lika viktigt som människornas och han be-
skriver bland annat ingående hästarnas, kornas 
och hönsens olika behov. Alberti ger dessutom 
noggranna anvisningar om hur man bör förvara 
säd, grönsaker och frukt och hur man bäst byg-
ger en vinkällare.51 
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Idealvillan har enligt Alberti endast en våning 
med öppen planlösning.52 Man kan inte låta bli 
att dra en parallell till 1900-talets modernistiska 
arkitektur. En av rörelsens främsta arkitekter i 
USA, Frank Lloyd Wright, arbetade efter samma 
princip i sina Prairie houses. Ytterligare gemen-
samma nämnare för Alberti och Wright var det 
utpräglade intresset för naturen och det orga-
niska samt för eldstadens centrala placering.53

En värdig entré är av stor vikt, likaså en atri-
umgård som utgör husets hjärta. Matsalarna 
placeras intill atriet och har skiftande karaktär 
beroende på vilken årstid de är avsedda för. 
Sommarmatsalen präglas av vatten och grön-
ska, medan vintermatsalens viktigaste inslag är 
den öppna spisen. Alberti beskriver i detalj var 
eldstaden bör installeras och hur den bäst bör 
konstrueras. Köket bör ligga i närheten av mat-
salarna för att maten inte ska hinna kallna under 
transporten, men utom hörhåll för att man ska 
slippa höra högljudda pigor och slamrande kast-
ruller.54 

Alberti förklarar vissa förhållanden ingående 
och skriver att oavsett var man och hustru um-
gås, bör rummets väggar ha porträtt av högstå-
ende och stiliga män för att öka kvinnans fertili-
tet och höja kvaliteten hos avkomman. Mannen 
och hustrun rekommenderas ha skilda sovrum 
för att kunna sova ostört. Det får dock gärna fin-
nas en dörr mellan rummen så att makarna kan 
uppsöka varandra obemärkt. Bilder av spring-
vatten och porlande bäckar underlättar insom-
nandet och ger en behaglig sömn.55 Döttrarna 
sover tillsammans i ett rum och sönerna i ett 
annat. Mormodern behöver ett litet ombonat 
rum med eldstad för att på ålderns höst kunna 
njuta av lugnet och värmen.56 Toaletten bör pla-
ceras en bit från boningshuset för att undvika 
besvärande lukt. Badrum nämns inte i samband 
med privatbostäder, däremot tar Alberti upp det 
offentliga badhuset i en annan del.57

Kärnan i Albertis diskussion kring idealbo-
staden finner man i nionde bokens andra kapi-
tel. Huvudaspekten är utan tvivel, med modern 
terminologi, miljöpsykologisk. Han introducerar 
här även hortus — en hybrid av lantvillan och 
stadspalatset. Hortus betyder egentligen träd-
gård eller park, men Alberti avser en villa med 

trädgård belägen mellan staden och landet, som 
kombinerar fördelarna från bägge.58 Plinius och 
Ciceros användning av termen i samma bemär-
kelse tyder på att bostadstypen och begreppet 
förekom redan under antiken.59 Frisk luft och 
fridfullhet i hemmet på landsbygden, men sam-
tidigt nära till arbetet och civilisationen i en när-
belägen stad anser Alberti vara ett oöverträffat 
boendealternativ.60

Dessa idéer tangerar Ebenezer Howards uto-
piska debattbok Garden Cities of Tomorrow 
från 1902 där han, som reaktion mot städernas 
trångboddhet och misär, introducerar trädgårds-
staden som förenar det bästa av landsbygdens 
respektive stadens bägge världar.61 En viktig 
skillnad i de båda teoretikernas resonemang är 
dock avsaknaden av socialt engagemang hos re-
nässansförfattaren, som enbart vänder sig till de 
redan priviligierade.62 Man kan även spåra lik-
heten med den svenska egnahemsrörelsen kring 
sekelskiftet, där tron på betydelsen av ett eget 
hus med trädgård var stark, dock med en tydlig 
socialestetisk strävan.63 

Albertis förkärlek för denna bostadsform 
märks även i den korta skriften ”Villa” från 1439 
där han diskuterar ämnet mera allmänt. Han in-
leder med att förklara att man bör förvärva en 
villa för familjens skull och inte för att imponera 
på eller tillfredsställa andra.64 Även i Albertis re-
dogörelse för familjelivet, I libri della famiglia, 
som skrevs på folkspråket (italienska istället för 
latin som fram till dess varit det skriftspråk man 
använde) på 1430-talet diskuterar han villans för-
delar framför stadspalatset.65 

Oberoende av vilken typ av bostad som be-
handlas i Albertis traktat betonar han fönstrens 
stora betydelse. Fönsteröppningar och balkonger 
är givetvis en del av det arkitektoniska uttrycket 
och ska integreras väl i helheten, men främst fyl-
ler de en miljöpsykologisk funktion. Varje rum 
bör ha fönster för att släppa in dagsljus och frisk 
luft samt ge en vacker utsikt. Att Alberti känner 
sig manad att påpeka detta flera gånger kan tyda 
på att det inte var något helt givet. Om fönstret 
vetter mot hälsosamma vindar får det gärna vara 
stort, men är det exponerat för osunda vindar 
ska det göras mindre. 66

Rummen bör placeras i olika väderstreck allt 
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efter ändamål. Detta är en tanke som Alberti 
delar med Vitruvius och som förmodligen länge 
betraktades som självklar. I praktiken verkar 
denna aspekt under perioder ha fått underordna 
sig andra faktorer.67 Insikten om detta blev emel-
lertid ett av de engelska Arts & Crafts-arkitekter-
nas främsta signum. De bortsåg medvetet från 
en symmetrisk uppbyggnad av fasaden till för-
mån för den fria planlösningen, anpassad efter 
solens läge. 

En av arkitekturens viktigaste aspekter, enligt 
Alberti, är dess sociala funktion. Huset är förut-
om ett hem en symbol för ägarens status. Bosta-
den ska manifestera innehavarens ställning och 
uttrycka i en hierarkisk ordning. Hemmet delas 
in i en privat, en halvprivat och en offentlig del, 
där den sistnämnda består av påkostade repre-
sentationsrum. Denna indelning av bostadens 
privata och offentliga delar är, som jag nämnt 
tidigare, något som inte minst återfinns i borger-
liga bostäder kring förra sekelskiftet.68 

Det framgår tydligt att Alberti främst vänder 
sig till den sociala och kulturella eliten och i syn-
nerhet till fursten. Han ger i flera passager an-
visningar om hur man befäster sin bostad och 
rekommenderar hemliga flyktgångar.69 Enklare 
människor råder han att följa de rikas exempel, 
men inom sina egna ekonomiska ramar. Riktat 

till de mindre privilegierade skriver Alberti att 
huset trots allt ska vara tillräckligt trevligt för att 
modern i familjen ska finna sig väl tillrätta och 
med hängivenhet vilja ägna sig åt hemmet. Men 
återigen betonar han hälsan som den allra vikti-
gaste aspekten av boendet.70  

Det medvetet gestaltade boendet innefattar 
även trädgården — gärna planerad med inspira-
tion från geometriska former som cirklar eller 
halvcirklar. Trädgården ska vara en prunkande 
oas med ett överflöd av vackra blommor och 
kunna erbjuda både sol och skugga. Här ska 
finnas gångar kantade med tuktad buxbom och 
myrten och formklippt lager, en eller citrus. Fon-
täner med vattenspel, gångar eller loggior över-
täckta med vinrankor samt komiska skulpturer 
(så länge de inte är obscena) bidrar ytterligare till 
trädgårdens behag. När man läser denna poetis-
ka beskrivning av trädgården framkallas bilden av 
Plinius den yngres fantastiska lantvillor, och vi får 
förmoda att Alberti funnit inspiration i antikens 
litteratur. Växter som buxbom och lager nyttja-
des flitigt i trädgårdarna under antiken och den 
arkitektoniska uppbyggnad som Alberti antyder 
har också sitt ursprung i den tidens formspråk.71 

Albertis idealiserande av familjelivet genom-
syrar hela hans redogörelse för boendet, och 
flergenerationsfamiljen är hans självklara ut-

figur 3. Villa di Poggio a Caiano av Giuliano da Sangallo från 1485 är exempel på en typisk renässansvilla med 
sin välkomponerade trädgård. Illustration av Giusto Utens 1599–1602. källa: Wikimedia Commons.



16 bebyggelsehistorisk tidskrift 69/2015  

anna ingemark milos

gångspunkt. Det märks tydligt att han har ett 
engagemang och en inlevelseförmåga som ex-
empelvis Vitruvius saknar. Ovan nämnda I libri 
della famiglia är en närmast sociologisk studie 
av familjelivet som uppenbarligen engagerade 
honom.

I likhet med Vitruvius bortser han från ma-
joritetens situation och behandlar inte flerfa-
miljshus, trots att det var den vanligaste boende-
formen i städerna under renässansen.72 Att det 
saknas anvisningar kring dessa hos Alberti beror 
nog helt enkelt på att den välsituerade målgrupp 
han vände sig till oftast valde att bo i palats och/
eller villor.

Bostadsarkitektur  
— en jämförande diskussion 
Man kan utan svårigheter dra paralleller från 
antikens och renässansens tidvis överbefolkade 
stadskärnor till den situation som rådde under 
slutet av 1800-talet och långt in på 1900-talet. 
Förutom bostadsbristen och de stora sociala 

klyftorna, tycks en gemensam nämnare vara kon-
trasten mellan den mer glest bebyggda lands-
bygden eller förorten kontra den tättbebyggda 
stadsmiljön med sina höga flerfamiljshus — även 
om det som värdesatts högst har varierat.

Industrialiseringen är utan tvekan den faktor 
som haft störst inverkan på den arkitektoniska 
utvecklingen under 1800- och 1900-talen. En av 
följderna var den stora inflyttningen till städerna 
där industrierna och handeln, dvs. arbetstillfäl-
lena, var koncentrerade. Detta medförde att 
enorma mängder människor trängdes på små 
ytor. I de europeiska städerna uppfördes ofta 
flervåningshus med hyreslägenheter i spekula-
tionssyfte. Fasaderna mot gatan var inte sällan 
vackert dekorerade i en eklekticerande stil, som 
harmonierade med de paradvåningar som skym-
tade innanför. De kringbyggda innergårdarna 
var däremot underdimensionerade och ljusfatti-
ga med rader av uthus och torrdass. Här låg små 
lägenheter med ett eller två rum som beboddes 
av barnrika arbetarfamiljer. Trångboddheten 
och den låga hygieniska standarden medverkade 
till sanitära problem som bland annat orsakade 
epidemier.73 

En reaktion mot de dåliga villkoren för ar-
betarklassen var den sociala medvetenhet som 
väcktes vilket ledde till en rad olika reformför-
sök under samlingsbegreppet socialestetik.74 De 
främsta företrädarna för tron på att ett vackert 
och välplanerat hem har en positiv inverkan på 
människors liv och hälsa var engelsmännen John 
Ruskin och William Morris. De var föregångare 
till Arts & Crafts-rörelsen och förenade en tro 
på socialism och genuint hantverk — som en re-
aktion mot sociala orättvisor och masstillverk-
ning av konsumtionsvaror. 

I England började man även i anslutning till 
större industrier bygga bättre bostäder åt de an-
ställda. Ett av de första av dessa mönstersamhäl-
len var Port Sunlight utanför Liverpool, anlagt 
1887. Kvarteren var oregelbundna med sling-
rande gator och husen friliggande enkel- eller 

figur 4. Ebenezer Howards stadsplaneidé med träd-
gårdsstäder kring en större centralort ur Garden 
Cities of Tomorrow 1902. källa: Wikimedia Com-
mons.
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parhus, som kontrast till de monotona, ändlösa 
radhuslängor som byggts tidigare. Den här ty-
pen av arkitektur och stadsplanering hämtade 
sin formmässiga inspiration från de medeltida 
byarna och utgjorde en viktig utgångspunkt för 
den trädgårdsstadsrörelse som uppstod en kort 
tid efter.75 

Stor betydelse fick den redan nämnda Ebene-
zer Howards Garden Cities of Tomorrow, där 
han introducerade idén om att förena stadens 
respektive landsbygdens fördelar genom att ska-
pa självförsörjande trädgårdsstäder.76 

I praktiken blev arkitekten och stadsplane-
raren Raymond Unwins garden suburb, såsom 
den utformades i exempelvis Letchworth 1903, 
den verkliga förebilden. Utmärkande för detta 
stadsbyggnadsideal, som snart spreds över Eu-
ropa, var en väl genomtänkt stadsplan med låga 
hus och slutna gaturum.77 Dessa förortssamhäl-
len kunde förverkligas tack vare tekniska inno-
vationer, som järnväg, spårvagn och tunnelbana, 
vilka i hög grad bidrog till kommunikation och 
transport mellan bostäder och arbetsplatser.78 

Under tidigt 1900-tal uppstod nya visioner 
om det ideala boendet och dess övergripande 
planering. Inom konsten och litteraturen gav 
futuristerna uttryck för en förändrad värld. De 
hyllade maskinen som symbol för det moderna 
och effektiva samhället, och denna maskinestetik 
spreds till några av tidens mest framstående arki-
tekter. Le Corbusier medverkade till den nya an-
dan, l´esprit nouveau, när han jämförde hemmet 
med en maskin att bo i.79 Han förespråkade okri-
tiskt storskaliga höghus som den bästa lösningen 
på de överbefolkade storstädernas problem. 

Så småningom slog funktionalismens rationel-
la formspråk, byggnadstyper och stadsplanering 
ut den mer traditionellt gestaltade trädgårdssta-
den som ansågs vara otidsenlig och reaktionär. 
Man betonade mätbara och exakta värden i mot-
sats till de tämligen diffusa begreppen skönhet 
och trivsel.80 Ursprungligen strävade man efter 
samma mål, nämligen att motverka trångbodd-
het, sjukdomar och social misär med hjälp av 
bättre bostäder för främst arbetarklassen. Denna 
sociala aspekt fördes vidare till funktionalismens 
arkitekter, vars uppgift blev att rita bostäder åt 
alla samhällsklasser (något som tidigare varit 

sällsynt). En ny dimension av moral och socialt 
engagemang blev därmed en viktig del i den ar-
kitekturteoretiska diskursen.81  

En annan viktig aspekt i såväl Vitruvius som 
Albertis arkitekturlära är måttenheter och pro-
portioner. Som tidigare nämnts grundlades de 
absoluta talens roll i arkitekturen under antiken 
vilket sedan, mer eller mindre, har kommit att 
prägla en stor del av vårt byggda kulturarv. Un-
der renässansen betonades återigen vikten av 
harmoni som man uppnådde genom geometri 
och väl avvägda proportioner — Alberti var före-
språkare för denna ”gudomliga” harmoni, men 
även Palladio medverkade till en ny våg av strikta 
talförhållanden och fullständig symmetri. Under 
modernismen var Frank Lloyd Wright en av de 
första arkitekterna som återupptog denna tanke-

figur 5. Le Corbusiers måttsystem Le Modulor, som 
i likhet med Vitruvius och Albertis teorier kring pro-
portioner tar sin utgångspunkt i människans egna 
mått. © FLC/BUS 2015.
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linje och utvecklade ett rut- och modulnät som 
underlag för sina ritningar. Även Walter Gropius  
och Ludwig Mies van der Rohe använde sig 
av liknande metoder i sina byggnadsprojekt. 
Guiseppe Terragni, som tillhörde de italienska 
rationalisterna, tillämpade modultänkandet fullt 
ut både exteriört och interiört i Casa del Fascio 
från 1932. Le Corbusier, som i hög grad påver-
kat 1900-talets arkitekturutveckling, utarbetade 
ett eget måttsystem som publicerades med titeln 
Le Modulor 1948.82

Antikvetaren Henrik Gerding gör i sin artikel 
”Funktionalism i romersk arkitektur” en intres-
sant jämförelse mellan det dekorfattiga och stra-
ma formspråk som förekommer i en del av den 
romerska arkitekturen och i 1900-talets moder-
nism. Genom att systematiskt dela in varje epok 
i samhälle, teori och formspråk — illustrerat med 
en schematisk pyramid — tydliggörs en analogi. 
Han konstaterar att båda epokernas samhälle-
liga och tekniska förutsättningar är likartade. 
Nya material, som inledningsvis doldes bakom 
historiserande former, effektivare tillverkning 
och ändrade bostadsförhållanden är några av 
parallellerna. Även när det gäller det stramare 
men rytmiska uttrycket är det lätt att se samhö-
righeten.

Problemet med denna analogi uppstår vid 
jämförelse av den arkitekturteoretiska grunden. 
Det finns en lång rad manifest från 1900-talets 
början som uttrycker mål och visioner inom den 
mångfacetterade modernismen, men det saknas 
belägg för att romarna medvetet introducerade 
en ny, mer funktionell stil som en reaktion mot 
det rådande idealet.83 Vitruvius tio böcker för-
stärker snarare den allmänna föreställningen 
om att den romerska arkitekturen utgår från det 
klassiskt grekiska, i och med att han månar om 
ett bevarande av traditionen. Det faktum att Vit-
ruvius kände sig manad att samla kunskap om 
äldre tiders byggande i en skrift kan dock i sig 
tyda på att något nytt höll på att hända. Mo-
dernisterna strävade snarare — i teorin — efter 
att frigöra sig från det historiska arvet och ville 
skapa något helt nytt i enlighet med den nya 
tidens teknik och material.

Ytterligare en ambition som Vitruvius och  
Alberti delade med modernisterna var hänsynen 

till hälsoaspekten i bostadsarkitekturen. Det är 
troligt att man under antiken och renässansen 
knappast kunde förutsätta god hälsa och att 
åtminstone de som hade möjlighet lade stor 
vikt vid såväl byggnadens läge som utformning 
i hopp om att förbättra sina förutsättningar 
för ett långt och friskt liv. Som framgått tidi-
gare diskuterar Vitruvius och Alberti ingående 
arkitekturens påverkan på vårt välmående och 
ger noggranna anvisningar om naturens positiva 
egenskaper, vindarnas riktning, ljusets inverkan, 
rummens placering i förhållande till väderstreck 
etc. — något som jag tolkar som en medveten-
het om samspelet mellan människa och miljö. 
I ett brev till Ludovico Gonzaga skriver Alberti 
att han ämnar tillbringa några dagar i en villa i 
Cavriana för att få luftombyte, vilket föranleder 
Franco Borsi att i sin biografi kalla honom för 
hälsofanatiker.84 

Under de första decennierna av 1900-talet 
var arkitekturens hälsobringande aspekt ett cen-
tralt tema. Efter de stora problemen med trång-
boddhet och epidemier, samt framsteg inom 
medicinens område, strävade man efter att för-
bättra hygien och hälsa även genom arkitektur 
och stadsplanering. Bostädernas planlösning, 
fasta inredning samt möblernas design anpassa-
des efter de hygieniska kraven och formspråket 
blev alltmer avskalat. En symbol för denna häl-
sosamma arkitektur är badrummets påkostade 
material och framträdande position i exempelvis 
Le Corbusiers Villa Savoye. 

Hygien- och hälsoaspekten gav även upphov 
till helt nya byggnadstyper, såsom badhuset (en 
parallell till antikens termer), och influerade ut-
formningen av bland annat skolor och sjukhus. 
Alvar Aaltos sanatorium i Pemar med sin vita 
fasad, sina långa fönsterband och stora solterras-
ser utgör en symbol för modernismens sökande 
efter en hälsobringande arkitektur.85 

Det är viktigt att påpeka att de paralleller 
jag och andra forskare trots allt har funnit inte 
behöver överensstämma med arkitekternas ur-
sprungliga intention. I det futuristiska arkitektur-
manifestet från 1914 kan man bland annat läsa 
följande: ”De fortsätter envist att tillämpa regler 
av Vitruvius, Vignola och Sansovino /…/Den 
enorma antites mellan den moderna och den 
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antika världen är ett resultat av allt som finns 
nu, men inte fanns då.”86 Man kan, trots ett 
tydligt avståndstagande, finna flera aspekter hos 
modernisterna som tycks härstamma från den 
idétradition som Vitruvius respektive Alberti ver-
kade i. Det var i synnerhet det dekorativa form-
språket (vilket inte ärligt redovisade byggnadens 
material och konstruktion) som man ansåg vara 
föråldrat och förljuget. Man förkastade alltså 
snarare 1800-talets fria tolkning av det klassiska 
arkitekturarvet än antikens byggnadskonst i sig. 
Jämför man medelhavsländernas vita profanar-
kitektur, som följt tusenåriga traditioner, med 
modernismens rena linjer och enkla volymer är 
de estetiska likheterna uppenbara.87 

Framförallt var det dock arkitekturens grund-
läggande principer, såsom de formulerades un-
der antiken och renässansen, som åter fick en 
central roll. De tre viktiga hörnstenarna hållbar-
het, ändamålsenlighet och skönhet kan, frånsett 
hos Vitruvius och Alberti, skönjas i manifest 
av så olika karaktär som John Ruskins Seven 

Lamps of Architecture (1849), Walter Gropius 
Principles of Bauhaus Production (1926) och 
den svenska funktionalistiska programskriften 
acceptera (1931). I ovan nämnda programförklar-
ing skriver Gropius:

För att kunna formge — en behållare, en stol eller en 
byggnad — så den fungerar väl, måste man först och 
främst studera dess väsen; den måste vara helt ändamåls-
enlig, det vill säga fylla sin funktion och vara hållbar, 
ekonomisk och ”vacker”.88

Vitruvius och Albertis  
föreställningar om idealbostaden 
Traktatens uttryckssätt och retorik kan onek-
ligen upplevas som svårgenomträngligt för en 
modern läsare, men vid en diskursiv närläsning 
framgår det ett anmärkningsvärt stort engage-
mang för idealbostaden. Vissa råd och anvis-
ningar rörande bostaden hos Vitruvius och Al-
berti kan naturligtvis framstå som otidsenliga, 
kanske rent av löjeväckande, i en annan kontext 
flera hundra år senare. Man formulerade sig 

figur 6. Le Corbusiers och Pierre Jeannerets modernistiska parhus, uppfört i samband med bostadsutställ-
ningen ”Die Wohnung” i Stuttgart 1927. foto: Andreas Praefcke/Wikimedia Commons. 
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på den tiden mer omständligt och med ideliga 
hänvisningar och anspelningar på förfäder, filo-
sofer och gudar — en referensram som av na-
turliga skäl känns avlägsen för oss idag. Men 
trots vår ovana vid den uttalat filosofiska och 
religiösa hållning som genomsyrade den tidens 
skapande av såväl arkitektur som litteratur, är 
det påfallande hur mycket som är tillämpbart i 
en annan kontext. Vitruvius respektive Albertis 
idéer kring bostadens utformning rör, som här 
har framgått, alltifrån byggherrens ekonomi el-
ler position, platsens förutsättningar, klimatet 
och valet av konstruktion till behovet av skön-
het, harmoni och välbefinnande — och således 
både mätbara och icke mätbara egenskaper.89  
Dessa olika aspekter har jag, för att få en kla-
rare bild av den tidiga bostadsdiskursen delat in 
i tre övergripande teman — estetik, funktion och 
miljöpsykologi. Därmed inte sagt att det alltid 
går att renodla aspekterna, som likt det intrikata 
samspelet mellan människa och miljö, ofta är 
tätt sammanlänkade.  

När det gäller Vitruvius är det främst själva 
förhållningssättet till arkitektur i allmänhet och 
boendet i synnerhet som känns tidlöst; respek-
ten för arkitektur som han förmedlar genom att 
understryka betydelsen av begåvade arkitekter 
och grundliga förberedelser. Hans råd att man 
bör använda material från trakten för att för-
enkla processen och hålla nere kostnaderna är 
argument som i vår tid kan uppfattas som både 
ekologiskt och ekonomiskt riktiga. Den självkla-
ra betoningen av relationen mellan boende och 
hälsa samt ljusets betydelse är något som moder-
nisterna anammade, men som inte alltid har va-
rit i fokus. Vitruvius återblickande påminner om 
att man bör ta vara på det som har fungerat bra 
genom historien, istället för att enbart sträva ef-
ter innovationer. Att utnyttja gammal, beprövad 
teknik och naturmaterial kan ofta leda till både 
miljövänliga, hälsosamma och vackra lösningar. 
Slutligen är balansen mellan de tre elementen 
hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet fort-
farande viktig i skapandet av god arkitektur. 

I Albertis traktat är det på motsvarande sätt 
framförallt förhållningssättet till vissa aspek-
ter av arkitekturen som kan kännas aktuella 
än idag. Alberti betonar, precis som Vitruvius, 

arki tektens viktiga roll i samhället.90 Rollen som 
samhällsreformator och problemlösare var nå-
got som modernismens arkitekter gärna åtog 
sig. Senare har denna aspekt av arkitektyrket 
tonats ned. När det gäller valet av plats, väder-
streck, byggnadsmaterial, planlösning etc. upp-
manar Alberti, i likhet med sin föregångare, till 
omsorgsfull planering och stor eftertänksamhet. 
Vi kan, inte minst, inspireras av den väl genom-
tänkta funktionen i bostadshuset, där Alberti 
med stor inlevelseförmåga funderat ut hur varje 
familjemedlem och syssla i hemmet fungerar i 
relation till arkitekturen. Ljusets inverkan på vårt 
välbefinnande kan inte nog understrykas, vilket i 
vår tid har bevisats vetenskapligt. Enfamiljshuset 
på landsbygden, inom rimligt avstånd till arbetet 
i staden — såsom Alberti förordar — är fortfaran-
de idealet för många. Hans syn på trädgården 
som en källa till lustfyllt arbete, rekreation och 
skönhetsupplevelse har återigen vunnit förståel-
se på våra breddgrader, från att länge snarare ha 
betraktats som en börda och/eller statussymbol.

Trots dessa tänkvärda och förnuftiga råd 
finns det naturligtvis, hos såväl Vitruvius som 
Alberti, anvisningar som är helt förlegade och 
omöjliga att genomföra. Och lika lite som det 
under antiken och renässansen fanns en idealbo-
stad finns det idag en patentlösning på en boen-
deform som passar alla. Poängen är snarare att 
man ska vara medveten om bostadsarkitekturens 
mätbara och icke mätbara egenskaper, ta hänsyn 
till olika individers situation och sträva efter ett 
möte mellan den utopiska idealismen och den 
visionära pragmatismen.
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Noter

 1 Forty 2000, s. 13 samt Ingemark Milos 2010, s. 8ff.  
 2 Jag använder omväxlande benämningarna hem respek-

tive bostad i denna artikel. Hemmet som begrepp är 
mer emotionellt och personligt laddat, medan bostaden 
snarare betecknar den materiella funktionen. Se exem-
pelvis Willén 2012, s. 24–25.  

 3 Praktiska och hygieniska bostäder, 1921.
 4 Nylander 1999, s. 14.
 5 Att Albertis De re aedificatoria är skriven med Vitruvius 

De architectura som förebild är de flesta forskare eniga 
om. Även om detta inte innebär att Alberti närmade 
sig föregångaren okritiskt. Ingående jämförelser mellan 
dem båda för att se likheter och skillnader har också 
gjorts i ett flertal studier, vilket jag därför avstått från att 
göra. Man kan hursomhelst konstatera att det finns en 
tydlig teoretisk linje från det första arkitekturdokumen-
tet under antiken via renässansen, däribland Alberti, 
fram till senare tid. 

 6 Karin Wahlberg Liljeström har dock i sin doktorsav-
handling i konstvetenskap, Att följa decorum — Rums-
dispositionen i den stormaktstida högreståndsbostaden 
på landet, studerat 13 olika traktat, där ibland Vitruvius 
och Alberti, i relation till 1600-talets högreståndsbostä-
der, Wahlberg Liljeström 2007. 

 7 För Vitruvius ur ett historiografiskt perspektiv se t.ex. 
McEwen 2003, s. 1–5.

 8 McEwen 2003, s. 6.
 9 Lowenthal 1997, s. 412.
10 Gordon Smith 2003, s. 9 samt Wilson Jones 2003, s. 34.
11 Det finns ett fåtal uppgifter om Vitruvius levnadshisto-

ria, men han föddes troligen omkring 80–90 f. Kr.
12 Jag har i min närläsning utgått från Vitruvius, Om ar-

kitektur: tio böcker, 1989 — i svensk översättning av 
Birgitta Dalgren, granskad och kommenterad av Johan 
Mårtelius.  Se även Mårtelius båda förord i bok 4 re-
spektive i bok 7.

13 Mårtelius 2011b, s. 19ff.
14 Ibid.
15 Kruft 1994, s. 24.
16 Vitr. 3:1, 3:2
17 Vitr. 6:2.
18 Vitr. 6:3.
19 Mårtelius 2011b, s. 24.
20 Le Corbusier (1942), 1976, s. 77 samt Kruft 1994, s. 27.
21 Vitr. 7:5:3. Hans noggranna genomgång av freskernas 

olika stilar har underlättat forskarnas datering och klas-
sifikation av Pompejis väggmålningar.

22 Key (1899) 1996.
23 Ibid.
24 Eriksson 2011, s. 223–226  samt Loos (1908) 1985.
25 Vitr. 7:1. 
26 Svedberg 1988a, s. 142. Se Stavenow-Hidemark 1971, s. 
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Summary
In this article the author highlights the discourse 
on the ideal home by a close reading of two 
historically important treatises, namely De archi-
tectura libri decem (c. 25 BC) by Vitruvius and 
De re aedificatoria (1452) by Leon Battista Alber-
ti. Attention is made to focus on these authors’ 
ideas concerning the design of house and home. 
Three overarching themes — aesthetic, function 
and environmental psychology — crystallise out 
and are discussed in relation to thoughts pro-
pounded by other theorists, above all in the 19th 

and 20th centuries. This article, then, is a his-
torical retrospect and a theoretical discussion, of 
present-day relevance, concerning the theory of 
architecture. The discourse on domestic architec-
ture has centred round both quantifiable and un-
quantifiable qualities, but Vitruvius’ classic triad 
of durability, utility and beauty (firmitas, utilitas, 
venustas) appears fundamental. Other aspects, 
however, such as the vital interaction between 
man and environment, appear to possess a valid-
ity transcending time and space.

The ideal home concept  
— a close reading of Vitruvius’ and Alberti’s treatises on architecture

By Anna Ingemark Milos
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november 2014 var jag på Huseby bruk. Där 
återgav guiderna en sägen kring den huvud-
byggnad grevarna Hamilton hade uppfört 

på 1840-talet: En piga hade hört att tapeterna i 
herrskapets sovrum innehöll arsenik. Hon visste 
att det var giftigt, men också att det kunde ge 
kraft – man gav det till hästar. Därför smög hon 
sig in i ett sovrum och slickade på tapeterna. 
Kort därefter började hon må dåligt och föll 
död ned i trädgården utanför huset. Efter en tid 
växte en Hamilton-ros upp på platsen.1

Människor berättar gärna om det skräm-
mande. Lokalsägner som denna, men särskilt 
vandringssägner speglar mänskliga farhågor: 
”De handlar ofta om mystiska sjukdomar, hem-
ska avslöjanden om till synes harmlösa vardags-
föremål, skrämmande brottslighet eller gåtfulla 
beteenden hos andra människor, och behandlar 
således de orosmoment, rädslor och fobier som 
finns i dagens samhälle.”2

Att kognition kan interagera med fruktan har 
uppmärksammats av etnologen Albert Eskeröd. 
Han lanserade begreppet ”intressedominans” 
på 1940-talet, styrd av tidens nya funktionalism 
och sitt intresse för modern psykologi. Före-
ställningar kunde, menade han, omedvetet for-
mas av emotionellt betonade krafter och alstra 
irra tionella handlingar och tolkningar. Särskilt 
skräck- och önskedominanter spelade en viktig 
roll: ”Det som man ivrigt önskar eller starkt 
fruktar, det tror man gärna”.3

I en klassisk studie, Purity and Danger, 1966, 
beskrev socialantropologen Mary Doug las män-

niskors föreställningar om orenhet som ett brott 
mot en kulturell ordning: olämplig materia på 
fel plats.4 Studien var också en uppgörelse med 
äldre etnocentrisk forskning. Det finns, menade 
hon, ingen principiell skillnad mellan ”gångna ti-
ders folk och vår tids människor”.5 

Eskeröd studerade lantbrukares föreställning-
ar i 1800-talets folktro.6 I föreliggande artikel stu-
deras professionella aktörers föreställningar om 
risker från vissa arsenikhaltiga pigment. Dessa 
kom att ge upphov till en av de mest hetsiga och 
utdragna debatterna om ”bostadsförgiftningar”7 
i västerlandets historia.8 

Risker förenade med farliga ämnen är kom-
plexa och svårbedömda. De är dels förenade 
med människors oro och krav på klara besked, 
dels med metodologiska problem och osäker-
het. I föreliggande artikel återger jag de pro-
fessionella aktörernas föreställningar som de 
framträder, traderas och finns tillgängliga i olika 
slags skrivna texter, men avstår från ställningsta-
ganden till deras giltighet eller relevans. 

Dödligt och stärkande
Arsenik, ”gifternas gift”, har sedan antiken an-
vänts mot råttor, insekter och andra skadedjur. 
Fritt från lukt och smak, förr omöjligt att iden-
tifiera vid en obduktion, har det förknippats 
med mord i både rättsfall och populärlitteratur. 
För att begränsa tillgången fick under 1700- talet 
apoteken i Sverige ensamrätt att hantera och 
sälja ”arsenik och andra gifter”.9 Men detta ”gif-

Giftgrönt och zinkvitt
Föreställningar om ”bostadsförgiftningarna” från arsenikhaltig 
luft 1815–2015

av Göran Stålbom
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ternas gift” är vit arsenik, arseniktrioxid.10 Det 
halvmetalliska grundämnet i ren form har enligt 
Nationalencyklopedin ”låg giftighet” — men en 
förmåga att bilda föreningar, vissa farliga, andra 
ofarliga, de flesta ännu otillräckligt undersökta.11

Artonhundratalet har kallats ”the Arsenic 
Century”.12 Det fanns pigment och andra ar-
senikföreningar i kosmetik, textil, kläder, tvål, 
stearinljus, fyrverkeri, flugpapper, konstgjorda 
blommor och frukter, leksaker, förpackningar, 
glas, lampskärmar och — något förvånande — i 
konditorivaror, konfekt och livsmedel.13 

Arsenikföreningar har dessutom haft stor roll 
i medicin och folkmedicin.14 Paracelsus hade 
lärt att dosen skapade giftet. Ett ämne som var 
dödligt i viss dos kunde ge önskad verkan i rätt 
dos.15 Gamla hästar fick arsenik för att verka 
piggare. Från omkring 1850 uppmärksammades 
”arsenikätande”, arsenofagi. Människor i Steier-
mark, Österrike, uppgavs äta låga men ökande 
doser av arsenikhaltiga mineral från sin lokala 
berggrund. Dels för vackrare utseende, fylligare 
hull, renare hy, dels för bättre styrka.16 Arsenik i 
låga doser hade in på 1900-talet utbredd använd-
ning som ”stärkande medel”.17 

Denna dubbla sida av ordet ”gift” är intres-
sant, men fortsättningsvis behandlas främst före-
ställningar om risker. Etnologen Jochum Stattin 
pekar på något intressant i en lista över skillna-
der mellan rädslor förr och nu: bondesamhällets 
rädsle-tradition präglades av ”tydliga rädslor”, 
industrisamhällets av ”ängslan och oro”.18 I äldre 
tradition hade arsenik främst förknippats med 
”bråd död”, som sägnen från Huseby illustrerar. 
I industrisamhället skulle ett annat slag av risker 
komma i fokus.19

Industrialisering och förgiftad luft
Med industrialiseringen ökade produktionen 
av kemikalier. Det som tidigare bara funnits i 
apotekens låsta giftskåp kom att hanteras ton-
vis i fabrikerna.20 Hantverksmässig tillverkning 
av jord- och växtpigment fick nu konkurrens av 
storskalig produktion av metallföreningar som 
krom-, bly- och kadmiumsalter. De var mer be-
ständiga och kunde framställas i en rad nya ku-
lörer.21 

Gröna kopparpigment och ärg hade sedan 
lång tid betraktats som giftiga.22 På 1770-talet 
kombinerade Carl Wilhelm von Scheele koppar 
och arsenik, vilket i början av 1800-talet utveckla-
des till det lysande och beständiga ”schweinfurt-
grönt”, industriellt producerat från 1814.23 Trots 
att ordet arsenik signalerade fara fick arbetsmil-
jörisker på tapet- och färgfabriker liten uppmärk-
samhet.24 Däremot uppkom under 1800-talet en 
utbredd oro att vistas i rum som hade ytskikt 
med dessa pigment. Det skulle komma många 
rapporter om vad man senare kom att kalla ”bo-
stadsförgiftning”. 

De som drabbades i Sverige var sällan barn 
som av oförstånd bitit i eller slickat på tapeter-
na.25 Överrepresenterade var i stället välbeställda 
män i hög ställning, läkare, professorer, ämbets-
män, studenter.26 Tidigt etablerades tanken att 
de drabbade hade andats in arsenikhaltig luft, 
och att luften hade kontaminerats från rum-
mets ytor (tapeter, golvmattor, väggar och tak). 
Denna teori om förgiftningsvägen skapade tidigt 
två tydliga läger bland experterna. De som för-
svarade teorin och de som ansåg att teorin var 
orimlig.27 

Vid denna tid hade man svårt att skilja mellan 
”förgiftningar” och det vi numera kallar ”infek-
tionssjukdomar”. Först omkring år 1900 skulle 
teorin om mikroorganismer som sjukdomsorsak 
få starkare stöd i den medicinska vetenskapen.28 
Under 1800-talet var osund eller giftig luft, mi-
asma, en etablerad förklaring till ohälsa och 
sjukdom. 

Kolera, tuberkulos, difteri och tyfus domi-
nerade sjukdomspanoramat. De kunde, liksom 
malaria, förknippas med fuktiga marker och 
fuktiga material, som antogs kunna alstra gifter 
till luften.29 Fattiga och undernärda människor 
bodde på oattraktiva fuktiga platser. Praktiskt 
verksamma läkare pekade ut misären som 
avgörande faktor.30 Men i 1800-talets akade-
miska diskussion uppskattades tydligt kausala 
sjukdomsteorier. Historiskt hade två konkreta 
sjukdoms-agens, kontagio och miasma, stått 
mot varandra i debatten.31 Enligt den senare 
teorin, med närmast dogmatisk ställning under 
1800-talet, berodde sjukdom på osund eller gif-
tig luft.32
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This belief held that most, if not all, disease was caused 
by inhaling air that was infected through exposure to 
corrupting matter. Such matter might be rotting corpses, 
the exhalations of other people already infected, sewage, 
or even rotting vegetation.33 

Den inandade luften tillskrevs stor betydelse för 
hälsan. Rädslan för förgiftning från arsenikhaltig 
luft passade alltså väl i dåtidens tankevärld. 

Tapeterna 1815–1870
Under tidigt 1800-tal började de vackert gröna 
tapeterna användas i slott och palats. Redan 1815 
uttrycktes oro för att hantverkare, vid framtida 
nedtagning av tapeter, kunde förgiftas av arse-
nikhaltigt rivningsdamm.34 Men användningen 
ökade, särskilt sedan industriellt tillverkade pap-
perstapeter blev tillgängliga från 1830-talet.35 

År 1839 publicerade en känd tysk kemist, 
Leopold Gmelin, en varning för vissa gröna ta-

peter och färger, Warnung vor gewissen Grü-
nen Tapeten und Anstrichen.36 Han skrev att 
fuktiga tapeter kunde bilda en arsenikhaltig gas, 
med ”en vidrig, om lukten av möss påminnande 
odör”.37 Han bedömde risken störst i oupp-
värmda, norrvända rum i markplan, och skrev 
att en kort inandning kunde ske utan fara, men 
att längre dagliga vistelser i sådana rum kunde 
orsaka huvudvärk och allmänna obehag.38 

Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning 
skrev 1847 om ”Vådliga följder af att tapetsera 
boningsrum med gröna tapeter”. En Göteborgs-
familj hade upplevt ”opasslighet och illamå-
ende”. Den tillkallade läkaren hade erinrat sig 
Gmelins artikel. En analys av tapeten bekräftade 
”stora kvantiteter” arsenik och ett samband med 
opassligheten ansågs styrkt då symtomen upp-
hörde sedan tapeterna avlägsnats.

Sundhetskollegiet39 uppmärksammades på 
fallet. De noterade att de flesta mineralfärger 
var ”mer eller mindre giftiga” samt att förgift-
ning via luften inte var möjlig från pigment som 
var bundna i oljefärg. Till skillnad från övriga 
mineralpigment förekom dock schweinfurtgrönt 
vid denna tid nästan bara i vattenbaserade fär-
ger. Trots viss oenighet blev det inget förbud i 
Sverige, men en informationsplikt om arsenikin-
nehållet i berörda produkter infördes 1848. 

Mellan 1850 och 1870 förekom i Sverige bara 
sporadiska fall av misstänkt arsenikförgiftning 
från färg eller tapeter. Men tapetförgiftningarna 
blev allt mer uppmärksammade, och del av en 
levande berättelsetradition, särskilt i Storbritan-
nien där det även uppmärksammades i skönlit-

figur 1. Schweinfurtgrönt fanns under många namn. 
Ramberg & Wirgin ger år 1919 följande lista: Mi-
tis-, Original-, Patent-, Kejsar-, Kassel-, Zwickauer-, 
Pariser-, Schweizer-, engelskt papegoj-, Cohla-, Brix-
ner-, Eislebner-, Leolschützer-, Würzbürger-, Pickel-, 
Münchener-, schwedisch-, Braunschweiger-, Wiener-, 
Basel-, Maj-, Moss-, Schön-, neuwieder-, Groundier-, 
Königs-, Kurrent-, Kirchberger-, Schober-, nygrönt, 
täckgrönt, mineralgrönt m.fl. Samma källa säger att 
det vanligen förekom i ”blandningar med tungspat, 
lättspat, kromgult, blysulfat eller gips, innehållande 
15–75 % As2O3 för att minska det höga priset och giva 
dess nyans en viss avtoning. Därifrån härstamma 
vissa av de olika benämningarna.” 
Självporträtt av översten Axel Otto Mörner i Sked-
hults säteri, Eksjö, framför mönstrad grön tapet 
1847. foto: Rolf Lind, Kalmar läns museum.
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teratur. Exempel är Our best bedroom, 1862, 
om en man som, för ett arv, försöker mörda 
en yngre släkting genom att erbjuda henne ”the 
Green Room”; Green of the Period, 1869, om 
en man som nästan dör av arsenikgas från tape-
terna i sitt sovrum, och Minsterborough, 1876, 
om en man som blev åtalad för giftmord på sin 
hustru, men där en apotekare slutligen kunde 
visa att tapeterna var skyldiga.40 

Arsenikförordningen 1876  
och ”arsenofobi” 
Sundhetskollegiet hade 1873 fått ny ordförande, 
Nils Johan Berlin, med intresse för arsenikpig-
menten. År 1872 hade man funnit arsenik även 
i en grå tapet, en förorening från tillverknings-
processen. Gmelins ”gasteori”, starkt knuten 
till schweinfurtgrönt, fick konkurrens av en ny 
”dammteori”. Pigment i vattenbaserade färger 
var löst bundna. Den nya teorin postulerade att 
arseniken ”avlöstes från tapeten [och] såsom 
damm uppslammades i luften och sålunda in-
andad inkom i organismen”.41

I Nordisk familjebok, första upplagan, 1876, 
sammanfattade rättsmedicinaren A.O.G. Jäder-
holm dåtidens kunskapsläge:

Af alla arsenikföreningar verkar arsenik-bunden vätgas 
allra häftigast. Kemisten Gehlen, som af våda inandats 
denne gas, dog deraf under svåra plågor. Enligt Ham-
bergs undersökningar är det närvaron i luften af en 
ringa mängd af denne gas, utvecklad från arsenikhal-
tiga tapeter, mattor eller möbeltyger, som framkallar de 
symptom, hvilka utmärka den kroniska eller långsamt 
inträdande arsenikförgiftningen, som i våra dagar, ofta 
blifvit iakttagen. Denna förgiftning yttrar sig på mycket 
olika sätt hos olika individer. De vanligaste symptomen 
äro tyngd och svår värk i hufvudet vid uppvaknandet, 
ofta dålig sömn jämte andra tecken till rubbning eller 
nedsättning i nervsystemet samt minskad matlust. Ofta 
nog angripas ögonen; ibland uppkomma hudutslag o. 
s. v. Den kroniska arsenikförgiftningen kan ofta endast 
genom längre tids iakttagelse med någon säkerhet igen-
kännas. Förr misstänkte man vanligen såsom arsenikhal-
tiga endast vissa vackert gröna färger (Schéeles-grönt, 
schweinfurt-grönt; jfr Arsenik) i tapeter och tyger, men 
numera har man funnit arsenik i många andra färger, 
i synnerhet ofta tillsammans med anilinfärger, samt i 

vissa hvita, grå och röda tapetfärger. Många fina gröna 
klädningstyger innehålla arsenik i oerhörd mängd, och 
arsenikstoftet af dylika tyger har orsakat förgiftnings-
symptom både hos sömmerskan och hos den, som burit 
klädningen. Arsenikfärger blifva icke oskadliga, om de 
öfversmetas med fernissa eller oljefärg eller öfverklistras 
med arsenikfria tapeter, såsom man vanligen trott. 

Föreställningen om faran från arseniktapeterna 
fick därigenom ytterligare sanktion och sprid-
ning. Som framgår var rapporterade symtom och 
sjukdomstecken vaga: trötthet, matthet, yrsel, 
huvudvärk, hosta, dålig matlust, avmagring, hud-
klåda, domningar, sömnsvårigheter o.s.v. Böcker 
om ”kronisk arsenikförgiftning” från mitten av 
1800-talet hade uppmärksammat detta. Symto-
men vid misstänkta tapetförgiftningar var dels 
ospecifika, dels så allmänt förekommande, att 
det närmast var omöjligt att utifrån detta ställa 
diagnos om förgiftning från ett specifikt ämne.42 
I vissa fall tycks iakttagelsen att det fanns gröna 

figur 2. På Salsta slott finns ett rum med en tapet 
(väggbekädnad) från 1820-talet, då det var mode 
med enfärgade väggar och bård upptill och nedtill. 
foto: Hans Peter Hedlund.
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arseniktapeter ha varit avgörande för diagno-
sen.43 

Ur ett vidare perspektiv sågs problemet kring 
arseniktapeterna som en bekräftelse på att en 
äldre ”giftpolitik” behövde ersättas av en bre-
dare ”kemikaliepolitik”. Med industrialiseringen 
blev man tvungen att ställa krav på innehållet i 
varor. Nya regler hade formulerats redan 1850. 
Sundhetskollegiet såg till att dessa gavs ut som 
en ny ”arsenikförordning” 1876.44 Man slog till 
hårt mot arseniken. Det blev i praktiken ett för-
bud mot tillverkning och försäljning av produk-
ter, tapeter, rullgardiner, tyger, lampskärmar, 
oblater och stearinljus, som innehöll arsenikhal-
tiga pigment. I linje med den nya ”dammteorin” 
ansågs förgiftningsrisken inte bara begränsad till 
schweinfurtgrönt. Svenska domstolar fällde nu 
också ett flertal personer som sålt arsenikhaltiga 
produkter. 

Fabrikanter och köpmän lämnade år 1877 en 
protestskrivelse till regeringen. Det ansågs fel att 
minsta spår av arsenik hade räckt för fällande 

dom. Med stöd av tyska och franska legatio-
nen krävdes ett tydligt gränsvärde (”gränshalt”), 
under vilket produkten kunde betraktas som  
”arsenikfri”. Redan år 1879 kom en reviderad 
arse nikförordning med bestämmelser om hög-
sta arsenikhalt och exempel på provtagningsme-
toder.45 

Misstron mot tillverkare och myndigheter 
ökade. I början på 1880-talet ökade antalet in-
lämnade prov från allmänheten till laboratorier 
för (ännu tekniskt undermålig) arsenikanalys. 

Tidens kritiska experter tycks ha känt frustra-
tion. Analytikerna ansågs försörja sig på ”arse-
nikskräcken”, man tyckte sig se ”lycksökeri” och 
”geschäft”.46 I ett uttalande år 1882 skrev Medi-
cinalstyrelsen (tidigare Sundhetskollegiet) att å 
ena sidan var gränsvärdet visserligen ”godtyck-
ligt” valt, att en fordran på absolut arsenikfri-
het ”måste för varje sakkunnig förekomma lika 
onödig som omöjlig”. Men att det å andra sidan 
”vid den rådande skrämseln för arsenikförgift-
ning icke ansågs” lämpligt att höja gränsvärdet.47 

Människors rädslor blev vägledande för valet 
av gränsvärde. Skeptikerna började använda en 
ny beteckning för ”arsenikskräcken”, formulerat 
som en psykiatrisk diagnos: arsenofobi.48 Men 
rädslan följdes också av handling. Stockholms-
skildraren Claës Lundin skrev i Nya Stockholm 
1887: 

Under sjutiotalet började Stockholm känna sig arsenik-
förgiftadt af tapeterna i sina rum, och tecken till sådan 
förgiftning visade sig äfven under detta årtionde. Tape-
ter kommo i onåd och förvisades från många hus. Väg-
garne oljemålades. 

Skräcken hade inneburit press på industrin, som 
minskade mängden arsenik. Samtida jämförelser 
av tapeter från 1870-talet och 1890-talet visade 
tydligt lägre halter i de nyare.49

Sekelskifte och gosios gas
Dammteorin var etablerad i Sverige sedan 1872 
och uppfattades av många som rimlig. Elias Hey-

figur 3. I slutet av 1800-talet blev arseniktapeterna 
omoderna och för att kunna sälja tapeter var fabri-
kanterna tvungna att stämpla ”garanterat arsenik-
fri” i broschyrer och på tapeternas baksida.
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man, professor i hygien på Karolinska Institutet, 
uppmärksammade både damm- och gasteorin i 
Om luften i våra bostäder, 1881. Han varnade 
för arsenikhaltig oljefärg och för att det, sedan 
införandet av anilinet, fanns arsenik (som föro-
rening) i de flesta färger — inte bara grönt. Han 
gav en lista över de obehag som kännetecknade 
kronisk arsenikförgiftning: värk, yrsel, illamå-
ende, huvudvärk, röda ögon, torrt svalg, mag-
smärtor, kväljningar och kräkningar. ”Kraftlös-
het, nervsvaghet och en dyster sinnesstämning 
äro denna sjukdoms mest framstående yttringar, 
hvilka mången gång antagas bero på helt andra 
orsaker än de verkliga.”  

Andra tonade ned problemet. Medicinal-
rådet Olof Hallin skrev år 1885 om risker från 
direktkontakt och inandning av damm från arse-
nikhaltiga produkter (exempelvis då man pis-
kade en matta), men framhöll att små mängder 
arsenik ”förefinnas i nästan alla föremål, som 
omgifva oss”.50

Sundhetskollegiet som tagit ställning för 
dammteorin 1872, ändrade sig först 1892. Då 
kom ett genombrott, den italienske mikrobio-
logen Bartolomeo Gosio fick brett internatio-
nellt stöd för sina resultat. Vissa mögelsvampar 
kunde omforma fasta arsenikföreningar till 
en arsenikhaltig gas, så småningom känd som 
”Gosios gas”.51  Detta blev fortsättningsvis en 
etablerad teori om förgiftningsvägen. I andra 
upplagan av Nordisk Familjebok, 1902 angavs 
under uppslagsordet ”fukt” att: ”Italienaren Go-
sio har uppvisat, att i fuktiga rum med arsenik i 
tapeterna många slag af mögel utsöndra en gas-
formig arsenikförening, som är ytterst giftig och 
verkar vid inandning t.o.m. i ovägbara mängder. 
Sålunda ha vi fått säker förklaring till många fall 
af arsenikförgiftning.”

Medicinalstyrelsen kom dock att tolka Go-
sios rön på ett oväntat sätt: ”en bostad som hål-
les torr och snygg, är oskadlig, även om dess 
väggar innehålla spår av arsenik”. Det var fukt 
— inte arsenik — som var problemet.52 Det fanns 
invändningar och vid ett föredrag 1902 på Häl-
sovårdsföreningen i Stockholm inleddes en ny 
era i arsenikfrågan. Fritjof Lennmalm, medicin-
professor och senare Karolinska institutets rek-
tor, engagerade sig i frågan och fick senare stöd 

från apotekaren Arvid Blomquist. Vid föredraget 
framhöll Lennmalm att Sverige var överrepresen-
terat i antal fall av kronisk arsenikförgiftning. 
Han antog ”att det beror på våra levnadsförhål-
landen. Vi har innanfönster på vintern, vi vädra 
ej så mycket, och då arseniken finnes i luften, 
kommer den ej i tillfälle att gå bort.” Han före-
språkade provtagning på arsenikhalten i de drab-
bades svett eller urin för att få större klarhet.53 

Regeringen tillsatte samtidigt ”1902 års arse-
nikkommitté” för att utreda frågan om mätme-
toder och lämpligt gränsvärde.54 Klas Sondén, 
kemiingenjör, senare professor i bostadshygien 
vid Kungliga Tekniska högskolan, styrde arbetet. 
Han genomförde mätningar och fann att arse-
nikhaltigt sot och flygaska från ångpanneeld-
städer spreds i storstäder och industriorter i en 
mängd som borde utgöra en större exponering 
än tapeter.55 När regeringen fastställde den nya 
giftstadgan 1906 med högre gränsvärde (för 
produkterna), kom stark kritik från läkare: re-
geringen ansågs ha givit efter för industrin på 
bekostnad av hälsointressen. 

I mars 1910 rapporterade Göteborgs Handels- 
och Sjöfartstidning att tre barn i Göteborg för-
giftats till döds av ett arsenikhaltigt täcke.56 Tre 
veckor senare höll apotekaren Blomquist ett 
föredrag om en illavarslande utveckling sedan 
gränsvärdet höjts. Undersökningar av urinprov 
visade att arsenikhalterna stigit sedan de nya 
bestämmelserna slagit igenom. Mötet utveck-
lade sig till ett ”väckelsemöte” där deltagarna 
vittnade om egna erfarenheter av förgiftningar.57 

Blomquists föredrag fick uppmärksamhet på 
Dagens Nyheters första sida den 8 maj 1910 och 
två riksdagsmän inlämnade motioner 1911. De 
skrev att landet översvämmats av arsenikhaltiga 
varor sedan gränsvärdet höjts och att ingen  
läkare deltagit i 1902 års kommittéarbete. De 
krävde en ny kommitté.58 Blomquist och Lenn-
malm ordnade en diskussionsafton på Läkare-
sällskapet med 15 inbjudna riksdagsmän.59 Lenn-
malm redovisade 23 typiska fall ur sin egen 
praktik. Han hävdade att antalet fall hade ökat 
sedan det nya gränsvärdet införts 1906 och att 
inhalation av arsenikhaltiga gaser var den vikti-
gaste exponeringsvägen för bostadsförgiftning-
ar. Han framhöll:
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Kronisk arsenikförgiftning i bostäder är en rätt vanlig 
åkomma, ehuru den på grund av sina till en början obe-
stämda symtom är långt mindre känd än den borde vara. 
Förnämsta betingelsen för dess uppkomst synes vara — 
utom förekomsten av arsenikhaltiga föremål — närvaro 
av fukt och mögel.

Han polemiserade mot dem som ”ej tro på” 
arsenikförgiftning och menade att de återkom-
mande anklagelserna om arsenofobi mestadels 
inte framförts av läkare, utan av ”personer som 
haft intresse av att söka bagatellisera arsenikför-
giftningen”.59 

Arsenikpalatset 1911–1912
Lennmalm och Blomquist utsågs 1911 att leda en 
ny arsenikkommitté. Som tredje ledamot utsågs 
Klas Sondéns kollega, Peter Klason, professor 
i kemisk teknologi på Kungliga Tekniska hög-

skolan.60 Kommitténs arbete kom dock att stö-
ras av den kanske mest dramatiska händelsen 
i arsenikfrågans historia i Sverige. Den utspela-
des i gamla riksdagshuset på Riddarholmen i 
Stockholm, som hade byggts om för åtta äm-
betsverk.61 När verken flyttade in 1911 blev ett 
antal ämbetsmän sjuka. Läkare tillkallades och 
provtagning visade att väggfärgen, oljefärg med 
zinkvitt, innehöll arsenik. 

Man stod nu inför en ny situation. Man hade 
trott att oljefärg inte kunde avge arsenikförening-
ar. Man hade inte varit tillräckligt uppmärksam 
på arsenik som möjlig förorening. Dessutom 
hade zinkvitt betraktats som en giftfri ersättning 
för blyvitt. Problemet var att holländskt zinkvitt, 
som i början av 1900-talet stod för två tredjede-
lar av världsproduktionen, utnyttjade en metod 
för rostning av zinkmalm som frigjorde en större 
andel av malmens arsenik än andra metoder. 

figur 4. En ombyggnad av gamla riksdagshuset på Riddarholmen stod klar 1911 och åtta ämbetsverk flyttade 
in. En tid efter inflyttningen blev byggnaden ryktbar under namnet ”Arsenikpalatset”. Personalen upplevde 
obehag och misstankar riktades mot arsenikhaltig färg, zinkvitt, i byggnaden. foto: Stockholms Stadsmu-
seum, omkring 1910–1911.
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Arvid Blomquists mätningar i byggnaden vi-
sade förhöjda arsenikhalter i lokalernas luft och 
i de drabbades urin. Resultaten överlämnades i 
januari 1912 till Medicinalstyrelsen som konsul-
terade rättskemisten Walter Landberger. Denne 
ifrågasatte både Blomquists mätresultat och att 
besvären skulle bero på förgiftning från vägg-
färg. Medicinalstyrelsens bedömning blev att 
bortskrapning av färgen inte behövdes.62 

Lennmalm hade dokumenterat ett samband 
mellan risk för sjukdomsfall och den arsenikhalt 
som fanns i rummens färg. Han avvisade mass-
suggestion som förklaring: ”Det är ju a priori 
absurt att tro, att så gott som hela personalen i 
ett flertal svenska ämbetsverk skulle vara hyste-
riska och psykopatiska individer.” Sjukdomsfal-
len hade uppträtt samtidigt och oberoende av 
varandra, ämbetsverken hade inte så mycket 
kontakt, och det hade dröjt lång tid innan miss-
tankarna riktats mot arseniken.63

Kommitténs tredje ledamot, Peter Klason, 
hade motsatt synsätt. Han noterade att inget hade 
märkts av mögel-arsenikgasens typiska löklukt 
och han påvisade brister i Blomquists mätmeto-
der. Han avvisade arsenik som orsak till besvären 

och föreslog i stället en annan hypotetisk orsak: 
aldehydföreningar från torkande linolja.64

Medicinalstyrelsen tog ställning för Klasons 
yttrande. Både Lennmalm och Blomquist avgick 
därför ur kommittén som upplöstes i december 
1913. Skeptikerna hade därmed vunnit maktkam-
pen. Men personalen på ämbetsverken, som satt 
i byggnaden, var inte lugnade och av olika skäl 
beslutades om borttagning av färgen och om-
målning. 

Arsenikkommissionen 1913–1919
För att få slutlig klarhet tillsattes en ny utred-
ning, Arsenikkommissionen 1913. Den kom att 
bli den största utredning som dittills hade ägnats  
åt ett hälso- och miljöproblem. Politikerna till-
satte stora resurser för att nu ordentligt kunna 
undersöka frågan.65

Sex år senare presenterade kommissionen sin 
omfattande rapport som representerade ett nytt 
slag av vetenskaplig hållning i hygienisk forsk-
ning. Några år senare, 1922, kom ett supplement 
till Nordisk familjebok där farmakologen Carl 
Gustaf Santesson sammanfattande skrev: 

figur 5, a, b, & c. I Sverige genomfördes tre utredningar om de misstänkta förgiftningarna från arsenikhal-
tiga pigment, 1902 års arsenikkommitté, 1911 års arsenikkommitté och 1913 års arsenikkommission. Kemi-
ingenjören Klas Sondén styrde i praktiken den första utredningen. Medicinprofessorn Fritjof Lennmalm var 
ordförande i den andra. Medicinprofessorn Karl Petrén, ledde den tredje, som utvecklades till ett omfattande 
forskningsprogram.
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I fråga om den kroniska arsenikförgiftningens orsaker 
och uppkomstsätt ha äldre åsikter måst starkt modifie-
ras, särskildt till följd af mycket grundliga utredningar 
af en svensk arsenikkommission, hvars omfattande utlå-
tande (med 19 bil.) publicerats 1919. […] Af utredningen 
framgår att, medan kronisk arsenikförgiftning odisputa-
belt förekommit som yrkesförgiftning samt stundom i 
verkliga epidemier, t.ex. med öl (i norra England 1900) 
och med vin (Frankrike 1889), hvilka tillfälligt blifvit 
starkt arsenikhaltiga, andra sådana fall, särskildt de så 
mycket omtalade och fruktade bostadsförgiftningarna, 
härrörande från tapeter, väggfärger, möbeltyger, kläder 
o. d., äro relativt sällsynta. Jämfördt med de synnerligen 
talrika misstänkta fallen af denna art äro de säkert kon-
staterade ganska få. Särskildt med oljefärg som giftkälla 
torde knappt finnas något odisputabelt fall. Med afse-
ende på sättet för giftets öfverföring har man särskildt 
trott, att den skedde i form af gasformiga organiska 
arsenikföreningar, arsiner, som uppstå, när vissa mögel-
svampar växa på arsenikhaltigt, fuktigt material (arsenik-
haltiga tapeter å fuktiga väggar). Dessa arsiner visade sig 
emellertid i koncentrationer, som öfver hufvud kunna fö-
rekomma äfven i osunda bostäder, t.o.m. under lång tid 
alldeles oskadliga för försöksdjur och människor. Det i 
äldre tider misstänkta och faktiskt mycket giftiga arsenik-
vätet torde ej förekomma i bostäder. Äfven förgiftning 
genom inandning af arsenikhaltigt damm i boningsrum 
är föga sannolik. Af tapeter ha hufvudsakligen de i äldre 
tider förekommande, med starkt arsenikhaltigt schwein-
furtgrönt färgade, visat sig påtagligt farliga. — Då man 
tidigare för konstatering af kronisk arsenikförgiftning 
sökte arsenik i urinen och därvid ej sällan fann rätt be-
tydliga mängder, hade man icke gjort sig reda för, huru 
mycket arsenik detta sekret ibland kan innehålla, äfven 
utan att förgiftning behöfver föreligga. Bang visade, att 
arsenikhalten i normala människors urin kunde växla 
mellan 0 och 0,7 mg. på l liter. Det sistnämnda är en 
mängd, som tidigare med visshet skulle ha betraktats 
som ”abnorm”, d.v.s. tydande på förgiftning. Bang vi-
sade äfven, att vissa af våra vanliga födoämnen, särskildt 
fisk, innehålla rätt betydliga mängder arsenik. Genom 
att förtära en fiskrätt kunde arsenikmängden i urinen 
från små spår ökas till 0,76 mg. på litern eller betydligt 
öfver l mg. på dygnet, och detta utan spår af obehag. 
Härtill måste hänsyn tas vid undersökning af misstänkta 
kroniska förgiftningsfall. Ett jämförelsevis säkert tecken 
till sådan förgiftning är påvisande af arsenik i hår. — I det 
hela framgår af kommissionens arbeten, att risken för 
kronisk arsenikförgiftning i bostäder, från kläder o.d. sä-
kert är mycket mindre, än hvad allmänheten och många 
läkare trott. C-G.S.

Med Arsenikkommissionens klargörande för-
svann arsenikdebatten helt i Sverige. Frågan 
var inte heller längre särskilt aktuell eftersom 
tapetfabrikanterna sedan lång tid hade lämnat 
koppar-arsenikpigmenten. De gröna tapeterna 
var omoderna sedan slutet av 1800-talet. 

Från 1919 till 1990
Arsenikkommissionens rapport var mycket för-
siktigt formulerad. Man tog inte tydlig ställning 
till om någon förgiftning skett eller inte. De 
omfattande undersökningarna fick tala för sig 
själva. Men International Labour Organization, 
ILO, en internationell facklig organisation för 
arbetsmiljöarbete, antyder i dokumentationen 
för White Lead (Painting) Convention år 1921 
ändå hur samtidens experter hade tolkat kom-
missionens resultat. I en kommentar om zinkvitt 
skriver de: 

This substance was supposed to be responsible for cases 
of arsenical poisoning occurring amongst workers oc-

figur 6. Arsenikdebatten var mycket uppmärksam-
mad i tidningarna. Kemisten Peter Klason, ledamot 
i 1911 års Arsenikkommitté, blev hånad på omslaget 
i den radikala skämttidningen Puck år 1913: ”Frågan 
om importförbud å holländsk zinkhvitt bör anstå tills 
arsenikens grad af giftighet i ämnet blifvit till fullo 
utrönt”, lyder bildtexten, undertecknad ”Professor 
Klason”.
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cupying offices freshly painted with zinc white; but this 
accusation was withdrawn, as it was proved to be a ques-
tion of collective arsenophobia (Sweden).66

Under lång tid fanns minnet av Arsenikkommis-
sionens resultat kvar bland kemister, läkare och 
hygieniker. I exempelvis Svenska röda korsets 
medicinska uppslagsbok kunde man år 1940 läsa:

I slutet av föregående århundrade spred sig bland all-
mänheten den föreställningen, att kronisk arsenikförgift-
ning ofta uppkom genom vistelse i rum med arsenik-
haltig färg i tapeter, möbeltyg eller dylikt; en oskyldig 
huvudvärk, ett tillfälligt illamående tyddes ofta såsom 
symtom av kronisk arsenikförgiftning. Genom speciella 
undersökningar har sedan utretts, att arsenik från före-
mål sprider sig till inandningsluften endast om vissa mö-
gelsvampar finnas närvarande, vilka av fuktigt arsenikhal-
tigt material bilda flyktiga ämnen, arsiner, men att dessa 
ingalunda äro så farliga som man förmodat. 67 

År 1961 kom första upplagan av kemisten och 
farmakologen Matts Bergmarks kulturhistoriska 
studie om gifter. Han beskriver Arsenikkommis-
sionens arbete, men tolkar den på ett helt annat 
sätt än Nordisk Familjebok 1922. Han skriver 
om risken från arsenikdamm från tapeter och 
textilier, exempelvis mattor, men skriver vidare: 

Fuktade man rummet var risken för dammbildning min-
dre, men då uppträdde i stället en annan och större fara, 
nämligen risken att arsenikväte skulle bildas. Och av alla 
arsenikföreningar är det vitlöksluktande arsenikvätet den 
allra giftigaste. Några inandningar av den koncentrerade 
gasen är tillräckliga för att framkalla skador som leder 
till döden inom några timmar till några dagar.68

Formuleringen illustrerar ett återkommande 
misstag. Arsin (arsenikväte) är en mycket giftig 
gas. Arsiner är ett flertal besläktade ämnen, som 
man tidigare antog att var lika giftiga som arsin. 
En av poängerna i Arsenikkommissionens resul-
tat var att de ansåg sig kunna visa att åtminstone 
Gosios gas (trimetylarsin) inte var särskilt gif-
tig (och att mängden gas från mögelsvamparna 
var liten).69 Men Bergmarks bok och hans for-
muleringar om arseniktapeterna kan ha påver-
kat synen förgiftningsrisken från 1961 till in på 
1990-talet.

Sextio år efter Arsenikkommissionen, 1980, 
tog farmakologen Christer Jakobson upp arse-
niktapeterna i Naturvårdsverkets årsbok. År 
1982 skrev toxikologen Marie Vahter om arseni-
kens miljömedicinska historia.70

År 1990 rapporterades det enda kända fallet 
av misstänkt förgiftning från arsenikhaltiga tape-
ter i Sverige i modern tid. En svensk konstnär 
arbetade med arseniktapeter, upplevde obehag 
och tog kontakt med sjukvården. Läkarna be-
dömde dock att besvären inte hade med arsenik 
att göra.71

Kritiskt 1990-tal
På 1990-talet framlades två svenska avhandlingar 
om arsenikfrågan, dels av Christer Jakobson 
1990, dels av Thomas Hillmo 1994. Båda skrevs 
på svenska. Jakobsons studie var fokuserad på 
kemikaliekontroll och beskrev tiden från 1900 
till 1906. Studien analyserade det historiska hän-
delseförloppet ur ett juridiskt, medicinskt och 
begreppsanalytiskt perspektiv. 

Hillmos studie är miljöhistorisk och innehål-
ler en detaljerad beskrivning av händelseförlop-
pet kring arsenikfrågan från 1700-talet fram till 
Arsenikkommissionens rapport. Man anar att 
han sympatiserade med den vetenskapliga håll-
ning som i hans skildring gick segrande ur kam-
pen. Och när han avslutningsvis gav sin syn på 
hur ”förgiftningarna” (och diagnoserna) kunde 
förklaras noterade han att den grupp som drab-
bades och som gav stöd åt de drabbade var: 
”relativt välbeställd och resursstark och hade 
sin huvudsakliga hemvist i den övre medelklas-
sen”.72 Hillmo refererade till Medicinens öga, en 
då nyutgiven bok av idéhistorikern Karin Johan-
nisson och han skriver:

Påfallande för detta slag av kultursjukdomar var deras 
stora kultur- och tidsbundenhet. De accepterades som 
sjukdomsdiagnoser och upplevde en kort glansperiod 
för att sedan lika snabbt utrangeras ur den vedertagna 
medicinen. Genom att föra samman en rad diffusa och 
svårhanterliga symptom till nya övergripande sjukdoms-
bilder, konstruerades nya diagnoser. […] Sjukdomar som 
bleksot, hysteri och neurasteni hade en klar framtoning 
som kvinnliga problem. I så måtto skulle diagnosen 
kronisk arsenikförgiftning kunna ses som en manlig al-
ternativdiagnos; män var också överrepresenterade när 
det gällde diagnosen kronisk arsenikförgiftning. Förgift-
ningen gjorde patienten till ett offer och inte till någon 
psykiskt svag och andligt kraftlös person.73 

Efter Jakobsons och Hillmos studier tycks arse-
nikfrågan ha uppfattats som färdigbehandlad. 
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Senare studier som tagit upp ämnet har dels 
rört pigment74, tapeter75 eller farliga ämnen76, 
dels ”bostadsförgiftningarna” som ett av många 
historiska exempel på ”omstridda diagnoser”77. 

För flera av dessa författare tycks Hillmo 
ha varit främsta eller enda källa. De kan där-
för vara påverkade av hans synsätt. Många har 
tolkat Hillmo som att ingen faktisk förgiftning 
ägde rum, att det rörde sig om attribution och 
förväntanseffekter78, något som är tydligt i flera 
texter.79 Andra har haft svårt att acceptera detta. 
Även i Arsenikkommissionens rapport föreslogs 
en alternativ förklaring (”aldehydföreningar”). 
Några har i vår tid föreslagit toxiner från mögel 
som en förklaring.80 

Oberoende av förklaringsmodell har vissa 
tyckt sig se tydliga paralleller till ”sjuka hus- 
sjukan”, uppmärksammad från slutet av 1980-  
talet fram till omkring 2005. Samma symtom-
bild, liknande massmedial situation, liknande 
kontrovers om förgiftningens rimlighet, och 
framför allt, samma teori om källa: okända sub-
stanser som kan avges till luften från väggar, 
golv, tak och inredning.81

Förändrat synsätt på 2000-talet
Under 2000-talet tycks Arsenikkommissionens 
och Hillmos perspektiv ha förlorat inflytande. 
Förgiftningarna kom att skildras som realiteter. 
Även om giftigheten inte dramatiserades av de 
skrivande experterna, så kom arseniktapeter att 
lyftas fram och ges stor uppmärksamhet. 

En bok av Ingela Broström och Elisabet Sta-
venow-Hidemark, Tapetboken, med nästan 400 
sidor kom ut 2004. Några få sidor behandlade 
arseniktapeter. Farligheten beskrevs nyanserat, 
men läsare uppfattade tapeterna som farliga och 
en presentation av boken i exempelvis Svenska 
Dagbladet gav stor uppmärksamhet åt just arse-
niktapeterna.82 

Genom boken kom papperstapeternas histo-
rik att få ny uppmärksamhet. Länsmuseet i Kal-
mar drev projektet ”fyrahundra år av tapeter från 
Kalmar län”, med en presentation av tapeterna i 
museets årsbok 2008 och en mindre utställning 
år 2009 som gavs namnet ”Från gyllenläder till 
arseniktapeter”. 

Hembygdsföreningen i Sorunda anordnade 
2008 en utställning ”som visade Sorundas tapet-
trender från 1900-talets första årtionden”. När 
utställningen flyttades till Nynäshamn skrev Ny-
näshamnsposten en kort notis, och gav halva 
utrymmet åt arsenik:

På 1800-talet började man tillverka tapeter med inten-
siva färger i Frankrike, och de färggranna tapeterna 
blev snabbt väldigt populära i hela Europa. Ämnet, som 
gjorde färgerna lysande och ljuståliga — men som fram-
för allt tog död på vägglössen — var arsenik. Efter att 
arsenikens skadliga inverkan också på människor blev 
känd, slutade man med arseniktapeterna.83  

Även i andra fall uppmärksammades faran från 
arsenikhaltiga pigment. I en doktorsavhandling 
från Göteborgs universitet 2012 om bonadsmål-
ningar, undersökte konservator Ingalill Nyström 
måleriteknik, material, redskap, kvalitet och tek-
niska egenskaper — all tidigare forskning hade 
haft rent konst- och kulturhistoriska perspektiv. 
Avhandlingen nämner ord som ”arsenikpig-
ment” några gånger.84 På universitetets hemsida 
inleddes presentationen: 

Färgstarkt bonadsmåleri med giftigt innehåll. 
Gamla bonadsmålningar kan innehålla farliga ämnen 
som arsenik. I ny forskning från Göteborgs universitet 
har målerikonservatorn Ingalill Nyström analyserat färg 
och teknik i gamla sydsvenska bonadsmålningar.

Boken Ond kemi. Berättelser om människor, 
mord och molekyler, skriven av Ulf Ellervik, 
professor i oganisk kemi berör i ett mycket kort 
avsnitt arseniktapeterna.85 Fredrik Sjöberg, för-
fattare och biolog, väljer att uppmärksamma den 
berättelsen i en recension av boken i Svenska 
Dagbladet 26 mars 2012: 

Färgen var vackert grön och blev snart mycket populär 
på tryckta papperstapeter, i sig en revolutionerande upp-
finning som kom ut på marknaden i slutet av 1700-talet. 
Problemet var bara att när dessa tapeter började mögla, 
vilket var lätt hänt på den tiden, omvandlade vissa mö-
gelsvampar arsenikoxiden till gasen trimetylarsin, varvid 
rummet kom att förete vissa likheter med en gaskam-
mare. Ett spännande sidospår här är den tämligen tro-
värdiga undersökning som ger vid handen att Napoleon, 
som hade just Scheeles gröna tapeter i sitt hus på Sankt 
Helena, slutade sina dagar i en sådan förgiftning.
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I andra länder än Sverige

Åren efter 1919 fanns konsensus bland svenska 
experter: den gas som förknippades med mögel 
och arseniktapeter, var förhållandevis ofarlig. I 
andra delar av världen var detta inte känt. Ar-
senikkommissionens resultat tycks inte ha fått 
internationell uppmärksamhet.86 Produktion av 
”arseniktapeter” hade upphört och frågan upp-
fattades som ett ”historiskt problem”. 

I Sverige hade arseniktapeterna främst för-
knippats med känslor av obehag. Men interna-
tionellt var de även förknippade med dödsfall. 
År 1862 hade fyra barn i en familj i London 
insjuknat och avlidit. Läkaren hade först ställt 
diagnosen difteri. Präglade av dåtida sjukdoms-
teorier noterades att det inte kunde konstateras 
några brister i byggnadens dränering, ventilation 
eller den sanitära situationen i övrigt. En förkla-
ring söktes i stället i de gröna tapeterna i bar-
nens sovrum, som visade sig innehålla arsenik.87

År 1931 avled två barn i Forest of Dean i Eng-
land.88 Fukt hade fått arsenik från väggarnas puts 
att tränga in i tapeterna i deras rum, som också 
blivit mögliga. En domstol kom fram till att poj-
ken hade avlidit av naturliga orsaker, flickan av 
dysenteri och arsenikhaltig gas. Kemisten Fred-
rick Challenger uppmärksammade fallet och 
utredde frågan närmare. Han kunde 1932 identi-
fiera Gosios gas som trimetylarsin.89 Challenger 
tycks ha litat på den etablerade uppfattningen 
om gasens giftighet.90 Arsenikkommissionens 
(svenska) rapport hade publicerats 12 år före 
händelsen. Frågan har ställts om Challenger ge-
nomförde en tillräckligt noggrann genomgång 
av äldre studier. Hans synsätt tycks ha fått stor 
betydelse för den fortsatta internationella upp-
fattningen om bostadsförgiftningarna.91 

I internationell forskning fanns under hela 
1900-talet en utbredd föreställning att ”arsenikta-
peterna” och Gosios gas kunde orsaka sjukdom 
och död. Här ska bara nämnas två ytterligare ex-
empel, där koppar-arsenikpigment uppmärksam-
mats i historiska studier. Napoleons död och 
William Morris som ”verdant assassin” (grön 
mördare). 

Napoleon dog på ön S:t Helena i Sydatlan-
ten 1821, enligt obduktionen av magcancer. Men 

förgiftning har ofta förts fram som en alternativ 
hypotes. År 1950 fann man höga arsenikhalter 
vid en undersökning av hans hår, vilket gav stöd 
för spekulation om avsiktlig förgiftning. Många 
framhöll att han kunde ha ätit arsenikhaltig me-
dicin, eller låga doser av vit arsenik för att stärka 
sin motståndskraft som skydd mot förgiftning. 
Andra att detta bara var tecken på att han levt i 
en välbärgad miljö under ”the arsenic century”.

År 1982 lanserade David Jones från Universi-
ty of Newcastle-upon-Tyne teorin att Napoleon 
kunde ha förgiftats av tapeter. Klimatet på S:t 
Helena beskrivs ofta som fuktigt och idealt för 
mögel. I en BBC-sändning ska han ha berättat att 
”Hundreds of luckless householders developed 
the various symptoms of arsenic poisoning, and 
quite a number died”.92 En radiolyssnare kunde 
lämna ett tapetprov från den byggnad där Napo-
leon bott, och en analys påvisade arsenik, dock 
inte i särskilt stor mängd. Jones publicerade 
detta i två ansedda tidskrifter, New Scientist och 
Nature och antog att detta möjligen kunde ha 
gjort Napoleon sjuk (men knappast dödade ho-
nom).93 Arseniktapeterna blev nu åter uppmärk-
sammade och starkt förknippade med risk för 
dödsfall. Att arseniktapeter dödade Napoleon 
har efter detta spridits som en vandringssägen 
i media.

År 2008 genomfördes nya mätningar av hår-
strån från Napoleon. Man hade valt hår från oli-
ka tidpunkter i hans liv och mätningarna visade 
samma storleksordning på arsenikhalten i alla 
prov. Arsenikhalten var dessutom i samma nivå 
i hår från hans hustru Josephine och från hans 
son samt många andra välbeställda människor i 
hans tid. Napoleons hår, från att han var 1 år till 
han dog, innehöll ca 100 gånger mer arsenik än 
vad dagens människa har.94 Resultatet har ofta 
tolkats som en falsifiering av förgiftningshypo-
tesen.95

Biokemisten Andy Meharg skrev år 2003 en 
artikel i den ansedda tidskriften Nature.96 Han 
angrep William Morris, förgrundsgestalt för 
Arts & Crafts Movement: ”He was a progenitor 
of the green movement and decried the environ-
mental and human degradation caused by indus-
trial activity. But was also a successful capitalist.” 
Morris var delägare i den industri som produ-
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cerade arsenikhaltiga tapeter. Liksom andra i 
industrin tonade han ned risken. År 1885 skrev 
han: ”As to the arsenic scare, a greater folly is 
hardly possible to imagine: the doctors were as 
people were bitten by the witch fever.” År 2005 
gav Meharg ut en bok med flera aspekter på ar-
senik, framför allt förgiftningar via dricksvatten. 
Han utvecklade kritiken mot Morris och beskrev 
Gosios gas från tapeter som dödlig.97 

Urban myths and legends?
År 2005 publicerade kemisten William R. Cullen  
och biologen Ronald Bentley artikeln “The 
toxicity of trimethylarsine: an urban myth”. De 
skrev bland annat: 

… arsenophobia ran wild in the 19th century Europe 
and especially in Victorian England. An unseen and un-
known poison gas, related to arsenic, could be used as 
a convenient excuse or scapegoat for mysterious, poorly 
understood illness.98 

Cullen och Bentley hade gått tillbaka i historien 
och studerat tillgänglig kunskap om Gosios gas 
(trimetylarsin) och tyckt sig kunna dra slutsat-
sen att man kan ifrågasätta den internationella 
konsensus kring gasens giftighet som funnits i 
forskningen.99 De menade att det länge funnits 
kunskap i den internationella forskningen som 
visat att man haft anledning att ifrågasätta ga-
sens farlighet. 

Cullen och Bentley var inte medvetna om den 
svenska Arsenikkommissionens omfattande un-
dersökningar.100 Under nästan 100 år tycks detta 
ha varit okänt i internationell forskning trots att 
det bör ha varit betydelsefullt för tolkningen av 
tapeternas farlighet och trimetylarsinets toxici-
tet. Denna lucka har troligen inte främst berott 
på att Arsenikkommissionens resultat publice-
rades på svenska. En viktigare faktor kan vara 
bristen på historisk reflektion i modern teknisk, 
medicinsk och naturvetenskaplig forskning 
(trots att det ”intressedominanta” ämnet arsenik 
varit ett undantag). 

Både vit arsenik och grön arsenik är farliga 
ämnen, det kan inte ifrågasättas — det var ovar-
samt av industrin att använda schweinfurtgrönt 
i tapeter. En helt annan fråga är om de ”bo-
stadsförgiftningar” som uppmärksammats kan 

ges en förklaring i strikt toxikologiska termer? 
Har Cullen och Bentley grund för att tala om 
”urban myth”? 

Socialantropologen Ole Bjørn Rekdal, som 
studerat ”academic urban legends”, har i en stu-
die av ”the Popeye-spinach myth”, på ett över-
tygande sätt visat hur vandringssägner traderas 
även i respekterade vetenskapliga publikationer, 
i detta fall av hälsoforskare som tveklöst varit 
angelägna om ett kritiskt förhållningssätt. Rek-
dal nämner ”groups and individuals strongly in-
volved in rhetorics of demarcation of science, 
but less concerned with following the scientific 
principles they claim to defend”.101 

Om detta är ett tydligt exempel på en ”aca-
demic urban legend”, så är de två versionerna 
av ”the toxicity of trimethylarsine” kanske mer 
av just ”urban myths”.102 De illustrerar tydligt 
osäkerheten i professionell kunskap och ”inter-
nationell vetenskaplig konsensus”. Experter och 
forskare har under två århundraden parallellt till-
handahållit två helt olika föreställningar: dels att 
mögelarsenikgas från tapeter kan vara dödlig, 
dels att tapeterna i praktiken varit helt ofarliga. 

Helt vid sidan av detta illustrerar berättelsen 
om arseniktapeterna hur mänskliga föreställ-
ningar formas. Ett ämne som arsenik är på goda 
grunder starkt stigmatiserat, och drar till sig upp-
märksamhet. Människor, kanske även jag själv, 
tidskriftens redaktion och säkert många läsare, 
intar en förtjust hatkärlek till sägner om farliga 
gifter och ond bråd död, som gärna överdrivs 
när de traderas. Och det ”man ivrigt önskar eller 
starkt fruktar, det tror man gärna”.
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Noter
 1 I en annan guides version avslutades sägnen med att 

pigan ”föll död ned i hamiltonrosorna” (sorten kallades 
förr Rosa x suionum, numera Rosa alba minette och 
hade planterats i brukets trädgård av familjen Hamil-
ton). Sägnens ålder är inte känd, spår av tapeter med ar-
senikpigment påträffades i sovrummet först 2011/2012. 

 2 Svenska Wikipedia ”Vandringssägen” 2015-01-25.
 3 Eskeröd (1936) 1978, NE [intressedominans, Eskeröd]. 
 4 Douglas 1966.
 5 Douglas (1966) 2011, s. 62. 
 6 Eskeröds perspektiv uppmärksammas av Ronström 

2008. 
 7 Termen ”bostadsförgiftning”, som används i artikeln, 

myntades först i början av 1900-talet för de symtom som 
förknippades med arsenikhaltig luft i bostäder (och kon-
tor). Ordet tycks inte ha använts om förgiftningar från 
andra ämnen. På 1800-talet utnyttjades termen ”kronisk 
arsenikförgiftning”, men detta kom under 1900-talet att 
främst beteckna mer säkert fastställda förgiftningar i in-
dustrimiljö eller från mat och dryck. 

 8 Historiska/kulturhistoriska studier av ”bostadsförgift-
ningarna” är förhållandevis sena. De tidigaste svenska 
tycks vara Tillhagen, Carl-Herman, 1955, ”Arsenik och 
gamla hästar”, Smältdegeln, Boliden, 1; Bergmark 1961, 
s. 153–156; Vahter 1983; (Wirgin & Lagerberg 1919 ger 
en forskningshistorik). Större svenska studier är av-
handlingar av Jakobson 1990 och Hillmo 1994. Övriga 
svenska studier som (sekundärt) uppmärksammat frå-
gan är dels Lidskog et al. 1997, s.234–263; Johansson 
2001, s. 133–143; Bernes & Lundgren 2009, s. 76–78, 
i dessa har Hillmo varit främsta källa, dels Broström 
& Stavenow-Hidemark 2004, s. 172–175; Johnsson et al. 
2008 (knuten till en utställning på Kalmar läns museum, 
”Gyllenläder och arseniktapeter” år 2009); Ellervik 2011, 
2013, som inte tycks ha uppmärksammat Arsenikkom-
missionens resultat. I texter från andra länder har arse-
nik och arsenikförgiftning ofta uppmärksammats. ”Bo-
stadsförgiftningarna” beskrivs i exempelvis Bartrip 1994, 
s. 891–913; Bentley & Chasteen 2002; Meharg 2003, s. 
688; Meharg 2005, s. 63–92; Emsley 2005, s. 116–126; 
Cullen 2008, s. 99–161; Whorton 2010, s. 203–228; Hug-
hes et al. 2011, s. 307 och Parascandola 2012, s. 110–124. 
I vissa svenska handböcker om byggnadsvård nämns ar-
seniktapeterna, t.ex. Thurell 2005, s. 164 (som anger att 
”Senare undersökningar tyder dock på att riskerna var 
överdrivna för att inte säga obefintliga”), Gudmundsson 
2010, s. 319, Tekniska anvisningar för byggnadsmåleri, 
2010, s. 24–25.  

 9 Gift är en apoteksterm från tidigt 1800-tal med betydel-
sen ”det som är givet” (motsvarande ”dos”, grek. dosis, 
”det som är givet”). Begreppet analyseras i Jakobson 
1990, s. 61–78 och Hillmo 1994, s. 51–54. NE skriver ”Det 
finns ingen entydig definition av begreppet ’gift’ från 
naturvetenskaplig synpunkt.”

10 Arseniktrioxid (As2O3), arsenicum album, är ett vitt pul-
ver. En dos på 0,1 g arseniktrioxid kan vara dödlig för 
en människa. 

11 NE [arsenik] skriver 1989: ”Giftigheten hos arsenik varie-
rar starkt beroende på den kemiska formen”.

12 Whorton 2010 (bokens titel).
13 Bentley & Chasteen 2002, s. 53, Cullen & Bentley 2005, 

s. 11, s. 229–261, Parascandola 2012, s. 109.
14 Bentley & Chasteen 2002, s. 52–53, Cullen & Bentley 

2005, s. 11, Whorton 2011, s. 229–261, Parascandola 
2012, s. 145–171.

15 Paracelcus skrev 1538 ”dosis facit venenum”, dosen gör 
giftet. NE [förgiftning] skriver: ”Paracelsus ofta citerade 
åsikt att alla ämnen kan vara gifter — det är dosen som 
avgör effekten, torde gälla även idag.” Lidman 2008, s. 
17–18 utvecklar detta ytterligare. 

16 Cullen & Bentley 2005, s. 11, skriver ”arsenic was eaten, 
as the oxide or sulfide, to give freshness and beauty 
to the skin, to enhance sexual potency and to improve 
breathing and stamina in mountain climbing”. Ibland 
framförs dock frågor huruvida berättelserna om arse-
nikätarna kan vara överdrivna och sägenartade, se t.ex. 
Bentley & Chasteen 2002, s. 53, Cullen 2008, s. 11, 
Whorton 2011, s. 272, Parascandola 2012, s. 151–156. 

17 I äldre tid var stärkande medel (tonikum) i regel fly-
tande beredningar som kunde innehålla vitaminer, järn, 
fosfat, alkohol (men även stryknin, arsenik m.m.). Bon-
niers lexikon, 1961 [arsenik], uppger att “Arsenik i form 
av arseniktrioxid eller arsenit var förr ett viktigt läkeme-
del (stärkande, stimulerande, aptitbefordrande)” samt 
att ”Arsenikpreparat används även inom veterinärmedi-
cinen mot allmän svaghet, blodbrist och rubbningar i 
bentillväxten.”

18 Stattin 1990, s. 159 f.
19 Detta återspeglas även i forskningen. Äldre hygienisk 

forskning fokuserade oftast bara på ämnens akuta giftig-
het. Nutida forskning uppmärksammar även irritations-
effekter, allergi och långsiktiga effekter, exempelvis risk 
för cancer.

20 Bernes & Lundgren 2009, s. 77–78.
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Summary
With the onset of industrialism in the 19th cen-
tury, synthetic substances with unknown proper-
ties acquired an unprecedented reach in society 
at large. Paris green, an arsenic-containing pig-
ment used during the 19th century in paints and 
wall hangings, is a case in point. 

Paris green and other arsenic-polluted pig-
ments came to be associated with toxic indoor 
air and became the centre of attention in one 
of the most publicised “domestic poisonings” 
history has known. The article gives a chro-
nological and descriptive account mainly of 

Swedish professional actors’ notions of these 
hazards. 

The article reproduces the representations 
as manifested in narratives and written sources 
such as handbooks, works of reference, research 
reports, newspapers and other reading matter, 
and also in official rules and regulations, but 
without taking sides on their validity. An an-
thropological approach is applied to the risk as-
sessments in a controversy illustrating the toxic 
reputation of arsenic and the deep-rooted 19th 
century fear of foul air.

Toxic green and zinc white
Representations of “domestic poisonings” from arsenic-tainted air, 
1815–2015

by Göran Stålbom

Keywords: Indoor air, Paris green, Schweinfurt green, arsenic, wallpaper, Gosio gas, risk perception
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v og til er forhistorien nødvendig når 
noe skal fortelles. Det gjelder også for de 
bordtak som på et visst tidspunkt dukker 

opp i norsk bygningshistorie. Man tar det lik-
som for gitt at den vanlige bebyggelsen på lan-
det i tidligere tider var tømmerhus med torvtak 
(fig. 1). Et eksempel er verket Bygget i Norge 
som ble utgitt i 1979. I første bind heter det om 
husene på 1300-tallet at de var ”uten skorsteiner, 
med tunge torvtak over lave, grå og vindusløse 
tømmervegger […].”1 Noe lenger fram i teksten 
kommer det fram at beboelseshusene fikk peis 
og vindusglass på 1500- og 1600-tallet og jernov-
ner på 1700- og 1800-tallet. Når torvtakene 
knapt nok er nevnt, er det tilsynelatende fordi 
de var så selvfølgelige på tømmerhusene. Inni-
mellom er det likevel detaljer som tyder på at 

bildet i forfatterens hode har vært noe mer vari-
ert. Samtlige illustrasjoner i boka er tegnet. Illus-
trasjonene bygger på ulike kilder; i noen tilfeller 
er de basert på eldre fotografier. Et eksempel 
er en tegning av en seter i Oppland der det er 
vist både torvtak og stående bordtak på husene.2 
Det uvanlige er bordtakene, men de blir verken 
nevnt i billedteksten eller noe annet sted.

Et annet eksempel er boka Den norske byg-
geskikken fra 1995, der de tradisjonelle tømmer-
husene med torvtak igjen spiller en sentral rolle. 
Til beskrivelsen hører også oppbyggingen av ta-
ket med flak av bjørkenever som ble lagt under 
torven: Taket ”besto av flere neverlag som var 
dekket med torv. […] Torvtak var særlig vanlig 
i innlandsbygder opp mot fjellet hvor det var 
mye bjørkeskog, i deler av Vestlandet og mes-

Et skifte i byggeskikken 
Norske bordtak ca. 1900 

av Ola Storsletten

A

fig. 1. Låven på gården 
Mo, Vinje i Telemark. 
foto: Ola Storsletten.
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teparten av Nord-Norge.”3 Summen av det som 
blir sagt, er at det etter forfatterens mening var 
hus med torvtak så godt som over hele Norge. 
Til torvens fordeler blir det også trukket fram 
at den virket isolerende mot kulde. På 1600- og 
1700-tallet kunne bolighus med to etasjer bli iso-
lert ved at torv ble «lagt i den flate himlingen 
[etasjeskillet]. Toetasjes våningshus ble derfor 
ofte tekt med bord eller flis, etter hvert med 
tegl.”4 For nordmenn var det lite kjent at vanlige 
norske tømmerhus alt på 1600-tallet kunne være 
tekket med bord. Den svenske etnologen Sigurd 
Erixon berørte det samme temaet i en publika-
sjon fra 1953: ”På arkivalisk väg veta vi, att bräder 
redan under 1600-talet, då vattensågar blevo van-
ligare, började efterträda andre täckningsmedel, 
så som torv på Gotland och halm i Småland, på 
Öland och södra Östergötaland”.5 At det samme 
også kan ha skjedd i Norge har så langt tilsyne-
latende vært en slags hemmelighet.

Selve tømmerkonstruksjonen kan se primitiv 
ut, men den utgjør egentlig et avansert system. 
Særlig kommer det til uttrykk i forbindelsen mel-
lom de enkelte stokkene i hjørnene — laftet — 
der sinnrike uttak både holder det hele sammen 
og sikrer at forbindelsene er mest mulig tette.6 
En viktig forutsetning for laftekunsten var bar-

trær med lange og rette stammer. I første rekke 
ble det brukt furu der den harde kjerneveden 
også er særlig motstandsdyktig mot råte. Det 
tunge torvtaket som klemte stokkene sammen, 
var i seg selv en viktig del av konstruksjonen.  
Den primære oppgaven var imidlertid å holde 
på plass og presse ned flakene av bark fra bjør-
ketrær som ble lagt på takbordene for å hindre 
at det dryppet vann inn i huset (fig. 2). Under 
ett eller to lag torv var det opptil sju-åtte lag 
med never, pluss noen ekstra lag over mønet.7 
Samtidig gjorde den relativt slake takvinkelen at 
torven ikke skled ned av seg selv. Om vinteren 
var torvtaket dessuten en viktig del av bygninge-
nes isolasjon. Nederst på takflatene ble torven 
støttet av en stokk som var festet til takbordene 
— torvvolen. Langs gavlene ble det lagt steiner 
eller vindskier for at ikke vinden skulle få tak 
under torven. Takenes varighet avhang ikke bare 
av utførelsen. Like viktig var hvor i landet huset 
var plassert. Erfaringstallene er mange. I de in-
dre deler av Hordaland kunne et torvtak holde i 
opptil 70 år.8 Det var imidlertid en varighet som 
på ingen måte var garantert. 

Et mulig problem ved torvtak på tømmer-
hus var den ekstra tyngden som mye og fuktig 
snø kunne komme til å skape. I enkelte tilfeller 
hendte det at bygningen nærmest ble knust un-
der den samlete vekten. Potensielt farlige punkt 
ved selve konstruksjonen var ellers alle direkte 
forbindelser mellom torv og tre. Fuktig torv kun-
ne lett føre til råteskader på det tilstøtende tre-
verket. Særlig utsatt var torvvolen. Fra tid til an-
nen ble den våt, og på nordsiden av et tak hadde 
heller ikke sola noe særlig tørkende effekt. En 
mulighet var å pakke torvvolen inn i never; en 
annen var å legge en løs stokk på innsiden som 
fikk den megetsigende betegnelsen ”tørvemat”. 9 
Når stokken nærmest var «spist opp» av den fuk-
tige torven, kunne den lett skiftes ut med en ny.  

Og problemene med det tradisjonelle torv-
taket var ikke over med det. Kombinasjonen av 
gnister fra røykhullet eller pipen og tørt gras på 
taket var en evig fare. I tillegg kom den arbeids-

fig. 2. Skifte av neverflak på et tradisjonelt torvtak. 
foto: Siv Holmin, Tekking og kledning med emne 
frå skog og mark, 2012, s. 290.
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krevende oppgaven med å samle inn og bearbei-
de de nødvendige materialene til et torvtak. Der 
det var mulig, var det gode grunner for å velge 
en annen type tekking. Siden kirkene ikke ble 
varmet opp om vinteren i tidligere tider, var det 
en type bygninger der man kunne bruke andre 
materialer som taktekking. Et sjeldent eksempel 
på at også de kunne ha torvtak er Tranøy kirke 
i Troms som ble revet noe før 1775, men heller 
ikke der synes torvtaket å ha blitt oppfattet som 
noe positivt. I 1750 ble den beskrevet som en 
”Træ-Bygning: Torv-Tag ilde forsynet”.10 

I middelalderen hadde norske kirker gjerne 
en takvinkel på rundt 50˚.11 Dermed ville det 
meste av snøen uansett skli ned av seg selv. 12 
Effekten ble forsterket av materialene som ble 
brukt på taket. I noen tilfeller ble kirketaket tek-
ket med spon som var festet til takbordene, i 
andre tilfeller var det horisontale og overlappen-
de — sulagte — bord. Regnvannet fulgte sponen 
eller de omhyggelig tilpassete subordene ned-
over takflaten og gjorde at neveren nærmest var 
overflødig. Et alvorlig minus var likevel den store 
arbeidsmengden som bygningsdelene av tre kre-

vet. Før ca. 1600 måtte både bord og spon lages 
med øks og kniv. For den store mengden av hus 
var det et stort behov for noe som kunne er-
statte torvtaket. 

Takene før 1900
I middelalderen var den vanlige bebyggelsen også 
i en by som Oslo, tekket med torv.13 Da Chris-
tiania ble anlagt noe utenfor den gamle byen 
etter en omfattende brann i 1623, gjorde frykten 
for en ny brann at tømmerhus med torvtak i 
prinsippet ble forbudt. Husene skulle bygges av 
mur eller utmurt bindingsverk, ”med høie Tag, 
saa at Ilden […] ikke saa letteligen kunde blive 
liggendes”.14 De kjente bindingsverkshusene i 
Christiania fra tida før 1650 hadde en takvinkel 
på opptil 60˚.15 Etter alt å dømme tok man det 
nærmest for gitt at husene skulle ha takstein, slik 
det var både på den første kirken i byen som ble 
innviet i 1639, og på andre kirker i området.16 

Men murtvangen ble ikke konsekvent gjen-
nomført. I 1635 fikk selv velstående borgere i 
Christiania beskjed om å rive sine nylig oppførte 

fig. 3. Oppgangssag, akvarell 1778, Riksarkivet, Oslo, Kartsamlingen.
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tømmerhus.17 Heller ikke da ble de likevel helt 
borte. Så sent som på begynnelsen av 1900-tal-
let var det stadig enkelte bolighus av tømmer i 
byen.18 De aktuelle husene hadde relativt slake 
tak og kan opprinnelig ha vært tekket med torv 
eller takstein. En annen mulighet — og det er 
selve poenget i denne sammenheng — er at en-
kelte av tømmerhusene kan ha vært tekket med 
bord. Muligheten var der, og man vet at det var 
bord på bakbygninger i Christiania på 1600- 
tallet.19

Alt på slutten av 1400-tallet ble det brukt 
oppgangssag i Norge (fig. 3). Den eldste kjente 
opplysningen er fra 1497 og gjelder en sag ved 
Bamble i Telemark. 20 Med et sagblad som ble 
drevet opp og ned ved hjelp av vannkraft, var 
det mulig å dele tømmerstokker av furu og gran 
til grove bord på en relativt enkel og derfor bil-
lig måte. Stokkene kunne også sages for hånd 

med en stor tomannssag; den er første gang er 
kjent fra Bergen på 1520-tallet.21 Når stokken ble 
plassert på en bukk der en person sto nede og 
en annen oppe, fungerte det hele i prinsippet 
som en oppgangssag. De sagete bordene er vel-
kjent fra norsk bygningshistorien som utvendig 
og innvendig kledning på tømmerveggene, slik 
det er omtalt både i boka fra 1979 og i den fra 
1995. Derimot synes ikke bruken av bord på hu-
senes tak å ha vært noe viktig tema for norske 
bygningsforskere. Egentlig er det forbausende. 
Med de sagete bordene var det i prinsippet mu-
lig å erstatte torvtaket på en enkel måte. Dersom 
man ønsket å unngå problemene med den fuk-
tige torven samtidig som takets isolerende evne 
ble opprettholdt, kunne det legges et beskytten-
de lag av bord oppå torven. 

I første omgang klarte likevel ikke de sagete 
bordene å utkonkurrere bruken av torv på taket 

fig. 4. Oslo hospital, maleri 1699, av Jacob Coning. Original Oslo museum.
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i Norge. Det gjaldt selv for en relativt stor by 
som Bergen.22 På et bilde fra 1580 er det vist dyr 
som beiter på takene til vanlige hus, mens det 
tilsynelatende er takstein på Mariakirken.23 En 
annen del av taktekkingens historie i Norge som 
kan nevnes i denne sammenheng, er bruken av 
natursteinsheller på hustakene; ikke minst for 
det regnfulle Vestlandet må det ha vært en nær-
liggende løsning. En metode fra dette området 
som er kjent fra noe senere tid, er å legge heller 
langs den nedre kanten av torvtaket — raften — 
for å beskytte mot fuktighet og ising. Det er in-
gen grunn for at man ikke gjorde det på samme 
måte i middelalderen. I Oppdal i Sør-Trøndelag 
er det opplysninger om brudd for skiferstein til 
full taktekking som har vært i bruk flere hundre 
år tilbake i tid. 24 Slik det vil bli vist noe lenger 
ute i teksten, skulle likevel torvtaket også der 
forbli den vanlige løsningen i lang tid framover. 

Parallelt med at torvtakene holdt stand, fore-
gikk det imidlertid en stadig større produksjon 
av sagete bord. Oppgangssagene spredde seg 
rask utover store deler av landet, og i Sør-Norge 
ble avskogingen så omfattende langs kysten at 
det i 1688 ble innført privilegier som reserverte 
virksomheten til enkelte store sagbruk med rett 
til å drive eksport.25 Dersom bøndene ville gjøre 
det samme, måtte det være for privat bruk — ”til 
Huusfornødenhed”.26 

Et naturlig bruksområde for de sagete bor-
dene var nettopp for tekking av tak, slik det 
etter hvert ble gjort både i og utenfor byene i 
Norge. Et maleri fra 1699 viser Oslo hospital 
som opprinnelig var et fransiskanerkloster med 
tilknytning til den gamle byen (fig. 4). På ma-
leriet er den middelalderske situasjonen med 
de torvtekte husene fullstendig endret. En liten 
gård nær ved hospitalet består av tømmerhus 
med de relativt slake tak, der det er brukt stå-
ende bord som tekking. Bordene er lagt slik at 
et bord — overliggeren — dekker over kantene 
på bordene under — underliggerne. Hospitalbyg-
ningen er av mur og har bratt tak som er tekket 
med røde takstein. 

Et annet eksempel er en illustrert beskrivelse 
av en tur som den dansk-norske kongen Chris-
tian 6 og hans dronning gjorde til Norge i 1733.27 
Med sitt følge reiste de fra Moss i Østfold og 

opp til Trondheim i Sør-Trøndelag. Illustrasjo-
nene består av tegninger der det også inngår 
enkelte vanlige hus. Blant disse er bebyggelsen 
ved Dovrebakken relativt langt nord i Oppland 
som er vist med et gårdstun, noen uthus og en 
kirke (fig. 5). Mens det er torvtak på de tøm-
rete bygningene som danner selve tunet, er det 
bordtak på kirken og på fire tømrete uthus. 
Kirken og tre av uthusene har stående takbord, 
det fjerde uthuset har pulttak med sulagte bord. 
Nøyaktigheten til deler av gjengivelsen kan nok 
diskuteres, men det synes rimelig sikkert at både 

fig. 5. Dovrebakken, Oppland, akvarell ca. 1733, 
Norske Reise anno 1733. Beskrivelse af Kong Chris-
tian 6. og Dronning Magdalenes Reijse til Norge […], 
faksimile av håndskrift, Riksantikvarens bibliotek, 
originalen i Hendes Majestæt Dronningens Hånd-
bibliotek, København.
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torvtak og bordtak ble brukt for bebyggelsen på 
Dovre i 1733. 

På 1800-tallet ble det gjort endringer både 
i de eksisterende bestemmelsene om skogsdrift 
og i selve produksjonen som igjen førte til stadig 
mer bruk av bord. I 1818 kom en ny lov som 
tillot skogeiere å sage tømmer fra egen skog.28 
Omkring 1850 gjorde innføringen av sirkelsagen 
i Norge at produksjonen av bord og planker ble 
ytterligere rasjonalisert: ”Golv og tro [takbord] 
og spon vart skori av sirkelsagene (som fort av-
løyste oppgangssagene)”.29 I 1860 ble dessuten 
sagbruksprivilegiene opphevet.30 

Omtrent samtidig gjorde en spesialhøvel som 
ble trukket med hest, at man kunne framstille 
relativt store spon — takflis — på en enkel måte.31 
Men også i det tilfellet gikk det tilsynelatende 
atskillig tid før den nye løsningen ble et reelt 
alternativ i forhold til torvtakene. I boka Om 
bygnings-skikken på landet i Norge fra 1862, av 
den den norske bygningsforskeren Eilert Sundt 
(1817–75), er det meste av teksten som handler 

om bebyggelsen utenfor byer og tettsteder i den 
sørlige delen av landet, illustrert med hus som 
har torvtak. 32 Bare fra kysten av den sørlige de-
len av Norge er det vist hus med takstein.33 Av 
hensyn til historien kan det dessuten legges til 
at helt på slutten av 1800-tallet ble også plater 
av bølgeblikk en mulighet for tekking av hus i 
Norge. 

Selv om de nye materialene etter hvert ble 
en betydelig konkurranse for torvtakene, var den 
gamle løsningen stadig i bruk i mange deler av 
landet omkring år 1900. I tillegg til tradisjonen, 
som alltid er en sterk faktor ved denne typen 
bebyggelse, er det grunn til å tro at prisen har 
vært en viktig grunn for å velge torvtaket. Ofte 
kunne de nødvendige materialene bli tatt rett 
fra naturen. Dersom man hadde tilgang til en 
oppgangssag eller den nødvendige spesialhøve-
len, kunne likevel også bord eller flis på takene 
være høyst aktuelle alternativer. 

Et mulig utrykk for den nye situasjonen er 
en gjennomført bruk av bordtak på bygningene 

fig. 6. Arne Berg, Bø på Dyrvedalen, Voss i Hordaland, rekonstruksjon av tunet 1875, tusjtegning 1942,  
A. Berg, Norske gardstun, 1968, s. 106.
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som inngår i tunet til gården Aakre i den indre 
delen av Telemark, slik det er vist på et foto-
grafi som er gjengitt i bokserien Fortids Kunst 
i Norges Bygder fra 1918.34 På fotografiet er det 
to våningshus og tre driftsbygninger som alle er 
tekket med stående over- og underliggerbord. 
Under bordtaket på våningshusene som har en 
etasje, kan det i tillegg godt ha vært lagt torv. 
Mest sannsynlig var det slik; eventuelt kan tor-
ven ha ligget på en himling i husene. I den aktu-
elle delen av Telemark går temperaturen gjerne 
ned mot minus 30° C om vinteren. For å gjøre 
taket mest mulig vanntett kan det også ha vært 
lagt never under bordene på uthusene. 

Fotografiet fra Aakre gård representerte et 
markant brudd med forestillingen om at det i 
tidligere tider gjerne var torvtak på de norske 
tømmerhusene og kom til å fungere som en 
slags igangsetter for et forskningsprosjekt om 
taktekkingen i tidligere tider. Et spørsmål som 
straks meldte seg, var årsaken til bruken av bord 
for tekking av husene på Aakre. De kunne være 
et resultat av sirkelsagen som omkring 1850 gjor-
de det lett å produsere denne typen materialer. 
Men takkonstruksjonene på fotografiet virket 
ikke nye. Mens takbordene på våningshusene 
må ha vært festet med spiker eller plugger, ble 
bordene på et loft og en låve holdt på plass ved 
hjelp av slanke stokker som er lagt over taket, 
nærmest som en ridesal. Forskjellen syntes i seg 
selv å skyldes en lang tradisjon. Det var i det 
hele tatt mye som talte for at man måtte atskillig 
lenger tilbake enn til midten av 1800-tallet for 
å finne opphavet til bruken av bordtak i den 
indre delen av Telemark omkring 1900. Et annet 
spørsmål var hvor vanlig bordtakene egentlig var 
på den tida, både lokalt i Telemark og i landet 
som helhet. 

En analyse av primærkilder
Det finnes ingen oversikt over taktekkingen på 
bygninger i Norge omkring 1900. Ved å ta i bruk 
ulike typer kilder var det likevel mulig å foreta 
en slags registrering.35 I hovedsak ble det brukt 
samtidige avbildninger. De kan i denne sammen-
heng regnes for en særlig god kilde — en primær-
kilde. For å gjøre materialet tilstrekkelig stort, 

ble tidsrammen satt til perioden 1860–1940. Det 
ble da regnet med at tekkingsmaterialene for 
vanlige hus omtrent var de samme i noen tiår 
før og etter århundreskiftet. Byer og tettsteder 
ble holdt utenfor. Det var grunn til å tro at de 
nye tekkingsmaterialene hadde kommet dit langt 
tidligere enn utover landsbygda. 

Den viktigste primærkilden i forhold til tek-
kingen av norske hus omkring 1900 er de tusen-
vis av fotografier som finnes i norske museer. 
Mens fotografiene tidligere var vanskelig tilgjen-
gelige, er de nå i stor grad digitalisert og lagt 
ut på nettet.36 Et eksempel er bildene til Johan 
Meyer (1860–1940), som i perioden 1910–32 var 
professor i bygningshistorie ned Norges Teknis-
ke Høgskole i Trondheim og sto bak bokverket 
Fortids Kunst i Norges Bygder. Til det aktuelle 
fotomaterialet hører også bilder i form av illus-

fig. 7. Norges fylker. kilde: av Júlio Reis, João David 
Tereso, Wikipedia Norge.
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trasjoner i forskjellige bøker. Nok en gruppe 
primærkilder som har vært av stor betydning 
for registreringen, er en serie tegnete rekon-
struksjoner som bygningsforskeren Arne Berg 
(1917–2012) laget av norske gårdstun fra tida før 
den store utskiftingen omkring 1900. Mange av 
de tidligere klyngetunene ble da stykket opp og 
samlet i mindre enheter (fig. 6).37 De rekonstru-
erte tunene bygger på ulike typer kilder, i første 
rekke intervjuer med personer som husket de 
gamle gårdstunene: ”om taktekkinga, kvar pipa 
stod o.s.b”.38 Rekonstruksjonene er vist som 
fugleperspektiver der også materialene på byg-
ningenes tak framgår. Til registreringen hører 
dessuten enkelte tidlige eksempler på antikvaris-
ke oppmålinger av eldre bebyggelse, der det var 
den samtidige taktekkingen som hadde interesse 
for registreringen. Det samme gjaldt for enkelte 

tegninger og malerier fra den aktuelle perioden, 
der motivet er bygninger på landet i Norge. 

I prinsippet ble registreringen av taktekkin-
gen gjort på gårds- eller seternivå. Offentlige 
bygg som skoler og kirker er holdt utenfor. I alt 
ble det analysert bilder fra perioden 1860–1940 
som til sammen viser rundt 5 000 bygninger 
utenfor byer og tettsteder i Norge. Bygningene 
ble ordnet i forhold til dagens kommunegren-
ser, og det ble skilt mellom beboelseshus — vå-
ningshus — og annen type gårdsbebyggelse. De 
siste ble — litt grovt — kalt for uthus. Utvilsomt 
kunne registreringen ha blitt gjort enda mer om-
fattende. Det relativt store antallet bilder som er 
analysert, gjør likevel at det virker mulig å foreta 
en samlet vurdering av tekkingen til norske hus 
på landet i tida rundt 1900. 

Det registrerte materialet er fordelt på lan-
dets fylker (fig. 7). Ikke uventet ble det i hoved-
sak registrert takstein på husene i fylkene Øst-
fold, Akershus, Oslo og Vestfold.39 I Hedmark 
var det en blanding mellom bruk av takstein og 
andre materialer, i første rekke bord og flis.40  
Eksempler er den registrerte bebyggelsen i kom-
munene Stange og Ringsaker. Bare i kommuner 
som Alvdal og Tolga, lengst nord i fylket, ble det 
registrert større mengder hus med torvtak. Noe 
av det samme gjelder for Oppland, der det var 
takstein i den sørlige delen av fylket og torvtak 
lenger nord.41 Et liknende bilde ble registrert i 
Buskerud og Telemark.42 Mens det i de fleste 
tilfeller ble brukt takstein på bebyggelse i rela-
tivt sentralt beliggende kommuner, hadde både 
våningshus og uthus torv og bord eller flis på 
taket i de mer perifere deler av fylkene. En av de 
aktuelle gårdene i Telemark var Aakre i Bondal. 

Videre langs kysten i det sørlige Norge ble 
det i de to Agder-fylkene i hovedsak registrert 
hus med takstein i områdene langs kysten.43 
Først lenger inne i fylkene var det områder med 
torvtekte bygninger. Også i Rogaland var det en 
utstrakt bruk av takstein.44 I Hordaland ble det 
registrert en blanding av hus med torv og hus 
med plater av skiferstein som tekking.45 I Sogn 

fig. 8. Taktekking i Telemark ca. 1900, grafisk pre-
sentasjon: O. Storsletten.
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og Fjordane fortsatte registreringen med relativt 
mange hus som var tekket med torv — med eller 
uten skiferstein langs raften — men der var alter-
nativet i første rekke takstein.46 I Møre og Roms-
dal var det en liknende situasjon, med områder 
der bygningene i hovedsak hadde torvtak, iblan-
det et og annet hus med takstein. 47 Noe av det 
samme gjelder for de to Trøndelag-fylkene, der 
det i tillegg var enkelte innslag av skifertein på 
husene i Sør-Trøndelag.48 I de tre nordligste fyl-
kene var det registrerte materialet mindre. Også 
der var det imidlertid relativt mange torvtak.49 

Registreringen viste at det stadig var en 
mengde hus med torvtak utenfor byer og tett-
steder i Norge omkring 1900, men samtidig var 
det atskillige hus med bord eller flis på taket. 
Når ikke Eilert Sundt fikk med seg de siste i 
sitt arbeid, kan det i første omgang sees som 
et utrykk for at bordtakene kom etter at han 
gjorde sine reiser på 1850-tallet. Ved nærmere 
ettertanke er det likevel mer sannsynlig at han 
aldri kom til de deler av landet hvor bordtakene 
var mest framtredende — som i den indre og 
lite tilgjengelige delen av Telemark. Sundt, som 
i utgangspunktet var en teolog med interesse for 
sedelige forhold og allmuens situasjon i almin-
nelighet på landsbygda i Norge, skal selv ha sagt 
at han aldri hadde ”reist så meget som en mil i 
den hensikt alene å studere et hus.”50 Bruken av 
bordtak på vanlige hus innerst i Telemark var 
heller ikke på noen måte enestående. Også i de 
indre deler av Buskerud og Hedmark ble det 
registrert relativt mange hus med bordtak. En 
annen historisk fellesnevner for de tre fylkene — 
som dessuten synes å kunne forklare fenomenet 
med bordtakene — er en tidlig og utstrakt bruk 
av vannkraft for å sage tømmer.

Et skifte i byggeskikken  
Tradisjonell husbygging var i tidligere tider et 
tregt medium der kunnskapen ble overført ved 
en kombinasjon av det som ble vist og det som 
ble fortalt. Resultatet var at man innen et visst 
område gjorde ting på en bestemt måte – som 
en byggeskikk. Når det likevel skjedde endringer, 
hadde det sammenheng med impulser utenfra 
som utkonkurrerte den tidligere løsningen. Et 

eksempel er der man begynte å legge takstein på 
hus i områder hvor det tidligere nærmest bare 
hadde vært torvtak. Noe av det samme skjedde 
da oppgangssagen for alvor ble introdusert i 
Norge og man ikke lenger måtte hogge bordene 
til for hånd. Det førte til en såpass markant end-
ring av omstendighetene ved å framstille trema-
terialer at det førte til et skifte i byggeskikken. 
Med den nye sagen var det mulig å lage bord 
på en langt mer effektiv måte enn tidligere. I en 
begeistret uttalelse fra 1695 heter det at mens 
man fikk to bord av hver stokk ved bruk av øks, 
ble det ”Ved Saug aff et tre 6 á 7 Bord, og flere 
effter træets storhed”.51 Det er ikke uten grunn 
at innføringen av oppgangssagen er blitt beteg-
net som ”et nyt tidehverv i vor økonomiske hi-
storie”.52 

Et uttrykk for den nye situasjonen er det tidli-
gere omtalte maleriet fra 1699 med bebyggelsen 
ved Oslo hospital som motiv; der alle takene på 
en gård nær ved er tekket med bord. Et annet 
uttrykk for det samme er bildet fra kong Chris-
tian 6’s reise til Norge i 1733 som viser husene 
ved Dovrebakken i Oppland, med en blanding 
av torvtak og bordtak. Det virker ikke urimelig at 
utviklingen fra torv til bord hadde kommet len-
ger i byen enn ved Dovrebakken. Ikke langt fra 
det gamle hospitalet i Oslo ligger et område som 
stadig heter Sagene, der det foregikk produksjon 
av sagete bord helt tilbake på 1500-tallet.53 

Også den situasjonen skulle relativt raskt bli 
endret. Et maleri fra ca. 1830, der motivet er 
et parti av byen som fram til 1924 het Chris-
tiania, viser at utviklingen hadde foretatt et nytt 
sprang.54 Så godt som alle hus i selve byen synes 
å være tekket med rød og sort takstein. I tillegg 
kommer et par kirketårn med en hette som var 
tekket med metallplater. Unntaket er en enslig 
utløe på et jorde noe utenfor selve byen som er 
tekket med stående bord. Mens tegltakene er et 
klart uttrykk for relativt viktige hus, signaliserer 
bordtaket på løa en mindre betydningsfull byg-
ning. På en tegning fra ca. 1840, som viser den 
fattige forstaden Pipervika rett utenfor Christia-
nia, er både beboelseshus og uthus tekket med 
bord.55 Men igjen skulle situasjonen snart endre 
seg. Registreringen av tak fra tida omkring 1900 
viser at nærmest samtlige bygninger i områdene 



52 bebyggelsehistorisk tidskrift 69/2015  

ola storsletten

rundt selve byen var tekket med takstein. 56 Det 
gjaldt ikke bare for våningshus, men også for 
uthusene.

Der registreringsmaterialet er stort nok, kan 
man i enkelte områder gi et tallmessig uttrykk 
for variasjonene i den lokale byggeskikken. Et 
eksempel er et område med setre i Verdal kom-
mune i Nord-Trøndelag der det både ble brukt 
torv og bord som tekking.57 Av de 22 registrerte 
seterbuene — selene — var 6 eller ca. 27% tekket 
med torv, resten med bord. For de 20 uthusene 
var forholdet omvendt. Bare ca. 15 % av bygnin-
gene var tekket med bord, resten hadde torvtak. 
De fleste av de aktuelle uthusene var for lagring 
av melkeprodukter og bygget i direkte tilknyt-
ning til selet. For setrene i Verdal gjorde innfø-
ringen av håndsagen at tekkingen med bord på 
et visst tidspunkt var kommet inn som et kon-
kurransedyktig alternativ i forhold til torvtakene. 

Men bordtaket passet ikke for alle typer hus 
i Verdal. Et eksempel er uthusene der meieripro-
duktene ble oppbevart og det skulle være mest 
mulig kjølig: 

Til tak var i eldre tid mest alltid det vanlege, kjende torv-
taket, 3–4 lag med næver med treunderlag og med seig 
grastorv ovanpå det heile. I seinare tid, etter at hand-
saga kom i bruk vart det etterkvart gått over til å bruka 
bord- og spontak, særleg over fjøset, og delvis også på 
seterbua. På mastu [melkebua] derimot var det nesten 
alltid også i seinare tid brukt torvtak. Dette kom seg av 
torvtaket si evne til å isolera mot varmen. For det var 
myke om å gjere at det heldt seg kjølig i dette rommet.58  

I den tidligere omtalte Oppdal kommune i Sør-
Trøndelag gjorde en nærmest fabrikkmessig 
produksjon av skiferheller at de var i ferd med 
å vinne innpass til fordel for torvtakene i tida 
omkring 1900.59 Men selv om skiferen var en 
mulighet som bød på både praktiske og estetiske 
fordeler, var det likevel mange som stadig holdt 
på torvtaket. Det gjaldt også for våningshusene. 
Av de 114 registrerte bygningene hadde bare 
20% skifertak, de øvrige hadde torv på taket. 
Valget mellom torvtak eller skifertak synes å ha 
sammenheng med en kombinasjon av prisen for 
et skifertak og de ulike bygningenes status. Når 
det gjelder de 170 registrerte uthusene i Opp-
dal, hadde 8% skifertak og 3% bordtak. Bortsett 

fra ett enkelt tak med bølgeblikk, hadde resten 
torvtak. 

Langs Oslofjorden var situasjonen en annen. 
Omkring 1900 hadde så godt som all den re-
gistrerte bebyggelsen takstein. Først lenger inne 
i landet ble det registrert hus med torv eller 
bord. Et eksempel er Buskerud der andelen hus 
med takstein av forståelige grunner avtok med 
avstanden til de sentrale områdene. I Flesberg 
kommune, i den nederste delen av Numedal, 
hadde over 90% av de registrerte bygningene 
takstein.60 I Nore og Uvdal kommune — øverst 
i dalen — var det til sammenligning bare 13% 
hus med takstein, 7% av husene hadde torv, og 
hele 80% hadde tak med bord eller flis som 
tekking.61 

Tilsynelatende var de tidligere torvtakene i 
Numedal på et visst tidspunkt blitt utkonkurrert 
av tak med bord og flis. Etter alt å dømme har 
likevel opphavet til de to måtene å tekke husene 
vært ulikt. Mens flistakene hadde sammenheng 
med flishøvelen fra ca. 1850, er det vanskelig å 
forklare bruken av bord som tekking på annen 
måte enn som et resultat av oppgangssagene. Alt 
på et langt tidligere tidspunkt hadde de kommet 
til den aktuelle delen av Østlandet.62 

Innføringen av oppgangssagen i Norge på 
slutten av 1400-tallet kan ha startet i Båhuslen, 
som da var en del av landet. Alt i 1447 skal det 
ha vært en slik sag ved Vadstena kloster i Sve-
rige.63 Også i områdene rundt Oslofjorden ble 
det tidlig anlagt en rekke oppgangssager. Før 
1530 var sager i Eiker og Modum ved dagens 
Drammen i Buskerud i ferd med å utkonkurrere 
bordene som var bearbeidet med øks.64 I Tele-
mark var det rundt 1560 hele 15–17 oppgangs-
sager ved Skiensfossene.65 De sagete materialene 
— skurlasten — ble eksportert fra visse havner: 
”litt efter litt vokser Skien og omegn op til det 
vigtigste mittpunkt for sagbruksindustrien. Sam-
tidig tiltar tømmerfløtingen fra bygderne rundt 
Norsjø og længer oppe i Telemark […].”66 I 
nærheten av Heddal i Telemark var det i 1594 
en elv med ”4. sauger mit udj aaen i rad, strax 
effter huer andre”.67 I 1670-åra var Drammens 
tolldistrikt igjen den største utfører av sagbord 
i Norge, med Christiania på en andreplass og 
tollstedet Langesund ved Skien på tredjeplass.68 
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Et annet resultat av virksomheten var at skogene 
langs kysten ble så hardt beskattet at oppkjøper-
ne måtte søke seg stadig lenger innover i landet 
for å finne passende tømmerstokker.69 

Fra den indre delen av Telemark kom det til 
å begynne med stort sett rundtømmer.70 Tøm-
meret ble fløtet ned elvene og saget til bord ved 
Skien, for så å bli eksportert fra Langesund. Det 
oppsto problemer da det omkring 1560 kom i 
drift en oppgangssag på Ulefoss ved Norsjø.71 I 
1623 ble det vedtatt å avskaffe sagen på Ulefoss 
siden den var ”til stor Fortrængsel [for] Border-
ne udi Skiens sager”.72 Om man ser på antallet 
oppgangssager i det tidligere Bratsberg Amt — 
som omtrent tilsvarte dagens Telemark — hadde 
bøndene i Bamble hele 24 sager i 1616; i Bø og 
Lunde var det til sammen 9 sager, det samme var 
antallet i Gjerpen, mens det var 5 sager i Eidan-
ger og 2 sager i både Seljord og Hjartdal.73 En av 
gårdene i Hjartdal var nettopp Aakre som første 
gang er nevnt i perioden 1585/86.74 

Noen av stedene med oppgangssag er kjen-
netegnet av relativt kort avstand til en eksport-
havn ved kysten. Eksempler fra Telemark er 
Gjerpen ved Skien og Eidanger ved Porsgrunn.75 
Begge steder synes det å ha blitt produsert skur-
last som var ment for eksport. I Lunde innenfor 
Ulefoss var det en litt annen situasjon, med en 
betydelig avstand til utskipingshavnen. Lenger 
inn i landet økte avstanden såpass mye at det 
meste av skurlasten må ha vært for privat for-
bruk. I 1672 solgte bønder på Nesland i Rau-
land 300 ”stuffue” tylter (300 x 48) sagbord.76 I 
1695 søkte flere ”bøgrendingar” fra Vinje i Tele-
mark om tillatelse til å anlegge en sag i ”Bøens 
Ellf”.77 

På 1700- og begynnelsen av 1800-tallet fort-
satte bestemmelsen om sagbruksprivilegier, men 
parallelt ble det også drevet en rekke mindre sag-
bruk. I hovedsak synes de å ha produsert bord 
for lokal bruk. Fra 1777 foreligger en beskrivelse 
av naturressursene i den øvre delen av Telemark 
der også furutømmer er tatt med: ”Deraf hugge 
de det save-Tømmer, som de faae best betalt, og 
mest begieres, foruden hvad de selv maae have 
til Fiæle [bord], store Kar og deslige”.78 Da lo-
ven om sagbruksprivilegier ble opphevet i 1860, 
synes bruken av bordtak for lengst å ha inngått 

i den lokale byggeskikken både i Telemark og 
mange andre steder i landet. 

Situasjonen i Bondal 
Omkring 1900 var bordtakene på gården Aakre 
i Bondal på ingen måte enestående. I kommu-
nen Hjartdal ble det registrert flere gårder der 
bebyggelsen hadde bordtak, slik det også var i 
nabokommunene Tinn og Tokke.79 Når man 
overfører opplysningene til et kart, framstår de 
tre kommunene som en del av et større kultur-
område i den indre delen av fylket (fig. 8). Bildet 
blir ikke forstyrret av at det i hovedsak ble brukt 
torvtak i den nærliggende Vinje kommune. I til-
legg til torvtakene var enkelte av husene også 
der tekket med bord eller flis og noen med tak-
stein. Mens takene med bord og flis represen-
terte neste trinn i en utvikling som startet med 
torvtakene, har bruken av takstein på husene i 
Vinje vært et slags tredje trinn. 

Til sammenligning ble det gjennomgående 
registrert hus med takstein i områdene rundt 
Skien. Noe vest for byen ligger Solum, som 
rundt 1900 i hovedsak var et landbruksområ-
de.80 Av de skriftlige kildene vet man at det også 
var bygninger med torvtak i Solum på slutten 
av 1800-tallet, men det var stort sett uthus og 
hus på husmannsplasser.81 Det samme synes å 
ha vært tilfelle for bruken av bordtak. Selv om 
det ikke framgår av de skriftlige kildene, skri-
ver en forsker som har arbeidet med Solums 
bebyggelse i den aktuelle tida at det ikke kan 
”utelukkes at bordtak fantes på husmannsplas-
ser og mindre bruk.”82 Sett i lys av skurlastpro-
duksjonen i området er det snarere grunn til å 
anta at bordtakene i en periode har vært av stor 
betydning i Solum, slik de var det i Christiania. 
Også i Solum har det trolig skjedd en utvikling 
fra bruk av torvtak og via bordtak til taksteinen 
som preget området omkring 1900. 

Når det gjelder bebyggelsen med bordtak på 
gården Aakre i Telemark, synes det ha vært en 
liknende utvikling der. Mens det det i middel-
alderen var hus med torvtak i området, kan de 
sagete trematerialene alt på et relativt tidlig tids-
punkt å ha blitt et konkurransedyktig alternativ. 
At det var på samme måte i tida rundt 1900, 
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kan tolkes som et uttrykk for at utviklingen ikke 
hadde kommet like langt i Bondal som i det rela-
tivt sentralt plasserte området Solum. Dessuten 
skulle den gå en annen retning i Bondal. 

Et påfallende trekk ved den eksisterende be-
byggelsen i og rundt Bondal er at mange hus er 
tekket med korrugerte stålplater. Slik er det også 
på gården Aakre. Et stabbur og et bur som er 
vist med bordtak på fotografiet i boka fra 1918, 
er i dag tekket med plater. Det samme gjelder 
for de noe nyere bygningene i tunet. Under pla-
tene på det gamle buret stikker det fram rester 
av never som kan ha ligget under den tidligere 
tekkingen av bord. Ifølge en informant som vok-
ste opp på gården, skal dagens plater være fra 
1950/60-tallet.83 De kom i stedet for plater laget 
av utbankete metalltønner for olje og bensin — 
fat — som rundt siste krig hadde erstattet den 
tidligere bordtekkingen på husene.

Tuddal bygdetun i Telemark restaurerte i 
2013 et utstilt våningshus. Det var ”Reisjå-stugo” 
fra 1600-tallet som opprinnelig sto nær Bondal. 
På museet hadde huset tidligere hatt torvtak, 
men det skulle bli tekket med bord. Ombyggin-
gen hadde sammenheng med et eldre fotografi 
der huset er tekket på den måten.84 Rent mu-
sealt vil det si at endringen var vel begrunnet. 
Dersom målet har vært å vise det lokale mang-
foldet av historiske former for taktekking, var 
det likevel ikke nødvendig. Bygdetunet hadde alt 
fra før hus med torvtak, tak av kløvete stokker — 
kvåvtak, tak med flis og bordtak.

I norsk bygningshistorie er den tidlige bru-
ken av andre materialer enn torv på taket av 
tømmerhusene et lite behandlet tema. Der opp-
gangssagen er kommet med i beskrivelsen, er 
den — som tidligere sagt — i første rekke knyttet 
til produksjon av bord til kledning av tømmer-
veggene. Når det gjelder de bordtak som er vist 
på enkelte hus i illustrasjonene til boka fra 1995, 
er de heller ikke der kommentert i billedtek-
sten.85 Men det er altså en unnlatelsessynd som 
forfatteren på ingen måte er alene om. Så langt 
har ikke den tidlige bruken av bordtak på norske 
hus vært noe egentlig forskningstema i Norge. 

Derfor er det bra at Tuddal bygdetun legger 
vekt på å gi en mest mulig utfyllende presenta-
sjon av den tradisjonelle taktekkingen i sitt om-

råde. Det man likevel stadig savner i den fine 
samlingen er et tak som er tekket med plater 
av utbankete fat, slik det var på husene i tunet 
på Aakre gård før de eksisterende platene. Et-
ter enkelte bevarte spor å dømme, har det vært 
samme type taktekking på mange hus i området. 
På 1940-tallet må også de utbankete fatene, som 
lett kunne legges oppå både torvtak og bordtak, 
ha representert et slags skifte i byggeskikken. 

ola storsletten, dr.ing. (tekn.dr), forsker em. 
NIKU, Norsk institutt for kulturminneforsk-
ning.

ola.storsletten@gmail.com
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N–0378 Oslo
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Summary
Ordinary houses in medieval Norway were tim-
bered and turf-roofed. The roof in itself was an 
ingenious system closely adapted to Norwegian 
conditions but at the same time a vulnerable and 
labour-demanding structure, in that all wooden 
materials had to be worked with axe and knife. 
Most people, given the choice, would have opt-
ed for another kind of roofing. The introduc-
tion of the water-powered circular saw in the 
late Middle Ages made the sawing of planks 
a relatively simple operation. In theory, then, 
the stage was set for a simplification of roof 
construction. Contemporary illustrations show 
that in the 17th century there were many plank-
roofed houses in places where sawmilling had 
been established. The same probably applies to 
other parts of Norway. Even though turf-roofed 
timber buildings lived on in large parts of the 
country, the magnitude of the change entitles 
us to speak of a change of building technology. 
As time went on, ordinary houses also can to 
be roofed with tiles, shingles or other materi-
als, but in certain areas plank roofing remained 
relatively common till the early years of the 20th 
century.  

Settlement history research hitherto has paid 
little attention to the widespread use of plank 
roofing in Norway. New knowledge has result-
ed from a survey of ordinary settlement outside 
villages and urban communities in Norway be-

tween 1860 and 1940. The survey began with 
an analysis of old photographs. Museum photo-
graphic collections have been digitised quite re-
cently and made available on-line, thereby liter-
ally opening a new window on the past. To this 
is added a series of artists’ reconstructions of 
Norwegian farmsteads, showing the farm build-
ings as they appeared at about the same time. 
Other primary sources with a bearing on the 
survey have included single images and meas-
ured drawings of historic buildings, showing the 
state of things in about 1900. 

Sawmilling appeared first in coastal areas of 
southern Norway at the end of the 15th century. 
The use of roof boarding apparently followed 
the progress of sawmilling further inland and 
to other parts of the country. Later on, many 
houses were given tiled roofs. Here again, the 
change started in relatively central regions, from 
there spreading further afield. Telemark in the 
south of Norway is one such example. Roof til-
ing was in widespread use for ordinary buildings 
in the coastal communities, where towns and 
villages in themselves were an important factor 
in the acceptance of the innovation. Further in-
land, a relatively large number of houses had 
plank or shingle roofs. By about 1900 it seems 
that turf roofing was mainly confined to the re-
motest parts of Telemark.

A shift in building technology: Norwegian roofing in about 1900

By Ola Storsletten
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andskap är det som människor vistas i och 
förändrar till kulturlandskap.1 Landskap är 
skapat land, vilket kan ta sig många olika 

uttryck. I ett samhälle där människor kan både 
läsa och skriva lämnas ofta bevis på läs- och 
skrivkunnigheten i form av inskrifter i själva 
landskapet. Man skulle kunna tala om ett skri-
vet landskap. Fältregistreringar av hundratals 
trädristningar under de senaste 30 åren, särskilt 
i Dalarna och där särskilt i Ore socken i Rätt-
viks kommun (fig. 1)2, visar att fäbodlandskapet 
var ett skrivet landskap. Vallkullorna, men också 
karlarna, skapade ett kommunikationslandskap 
i skogarna. Att skriva korta meddelanden ingick 
i kullornas och karlarnas vardag. Gränser och 
det vardagliga bruket av betes- och slåttermarker 
skrevs in i ett känslo- och genusladdat landskap. 
Artikeln beskriver och diskuterar detta skrivna 
landskap på vägen mot en avslutande samman-
fattning av dess vetenskapliga och kulturhisto-
riska betydelse.

Skogen som kommunikation
Fram till 1900-talets början var de svenska sko-
garna fulla av människor och verksamheter: 
stigar och vägar; övernattningsplatser och vilo-
ställen; arbetsplatser och täkter; fäbodar och 
skogstorp.3 Människorna hade gjort skogarna 
till sina landskap genom namn, minnen och be-
rättelser.4 Landskapet innehöll emellertid också 
en ständigt pågående kommunikation mellan 

människorna, särskilt kvinnor emellan, genom 
deras lurblåsande och kulning. Mindre flyktiga 
signaler och meddelanden var trädristningarna.

Skogen var något av en anslagstavla. Uppen-
barligen riktat till en bestämd, anonym individ, 
gissningsvis en kvinna, är följande text av en 
namngiven man: NN JAG A. ERIKSSON MÅR 
BRA DU SA DU SKULLE STÄMMA MIG MEN JAG 
ÄR INTET RED. Den helt övervägande mängden 

Att skriva ett landskap 
Vallkullornas och karlars trädristningar i Dalarna

av Rolf Lundqvist, Mats Mogren, Joachim Regnéll & Stig Welinder

L

figur 1. Kommunerna i Dalarnas län med Ore sock-
en svartmarkerad i Rättviks kommun.
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ristningar är dock kortare, utförda av kvinnor 
och riktade till vem som än kom förbi och läste. 

De flesta ristningarna är enkla meddelan-
den — signaturer och tidsuppgifter — avsedda 
att upplysa andra vallkullor — eller det egna 
minnet — om när och var någon hade vallat. 
Enstaka, enkla, schablonartade ord är vanliga. 
Kommande vallkullor fick veta något från och 
om sina föregångare i skogen. Att skriva i träden 
innebar att rikta sig till någon. Ensamma vallkul-
lor kunde en kort stund skapa en samhörighet 
genom att skriva. En kort stund var folket i byn, 
fästmannen eller vem som kullan saknade, näs-
tan närvarande, åtminstone i tanken.

Naturligtvis fanns emellertid också en ordlös 
kommunikation, i vilken vägar, riktningar och 
platser markerades med pinnar i träd, bleckor 5, 
stenar och rösen, till exempel offerkast. Landska-
pet var inte tyst för den som kunde läsa det, både 
texterna och tecknen. Kommunikation med text 
fordrar emellertid färdigheter i att läsa och skriva. 
Trädristningarna visar oss att vallkullorna hade 
dessa färdigheter. Detta strider mot etablerade 
uppfattningar om läs- och skrivkunnighet i det 
äldre allmogesamhället. Hur kommer det sig att 
just dalkullorna var så relativt avancerade? Eller 
är ristningarna i Dalarna att se som ett källmate-
rial som motsäger våra gängse uppfattningar om 
läs- och skrivkunnighet på ett generellt plan — ett 
källmaterial som saknas i andra kontexter?

Ristningar i träd och sten
Trädristningarna, som lika lite som hällristning-
arna är ristade, finns i döda och, mindre ofta, 
levande tallar, endast undantagsvis i andra slags 
träd (fig. 2–4). Ristningarna har i dag, liksom 
bronsålderns hällristningar, förlorat sin ur-
sprungliga mening och är att betrakta som kul-
turminnen. Trädristningarnas innehåll överens-
stämmer med de ristningar i hällar och block 
som sedan länge benämns ”fäbodristningar”. De 

figur 2. (Över) Trädristning, yxhuggen av BED år 
1800 vid fäboden Bergbodflyten, Rättviks socken. 
foto: Rolf Lundqvist 1974.
figur 3. (Under) Trädristning, knivskuren 15 juni 
1872 av JES och JDS vid fäboden Gryfsen i Envikens 
socken. foto: Rolf Lundqvist 1974.
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innehåller dock till skillnad från ristningarna i 
sten aldrig föreställande figurer, endast bokstä-
ver och siffror förutom symboltecken och deko-
rationer. Benämningarna ”tallstil” och ”gälkall-
stil” har använts.6 Karaktäristisk är till exempel 
utformningen av bokstäverna A och J (fig. 5). 
Ristningar i fäbodvallarnas bustugor och andra 
timmerbyggnader kan däremot innehålla såväl 
längre texter som rikligt med bilder.7

Publicerade presentationer av trädristning-
arna är inte okända. De inte helt fåtaliga fram-
ställningarna i lokalhistoriska tidskrifter och 
liknande är emellanåt innehållsrika och vackert 
illustrerade.8 En kvantitativ överblick finns i en 
doktorsavhandling om skoglig ekologisk dyna-
mik.9 Några exempel på längre ristade texter på 
träd har fått avsluta en artikel om genusrollernas 
materialitet på en fäbod.10

Kunskap om trädristningarnas förekomst, 
innehåll och ursprungliga sammanhang, är viktig 
för att vi ska kunna förstå dem som del i ett en 
gång levande, skrivet landskap. Går det att upp-
leva äldre tiders människor närmre än genom att 
stå invid en trädristning i en torraka på en vall-
kullornas viloplats intill en betesmyr och höra en 
kvinna kula från andra sidan myren? 

figur 4. (Ovan) Rolf Lundqvist och den gamla vallkullan Hanses Kerstin med en trädristning på Mora folk-
högskola. foto: Bengt Oldhammer 1994.

figur 5. (Nedan t.h.) Namn huggna i tall- eller gälkallstil ur olika trädristningar i tallar i Ore socken. Regist-
rering: Rolf Lundqvist.
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Geografisk förekomst
De ungefär 900–1 000 registrerade trädristning-
arna i Dalarnas län11 är ojämnt fördelade i länet. 
Överlägset flest, drygt 800, finns i Rättviks kom-
mun och där huvudsakligen i Ore socken (fig. 1). 
Ristningar är också relativt vanliga i de två nord-
västliga kommunerna Älvdalen och Malung-Sälen 
med ungefär 40 var. Övriga kommuner har nå-
gon enstaka var. Det är en egenartad fördelning.

Frågan är om det finns stora mängder okända 
trädristningar i andra kommuner i Dalarnas län 
än i Rättvik. Utifrån Rolf Lundqvists fältarbe-
ten12 och genom hans kontakter med skogsfolk 
inom ett omfattande nätverk förefaller det inte 
vara så. Rättviks kommun, och i synnerhet Ore 
socken, är unik, men antalet kända ristningar 
kan i framtiden väntas öka i framför allt den 
glest befolkade och knapphändigt fältinvente-
rade Älvdalens kommun. 

Ristningar i sten har naturligtvis större möj-

ligheter att bli bevarade än ristningar i träd. Sten-
ristningarnas fördelning i fornminnesregistret 13 
skulle därför kunna vara ett mått på om träd-
ristningarnas fördelning är en effekt av ojämn 
registrering eller någon för Rättviks kommun 
egenartad bevarandefaktor. De sammanlagt kän-
da 221 stenristningarna är betydligt jämnare för-
delade inom Dalarnas län än trädristningarna. 
Ett sammanfall mellan relativt många ristningar 
av båda slagen finns bara i Malung–Sälens kom-
mun. De flesta stenristningarna har påträffats i 
Transtrands socken. Relativt många ristningar i 
sten finns också i Grangärde socken i Ludvika 
kommun. Dessa registrerades av privatforskaren 
Evert Ljungkvist på 1960-talet. 

Fördelningen av de kända ristningarna i både 
träd och sten i Dalarnas län är problematisk. 
Enskilda registrerare har uppenbarligen påver-
kat beståndet, men beträffande trädristningarna 
verkar detta inte ha snedvridit bilden. Det finns 

figur 6. Vallkulla med korna vid en sovhol i skogen i Boda socken. Lägg märke till konten på stubben till 
vänster. foto: Bunis Anders Andersson omkring 1910.
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helt enkelt flest bevarade trädristningar i Rätt-
viks kommun och Ore socken. Någon specifik 
bevarandefaktor — ett annorlunda skogsbruk, 
antikvarisk pietet, frånvaro av kolning av torra-
kor eller dylikt — i just Rättvik går det emellertid 
inte att sätta fingret på. Däremot är det uppen-
bart, att i flertalet kommuner — även i Rättvik 
— har generellt stora mängder ristningar, kanske 
totalt tiotusentals, försvunnit i det skogsbruk 
som har rensat bort nästan alla äldre träd.

Det förefaller faktiskt som om det just i Ore 
socken har funnits en tradition att rista i träd. 
Där skapades på sin tid ett skrivet landskap utan 
motsvarighet i kvantitet någon annanstans i Da-
larna och veterligen inte heller i Skandinavien i 
övrigt. Trädristningar finns annars i många om-
råden i betydande antal, på närmst   a håll i 
Finland, men också i till exempel Baskien, Ryss-
land, Australien och Kalifornien.14 Bara någon 
enstaka är känd i Norge.

Dalarna är känt för sina sockentraditioner i 
dräkter och musik. Välkända är sockenspecifika 
hantverk: till exempel gelbgjutarna i Gustafs, 
hårkullorna i Våmhus, klockmakarna i Mora, 
liesmederna i Hedemora, slipstenshuggarna i 
Orsa. Trädristningarna och trädristarna i Ore 
socken kan ses i det perspektivet. Som det snart 
ska framgå bars sockentraditionen av vallkul-
lorna. De visade en vilja att göra något som inte 
gjordes i grannsocknarna. Deras känsla för att 
tillhöra en socken tog sig det uttrycket, förutom 
att de bar dräkter med andra mönster och färger 
än kullorna i andra socknar.

En överväldigande majoritet av trädristning-
arna i Ore socken, där ristningarnas förekomst 
enligt de tillgängliga fältinventeringarna kan 
antas vara geografiskt representativ, är knuten 
till vallkullornas och fäbodarnas landskap, sov-
holarna, de punkter i landskapet där vallgången 
gjorde en middagspaus (fig. 6), och betes- och 

figur 7. Slåttermyr med ristningar i kanten, Svinmyren i Ore socken. foto: Rolf Lundqvist 1982.
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slåttermarker på myrarna (fig. 7). De lite längre 
texterna återfinns gärna vid sovholarna. Om rist-
ningarna finns i kanten av goda betesmyrar eller 
goda slogmyrar kan vara svårt att avgöra. Särskilt 
i Älvdalen finns myrkanter med trädristningar 
utförda av män. Gissningsvis är det slåtterkarlar 
som har ristat på samma sätt och möjligen av 
ungefär samma skäl som vallkullorna i betesmar-
kerna. 

Kronologisk förekomst
Många av ristningarna i både träd och sten har 
inristade årtal, i många fall mer än ett. Vi uppfat-
tar årtalen som samtida, vilket gör att ristning-
arna låter sig dateras som vore de präglade mynt 
(tabell 1).

De äldsta trädristningarna i vår samling är 
från 1700-talet, den äldsta från 1708 i Rättviks 
kommun. Från omkring 1750-talet är årtalen 
frekventa. Eftersom äldre träd har haft en större 
benägenhet att försvinna än yngre, så är det en 
öppen fråga när traditionen att rista i träd starta-
de. Den fanns under första halvan av 1700-talet. 
Den äldsta kända trädristningen finns i Rättviks 
socken och kunde beses ännu omkring 1920. 
Den innehöll bokstäver och årtalet 1698.15 Det 
finns också ristningar beskrivna i byggnaderna 
på Risbergets fäbod i Ore socken med årtalen 
1670, 1683 och 1696.16 Stenristningar förekom-
mer tämligen rikligt redan från andra halvan av 
1600-talet. En enstaka stenristning är ett halvse-
kel äldre (tabell 1).

Både trädristningarna och ristningarna i sten 
kan följas som en obruten tradition från senare 
delen av 1600-talet, trädristningarna dock som 
en nog så tunn tråd före 1750-talet. Stenristning-
arna och de beskrivna, nu försvunna trädrist-
ningarna antyder, att benägenheten att skriva 
namn och årtal i trä(d) uppkom hos bondebe-
folkningen i Dalarna och i synnerhet hos vall-
kullorna i Ore socken efter mitten av 1600- talet.

Ristningstraditionen upphörde i stort sett 
omkring 1920 (tabell 1). Trädristningarna från 
tiden efter dess är mest graffitiartat klotter av 
skogsvandrare eller av personer som lockats att 
lägga sitt eget namn och sin egen tid till äldre 
ristningar i en trädstam. Stenar ristades några 

decennier längre, men också då handlade det 
mest om annat än traditionella fäbodristningar. 
Ristandets upphörande sammanhänger i tid 
med fäbodväsendets nedgång från 1870-talet och 
framåt.17

De ristade bleckorna växer över på träden 
som en läkning. I dessa övervallningar har emel-
lanåt nya bleckor huggits upp och ristningar ut-
förts. Det är alltså möjligt att datera ristningar 
inbördes med en enkel naturens egen stratigrafi, 
orsakad av trädens genetiska anpassning till årtu-
sendens skogsbränder. Vi har inte fördjupat oss 
i detta till förmån för en mera övergripande för-
ståelse av de kronologiska huvuddragen i träd-
ristningstraditionen.

tabell 1. Ristningarnas fördelning över tid (an-
tal årtal)

Trädristningar Stenristningar

2000 –

1950 – 1999 1 6

1900 – 1949 37 46

1850 – 1899 107 83

1800 – 1849 65 55

1750 – 1799 48 66

1700 – 1749 6 47

1650 – 1699 10

1600 – 1649 1

Teknik och tradition
De flesta trädristningarna är uppbyggda av dju-
pa, raka fåror med v-format tvärsnitt. De ger in-
tryck av att vara huggna med yxa. Vallkullornas 
små gätyxor kommer i tankarna (fig. 8).18 En del 
mindre linjesäkra ristningar kan vara huggna på 
det sättet, direkt med yxan i handen. De flesta 
kan ha utformats som beskrivs i en av de få 
förmedlade berättelserna. En äldre kvinna som 
hade varit vallkulla i Ore socken, berättade vid 
mitten av 1900-talet:19

Liksom i bolbyn var betesmarken kring fäbodarna inde-
lad i ”gässlur” och man följde därvid någon liten ”gadd” 
(stig) och kom mitt på dagen till ”söwohol”, där man 
vilade, gjorde upp eld och lade på mossa, så att det 
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inte blev ”åtut” (mycket mygg). Genom att med vallyxan 
slå på kniven ristade kullorna in sina namn och mycket 
annat i tallarna kring sovholen, vilken ofta låg på en 
kolbotten.

Det enklaste sättet att hugga vackra och regel-
bundna streck är att sätta den lilla gätyxans egg 
mot trädet och slå på dess hammarände med nå-
got tillhygge. De bevarade gätyxornas eggbredd 
passar rimligt i många ristningars streck. I andra 
ristningar har uppenbarligen enbart kniven an-
vänts för att skära in bokstäverna och siffrorna. 
Linjerna är smalare, mindre djupa och ibland 
elegant rundade. Vi benämner de båda slagen av 
ristningar ”yxhuggna” respektive ”knivskurna”. 
Yxhuggna ristningar är avsevärt vanligare än 
knivskurna (tabell 2).

Praktiskt taget alla trädristningar i Rättviks 
kommun är yxhuggna, 98 procent. I övriga kom-
muner däremot är yxhuggna och knivskurna 
ristningar ungefär lika många. Detta gäller även 
i det något ristningsrikare området i Malung– 
Sälens och Älvdalens kommuner med 47 re-
spektive 44 procent yxhuggna ristningar. Två 
olika trädristningstraditioner anas. Tanken kan 
fördjupas.

Trädristningarna innehåller huvudsakligen 
kvinnonamn (tabell 2). Vi förutsätter att dessa 
ristningar är utförda av flickorna och kvinnorna 
själva, även om detta är belagt i bara ett fåtal 
uppteckningar. Av kvinnonamnen är 94 procent 
yxhuggna. Motsvarande andel av mansnamnen 
är 67 procent. Kvinnorna högg så gott som alltid 
in sina namn i trädstammarna; männen skar ofta 
sina med kniv. En ristning i Rättviks kommun 
innehåller två mansnamn och två kvinnonamn 
jämte texten: HÄR ÄR OCK DERAS NAMN HÄR 
TECKNAR WI WÅRA NAMN. Den är yxhuggen, 
men det kan inte avgöras om det är kvinnorna 
eller männen som huggit in den. Kanske är den 

ett gemensamt företag; kanske är den huggen i 
två etapper.

De båda teknikerna är emellertid inte bara 
regionalt åtskilda och använda något olika av de 
båda könen. De var också i bruk under olika tid 
(tabell 3). Det må vara oklart om yxhuggning kom 
i bruk tidigare än att rista med kniv på grund av 
de fåtaliga beläggen före 1750, men användning-
en av tekniken klingade av tidigare än att karva 
med kniv. Yxhuggna ristningar från årtiondena 
efter 1900 är fåtaliga. Hälften av de kända kniv-
skurna ristningarna gjordes däremot då. 

De två traditionerna som anas är således en i 
särskilt Rättviks kommun och Ore socken, som 
innebar att kvinnor högg sina namn med yxa i 
träden. Den andra uppbars av män, som skar 
sina namn med kniv i träd vilket särskilt var fal-
let i Älvdalens kommun men också i Malung-
Sälens kommun. Den förra traditionen är möj-
ligen äldst, med exempel från senare halvan av 
1600-talet. Den senare var i bruk längre, in på 
1910-talet med några enstaka yngre ristningar 
(tabell 4).

Varför ristade man?
Trädristningar gjordes i stora delar av Dalarna 
under tiden 1650–1920. Sett till hela perioden 

Rättvik Malung-Sälen Älvdalen

Yxhuggna Knivskurna Yxhuggna Knivskurna Yxhuggna Knivskurna

Kvinnonamn 586 2 4 16 16 43

Mansnamn 37 1 8 5 17 27

tabell 2. Yxhuggna och knivhuggna ristningar fördelade efter kön i ett urval kommuner 
(antal ristningar).

figur 8. Gätyxa. foto: Joa Silver 2014.
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gjordes flest i Rättviks kommun, men under de 
sista årtiondena framför allt i Älvdalens kom-
mun. I vår förståelse av detta skrivande kommer 
vi att ta fasta på trädristningarna i Ore socken, 
vilka förekommer i socknens fäbodlandskap och 
utskogar, och någon gång kontrastera dem mot 
ristningarna i samma slags terräng i Älvdalens 
kommun. Samma utmarksbruk som i Ore sock-
en fanns i alla Dalasocknar. Frågan varför vall-
kullorna i just Ore skrev sitt landskap i träden 
framstår i den belysningen som svårbesvarad. 
För att nå djupare förståelse vill vi belysa rist-
ningarna ur flera olika perspektiv, korologiskt 
och kronologiskt, ur genusperspektiv och ett 
emotionellt perspektiv. 

Genustolkning
I trädristningarna i Rättviks kommun (tabell 2), 
varav de flesta finns i Ore socken, är 95 procent 

av namnen kvinnonamn. Några få är helt ut-
skrivna. De flesta är trebokstavskombinationer, 
där den tredje bokstaven är D för ”dotter” i ett 
patronymikon, till exempel AOD = Anna Ols-
dotter. Den första bokstaven står vanligen för 
Anna, Brita, Kerstin eller Margareta, och den 
andra vanligen för Anders, Erik, Mats eller Olof, 
varmed den äldre namnrepertoaren i Dalarna i 
stort sett är uttömd. Andra namn var sällsynta. 
Detta stereotypa namnskick förändrades under 
1880- och 90-talen.20

Eftersom många flickor och kvinnor hade 
samma namn — det kunde vara minst tiotalet 
i samma by — skrev vallkullorna ibland också 
det förställda gårdsnamnet: till exempel HOL-
KAD, PELLMAD, RUSTASAAD. Andra förekom-
mande gårdsnamn är GIFTINGS, REHN och 
SLUNK. Bynamn är mindre vanliga: ALTSAR-
BYN, DALEN (Dalbyn), NORRBODA. Någon 
gång förekommer ett fäbodnamn: VÄNIRSBOD, 
BONDBUDKUL (kulla från Bondbod). De färre 
mansnamnen, utmärkta med S för ”son” som 
tredje bokstav, innehåller aldrig ett gårdsnamn. 
Man kunde tycka att bomärken skulle vara van-
liga, men så är inte fallet.

Kvinnor arbetade självklart i utmarkerna i det 
förindustriella samhället, även om arbetsuppgif-
terna var tämligen strikt könsuppdelade.21 Det 
skrivna landskapet i fäbodskogen i Ore socken 
är ett kvinnligt landskap. Enligt den ovan cite-
rade mormodern var det vallkullorna själva som 
skrev sina namn. Också männen vistades i fä-
bodskogen vid skogsbruk, jakt och fiske, slåt-
ter, hästtransporter till och från bodarna, och 

tabell 4. Yxhuggna och knivhuggna ristningar fördelade efter tid i ett urval kommuner (antal årtal)

Rättvik Malung–Sälen Älvdalen

Yxhuggna Knivskurna Yxhuggna Knivskurna Yxhuggna Knivskurna

2000–

1950–1999 1

1900–1949 5 2 25

1850–1899 40 1 2 5 5 6

1800–1849 36 1 1 3 3

1750–1799 28 2 3

1700–1749 5 1

Yxhuggna 
ristningar

Knivskurna 
ristningar

2000–

1950–1999 1

1900–1949 9 27

1850–1899 56 14

1800–1849 39 8

1750–1799 31 6

1700–1749 5

1650–1699

tabell 3. Yxhuggna och knivskurna ristningar 
fördelade efter tid (antal årtal)
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lördagsfester och nattfrieri. De skrev sällan sina 
namn och huruvida de läste vad kvinnorna skrev 
är omöjligt att veta. Kanske var det av kvinnor 
skrivna landskapet också ett huvudsakligen av 
kvinnor läst landskap. Kanske var kvinnornas 
skrivande och manlig läsning ett betonande av 
könsroller, av en genusrelation.

Relationer mellan kvinnor och män framgår 
av några få längre texter. Det ovan citerade HÄR 
ÄR OCK DERAS NAMN HÄR TECKNAR WI 
WÅRA NAMN pekar mot något slags förhållande 
mellan två kvinnor och två män. Ett problema-
tiskt förhållande summeras i en text: JAG HAR 
TAPPAT BORT MIN KAMRAT IDAG MEN JAG 
HAR FÅTT IGEN HAN skrev en kulla 1878 om 
förhoppningsvis ett lyckligt slut. Mind re lyckligt 
verkar det förhållande ha slutat, som anspelas på 
i den ovan återgivna texten om ett faderskaps-
mål (avsnittet” Skogen som kommunikation”).

Att texten i en trädristning vänder sig direkt 
till en särskild person är högst ovanligt. Det van-
liga var att en vallkulla ville meddela vem det 
vara må, att hon hade befunnit sig på platsen 
vid en angiven tid. Detta enkla förhållande leder 
över till tankar om varför kullorna skrev i träden.

Rummet och tiden — territoriella och 
funktionella tolkningar
Rikard Andersson och medförfattare har noterat 
att trädristningarna i Ore socken har en tendens 
dels att samla sig vid sockengränsen mot Boda 
socken, dels att finnas utefter bäckar och fäbod-
stigar och nära goda betes- och slogmyrar.22 De 
ristade träden skulle markera tillhörighet, bruks-
anspråk och gränser. De skrivna träden ingick i 
uppdelningen av utskogen mellan olika socknar, 
byar och gårdar.

Trädristningarna ingick också i den reglerade 
vallgången.23 Buföringen ägde rum på bestämda 
dagar i varje by, utmarksbetet var uppdelat mel-
lan byarna och gårdarna, och gårdarnas boskap 
roterade inom det tilldelade betesområdet. Syftet 
var att utnyttja betet rationellt utan att inkräkta 
på andra gårdars rättigheter. Boskapens vallning 
till olika platser olika dagar i en ständig rotation 
kunde vara angivet med platsnamn. Måndags-
åsen, Fredagsberget och Lördagsmyren finns i 
Bollnäs kommun i Hälsingland. Trädristningarna 

visade alltså vem som hade vallat boskap på en 
plats och när. Sovholarna med många ristningar 
låg ofta där vallkullan och boskapen under betes-
dagen befann sig som längst bort från fäboden, 
gärna där olika vallkullors eller fäbodars betes-
områden, kallade ”lötar”, möttes.

Tidsangivelserna i trädristningarna är skrivna 
som årtal med två eller fyra arabiska siffror. Års-
tiden kan vara angiven som ett bokstaverat ord, 
men aldrig månaden. Någon gång förekommer 
en veckodag. Datum skrivet med siffror är myck-
et sällsynt och som det synes på sentida ristning-
ar utförda av mer tillfälliga besökare i skogen.

Av mera intresse för vallkullorna var vall-
ningstidens längd. Eftersom denna började på 
reglerade dagar blev angivandet av tidens längd 
samtidigt ett datum. Ett inte helt lättförståeligt 
system med kryss och streck kom till använd-
ning. På 1910-talet uppfattades kryssen betyda 
veckor och strecken dagar, men saken är inte 
självklar.24 Med den läsningen skulle några 
ristningar bli lättförståeliga, till exempel 1808 
XXXX, 1860 XXXXX, 1876 XXII. Vad KAD me-
nade för tidsutsträckning med IXXIXXXXX är 
däremot mera svårläst. Tidsangivelsen XII IIII 
XIII XXII skulle betyda fyra olika perioder om 
9, 4, 10 respektive 16 dagar. Alternativt kunde 
det betyda ett antal dagar efter en given dag. 
Systemet är inte lättläst. Kullan, som 1801 skrev 
XXX TISDAG HÖST I DALEN, menade möjli-
gen att hon en tisdag om hösten hade varit på 
sin fäbod ifrån Dalbyn i tre veckor. Eftersom en 
del gårdar och byar förde boskapen mellan flera 
fäbodar under loppet av sommaren anger ordet 
”hösten” eventuellt också att boskapen och kul-
lan den aktuella tisdagen befann sig på gårdens 
sista fäbod före vandringen tillbaka till byn.

En del ristningar ser ut som mera individu-
ella minnesanteckningar. De har något av ”Kil-
roy was here”-karaktär över sig. HULDAPD har 
i ett och samma träd med kniv skurit in årtalen 
från 1909 till 1916 utom 1914 jämte ordet ”gät” 
med dalrunor för bokstäverna G och Ä. Hon 
ville berätta att hon flera år i rad hade vallat på 
samma plats. Detta är för övrigt den yngsta in-
skriptionen med dalrunor i genuin generations-
förmedlad tradition.25

Rummet och tiden markerades och rutades 
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in av trädristningarnas namn och tidsangivelser. 
Det skrivna landskapet blev en anteckningsbok 
över regler, rättigheter och utfört arbete. Detta 
gäller för vallkullorna i Ore socken. Om män-
nen i Älvdalens kommun något senare skrev sina 
namn i träden av samma skäl, för att utmärka 
slåtterns landskap, är mindre uppenbart.

Bra eller lett — emotionell tolkning
De flesta ristningarna innehåller ingen text utö-
ver namn och årtal. Relativt vanliga är dock ett 
par enkla, enstaviga ord. SI är ett tilltal till den 
läsande: ”Se här, obs!” SANT förstärker: detta är 
sant. Den skrivandes känsloläge är uttryckt med 
ett av två ord: BRA eller det dialektala ordet för 
motsatsen, LETT. Längre texter än två, tre ord är 
sällsynta. SI SED HAR BRA säger allt som denna 
kulla önskade säga. Att det var bra kunde dock 
någon gång sägas med mera eftertryck: WI MÅR 
BRA SOM FAN. Någon enstaka gång syns det 
varför det var dåligt: LETT TRE KOR BORTA. 
Värre kunde det inte bli. Korna var gårdarnas 
kapital. Osten och smöret från fäbodarna var en 
väsentlig del av gårdarnas penninginkomster. 

I intervjuer och samtal berättar de sista ge-
nerationerna vallkullor, som var på fäbodarna i 
början av 1900-talet, att de såg fram emot bufö-
ringen på våren. Att komma till fäboden var en 
lättnad och fröjd. Kullorna framhåller naturen 
och rymden. Lika viktigt, befriande, var det sä-
kerligen att få lämna den trånga och trångsynta 
gården och byn. Livet på fäboden var enklare. 
Utsatthet och sexuella trakasserier byttes mot 
frihet och pojkarnas väntade lördagsbesök.26 
Inte oväntat framhåller fyra av tretton texter, 
som är skrivna om våren, att kullorna har det 
bra, till exempel WBRA, BRA SISTA LÖRDA-
GOW. Bara en text innehåller det motsatta: OM 
WÅREN LETT. Tjugoåtta texter är skrivna om 
hösten. Av dessa omnämner vardera två att det 
var bra respektive dåligt.

Att så många flera ristningar gjordes på 
hösten är ingen tillfällighet, kanske inte heller 
att proportionsvis flera höstristningar än vår-
ristningar framhåller att det var dåligt, det lilla 
totalantalet till trots. Efter hand blev vistelsen 
på fäboden lång. Arbetet var tungt och ensamt. 
Kvinnorna blev uttråkade och nedstämda när 

kvällarna började bli mörka och kyliga mot 
hösten: FÖR DETTA ÄR LETT, LÖRDAG MEN 
JAG LÄNGTAR HEM, HEML LETSA(mt), JAG 
LÄN(gtar), ANDRA SOMMAREN LETT EI BRA 
JAG LÄNGTAR HÄR. Det torde vara lättnad 
bakom följande text: SISTA HÖSTEN.

Vallkullorna ristade oftare på hösten än på 
våren. Kanske kändes det gott att om än på av-
stånd meddela sig med någon under fäbodvistel-
sens svåraste tid. Svårt kunde det vara. Att vara 
vallkulla var inte romantik: JAG ÖNSKAR JAG 
HELLRE VORE DÖDER ÄN JAG VORE HÄR. 
En åkallan kunde bli angelägen: till exempel ELS 
HÖR HERREN WARE MED MIG PÅ VÄGEN 
APD eller GUD VARE LOV. Även den motsatte 
potentaten kunde behöva åkallas eller hållas 
borta: FULTIFAN, FANLOSS, IOTT, LIOT. De 
sista är dialektord.

I den mån vallkullorna alls skrev längre texter 
än namn och årtal, så skrev de således korta ste-
reotypa ord om sitt stämningsläge. Någon gång 
kunde det bli flera ord, men nästan aldrig något 
annat än en utförligare beskrivning av stämning-
en. Huvudtendensen är, att kullorna kom till 
fäbodarna med glatt sinne på våren och glada 
lämnade dem på hösten efter en tid av växande 
hemlängtan.

Skrivande kvinnor
Det kan kanske förvåna att unga kvinnor bland 
allmogen uppvisar skrivkunnighet långt innan 
folkskolan inrättades kring 1800-talets mitt, och 
ett studium av forskningen kring läs- och skriv-
kunnighetens utveckling i Sverige ger bilden av 
att det inte bör ha förhållit sig på det viset.

När man i Sverige studerar läs- och skrivkun-
nighet används ofta det engelska begreppet lite-
racy oöversatt, eftersom det saknas en lämplig 
term på svenska. Förutom grundläggande läs- 
och skrivkunnighet avses vanligtvis också fär-
digheten att använda dessa kompetenser för att 
förstå och analysera förhållanden i omvärlden. 
Ofta framhålls att förmågan till abstrakt tänkan-
de uppstår först med läs- och skrivkunnighet.27

Motsatsen till literacy är orality, det vill säga 
en talspråklig kultur. Dessa begrepp är emeller-
tid inte kontradiktoriska fenomen. Det finns en 
glidande skala mellan orality och literacy, alltse-
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dan antikens nedskrivande av den orala epiken 
hos Homeros till de stora namnen inom 1900-ta-
lets talekonst, till exempel Winston Churchill, 
som använde sig av retoriska formelartade vänd-
ningar för att uppnå önskad effekt. 

Ett dominant fält inom literacy-forskningen 
var länge studiet av läs- och skrivförståelsen hos 
breda populationer i rent kvantitativ bemärkelse, 
medan man under senare år har intresserat sig 
mer för hur literacy fungerar socialt. Svensk li-
teracy-forskning har länge varit framstående och 
flera forskare har internationellt erkännande28. 
Här finns dessutom en historisk utveckling som 
har intresserat omvärlden i hög grad eftersom 
den är mer eller mindre unik.

Den gängse förståelsen av svensk literacy un-
der tiden 1600–1900 ser i korta ordalag ut så här: 
1686 års kyrkolag, som föreskrev att alla svenska 
undersåtar skulle kunna läsa och utantill lära sig 
Luthers lilla katekes, anses ha avgörande bidra-
git till att den svenska befolkningen under sent 
1600- och tidigt 1700-tal var den mest läskunniga 
i Europa. Kunde man inte läsa och memorera 
Lilla Katekesen så fick man inte konfirmeras och 
då förbjöds man att gifta sig och bilda hushåll. 
Det sociala trycket var enormt.

Kyrkans och statens gemensamma alfabetise-
ringskampanj tycks ha varit mycket framgångs-
rik. De enda områden som vid denna tid kom i 
närheten av den svenska och finska läsförståel-
sen var Skottland och det koloniala New Eng-
land, som liksom Sverige präglades av en sträng 
protestantisk religiositet.29 Sverige anses dock 
ha legat i toppen, mycket nära en läsförståelse 
som omfattade hela befolkningen. I Dalarna har 
årtiondena mellan 1680- och 1720-talen varit de 
avgörande, och när den perioden var slut kan 
vi räkna med en så gott som total läsförståelse 
bland dalaallmogen.30

Att detta är känt beror på de bevarade hus-
förhörslängderna, i vilka sockenprästen gjorde 
anteckningar om sockenbornas läs- och skriv-
kunnighet och kunskap om Katekesen. Västerås 
stift har de äldsta bevarade längderna, alltsedan 
1620-talet. Av detta material går att utläsa att an-
delen läskunniga bland kvinnorna var aningen 
högre än hos männen — ett fullständigt unikt 
förhållande bland västerländska samhällen.31 

Detta gällde emellertid läsförståelsen. Att 
kunna skriva, vilket vi nog skulle anse som ett 
minimikrav på literacy, anses inom forskningen 
inte ha varit lika utbrett i Sverige. I husförhören 
efterfrågades inte heller skrivkunnande — med 
undantag för Lunds stift där skrivundervisning 
var ett led i försvenskningskampanjen — och där-
med har vi inte ett lika gott empiriskt material att 
falla tillbaka på som för läsförståelsen. Skillnaden 
mellan läskunnighet och skrivkunnighet före mit-
ten av 1800-talet anses ha varit mycket stor. De 
exakta siffrorna sviker, men skrivkunnande anses 
ha omfattats av maximalt 10–15 procent av be-
folkningen. De ledande literacy-forskarna i Sve-
rige tycks vara av uppfattningen att skrivkunnig-
het var något som enbart fanns hos män i urbana 
miljöer, det var inte allmänt hos befolkningen i 
landet, och definitivt inte hos kvinnorna.32

Ansvaret för läskunnigheten och undervis-
ningen i Katekesen låg på hushållets överhu-
vud, kyrkan var enbart kontrollinstans. Under 
1700-talets sista decennier grundades en rad 
sockenskolor runt om i landet, men det är först 
från och med att det sekulära samhället tog över 
skolväsendet i och med skolstadgan 1842, som 
vi kan tala om en begynnande allmän skolgång 
i Sverige.33 Det är då som den svenska befolk-
ningen anses ha blivit skrivkunnig.

Läsförståelsen i landet gynnades även av den 
religiösa väckelsen från 1700-talet och framåt. 
Efterfrågan på böcker ökade och fler biblar in-
förskaffas ute i bygderna. Väckelsen handlade 
om en individuell religiositet, människor ville 
själva läsa och förstå Bibeln. De pietistiskt inrik-
tade delarna av väckelsen kallas ju också i vårt 
land för ”läseri”. 

Egil Johansson refererar husförhörslängder 
från Rättviks socken 1723–1759, där man hade 
räknat vilka böcker som fanns ute i stugorna. I 
denna socken med ungefär 600 familjer fanns 
650–750 katekeser, över 1 100 psalmböcker, 29 
biblar, 400 ABC-böcker och 200 andra religiösa 
verk. Den ABC-bok som fanns då var även den 
lutheransk och innehöll Fader Vår, trosbekän-
nelsen, de tio budorden med mera dylikt.34 För-
utom dessa religiösa böcker torde almanackan 
ha funnits allmänt. 

Ungefär vid den tid när väckelsen nådde 
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Sverige inleddes också en annan utveckling 
som kom att prägla läsförståelsen. Det börja-
de uppstå två åtskilda läskulturer, en hos den 
mer välbärgade borgerligheten och en annan 
hos mindre bemedlade undersåtar. Den bor-
gerliga kulturen intresserade sig för vetenskap, 
skönlitteratur och biografier. Dess böcker sat-
tes med romerska antiqua-typer och var ibland 
illustrerade. De såldes i bokhandeln i staden. 
Allmogens böcker var övervägande av religiös 
natur, de fostrade till underdånighet, sattes med 
gotiska typer och var oillustrerade. De såldes 
av kringvandrande gårdfarihandlare, billigare 
än i staden men ändå relativt dyra för gemene 
man, åtminstone före 1874 då papper började 
framställas av sulfitmassa.35 Det var först i och 
med Läsebok för folkskolan (1868), som text 
satt med romerska typer kom att bli dominant 
även hos allmogen. 

Från etnologiskt och historiskt håll har stu-
diet av allmogens skrivande alltsedan 1970-talet 
fokuserat på bondedagböcker, bevarade dag-
böcker som ger inblickar i 1700- och 1800-talens 
allmogeliv. Dagböckerna är skrivna av personer 
som utgjorde en bråkdel av allmogen, men som 
ofta ändå anses representativa. Bondedagböcker 
skrevs nästan enbart av män ur alla grupper av 
landsbygdsbefolkningen: storbönder och små-
bönder, torpare och drängar. Landsbygdens 
kvinnor skrev, som det synes, ytterst sällan dag-
böcker av detta slag.36 Skrivande kvinnor dyker 
bara undantagsvis upp i materialet.

Om vi utifrån denna generella bild av 1700- 
och 1800-talens literacy i Sverige skulle uppställa 
en skissartad hypotes om vilka texter vi skulle 
kunna finna på trädstammarna i Dalaskogarna 
så skulle det vara texter skrivna av män med go-
tiska bokstäver, sannolikt felstavade, och med 
ett innehåll som vittnade om Herrans tukt och 
förmaning och om underdånighet. Sådant är 
inte det verkliga förhållandet.

Det är till övervägande delen kvinnor som 
åstadkommit trädristningarna. Många av rist-
ningarna är från före 1800-talets mitt. Att de inte 
är ännu fler kan antas bero på att äldre träd inte 
bevarats i samma utsträckning som yngre. Ett 
kristet inslag finns, men är inte påfallande. Svor-
domar är lika vanliga. Stavningen är väl ibland si 

och så, men i många fall är den helt korrekt. Att 
texterna inte är skrivna med gotiska bokstäver är 
självklart, med tanke på hur de har huggits eller 
skurits in. Antiqua-typer tillkom en gång för att 
huggas i sten och framställs också lättare i trä.

Vi har alltså ett material som påvisar att det 
hos den kvinnliga befolkningen i vissa delar av 
Dalarna, långt innan folkskolans genombrott, 
har funnits en skrivkunnighet (tabell 5). Det är 
tveksamt om de ensamma initialerna och årtalen 
representerar en funktionell literacy, men ensta-
ka längre texter finns från äldre tid, även om de 
möjligen inte är helt representativa.

Trädristningarnas texter modifierar den 
gängse bilden av en mycket hög läskunnighet 
men en nästan obefintlig skrivkunnighet hos 
den kvinnliga delen av allmogen före 1800-talets 
andra hälft.

tabell 5. Kvinnors skrivande i trädristningarna 
(antal årtal)

Alla 
ristningar

Ristningar med 
text utöver namn 
och en staka ord

1900–1949 37 4

1850–1899 107 23

1800–1849 65 15

1750–1799 48 2

1700–1749 6

Det skrivna landskapet som minne
Trädristningarna är unika spår efter äldre tiders 
landskapsbruk. Tre huvudargument kan anföras 
varför materialet är av högsta vetenskapliga och 
kulturhistoriska betydelse. De får fungera som 
vår konklusion av denna artikel.

För det första ger trädristningarna en konkre-
tion åt fäboddriftens hela landskap. En mycket 
stor del av ristningarna finns vid sovholarna, där 
vallgången gjorde en middagspaus innan kullor-
na vände åter mot fäboden med korna frampå 
eftermiddagen. Sovholarna bildar därigenom 
territoriella markeringar och ger ett tydligt rö-
relsemönster i landskapet. Ristningarna ger oss 
sentida betraktare en möjlighet att uppleva ett 
kulturlandskap på plats, vilket ger oss en vidare 
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förståelse än den som kan förmedlas i litteratu-
ren eller av guider på fäbodarna.

För det andra finns här i mycket konkret 
form ett kvinnligt landskap, ett landskap präglat 
av kvinnohänder. På ett sätt som annars sällan 
förmedlas genom materiella lämningar ger rist-
ningarna en bild av vallkullornas arbetsliv och 
vardag, med dess ensamhet, funderingar, glädje-
ämnen och bekymmer. Ett motsvarande manligt 
landskap finns, men är mindre innehållsrikt.

För det tredje finns här ett källmaterial som 
är av mycket stor betydelse för literacy-forsk-
ningen. Man kan, mot bakgrund av vad som 
ovan beskrivits om forskningssituationen, med 
lätthet hävda att materialet är av internationell 
betydelse. Det visar sig nämligen gå stick i stäv 
med den gängse uppfattningen om kvinnors li-
teracy före folkskolans genombrott. Som sådant 
är det av stor betydelse för genusperspektivet på 
det äldre allmogesamhället. Både kvinnor och 
män var skrivkunniga.

Vallkullornas och karlarnas skrivna landskap 
innehåller minnen efter och upplevelsen av ett 
anmärkningsvärt levande historiskt kulturland-
skap: vallkullornas vardag tillsammans med kor-
na och getterna i skogen och slåtterkarlarnas slit 
på slogmyrarna. Det är lämningar som är värda 
att uppmärksamma, värna och bevara.
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Noter
 1 Håkansson m.fl. 2011.
 2 Riksantikvarieämbetets fornminnesregister är ordnat 

efter de moderna kommunerna. Vi följer i huvudsak 
den indelningen, även om de trädristande människorna 
tänkte i socknar. Dalarna blir på det viset mindre sön-
derstyckat och jämförelser kan behändigare göras mel-
lan delar av landskapet eller för vår del, det nästan sam-
manfallande länet.

 3 T.ex. Veirulf 1937; Lundqvist 2000.
 4 Saltzman & Svensson 1997; Schama 1997; Andrén 1999, 

2002; Sjögren 2004.
 5 Ytor med borthuggen bark i tallstammarna.
 6 Forsslund 1920, s. 60.
 7 T.ex. Forsslund 1920, s. 61–62; Hallerdt 1957.
 8 Lundqvist 2005.
 9 R. Andersson m.fl. 2005.
10 J. Andersson m.fl. 2011.
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11 Flertalet är registrerade av Rolf Lundqvist, Enviken. 
Endast en mindre del finns i FMIS (Fornminnesregist-
ret), www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/om-
fornsok/. Ristningarna kan antingen vara räknade som 
ett träd med flera ristade ytor eller som antalet ristade 
ytor i samma träd.

12 Rolf Lundqvists registrering av trädristningar har ägt 
rum sedan 1981 och fortgår ännu. De är utförda som 
privatforskning.

13 FMIS.
14 R. Andersson m.fl. 2005, s. 149.
15 Forsslund 1922, s. 153.
16 Forsslund 1920, s. 82.
17 Larsson 2009, s. 198, 301–302, 382–384.
18 ”Sådana ristningar i träd gjorde vallkullorna förr ofta 

med sin lilla handyxa, som de hade med sig i skogen 
för att hugga ris till elden på vilstan” (Forsslund 1922, s. 
153).

19 Kronestedt 1965, s. 133–134.
20 Daun 1971; Welinder 1992, s. 32–35, 136–137.
21 Löfgren 1982; Fiebranz 2002; Svensson 2003.
22 R. Andersson m.fl. 2005, s. 155.
23 R. Andersson m.fl. 2005, s. 155; Bodin 2011.
24 Forsslund 1920, s. 61–62. R. Andersson m.fl. 2005 har i 

sin Fig. 6 räknat kryssen som veckor enligt figurtexten 
till Fig. 2.

25 Gustavson & Hallonquist 1985; Stålbom 1994, s. 195.
26 Stenbäck Lönnquist & Welinder 2005, s. 43–44. Norr 

om fäbodgränsen var kvinnornas instängdhet mindre än 
på gårdarna längre söderut (El. Johansson 2002).

27 En god introduktion till detta ämne finns hos Goody 
(1986) och Ong (1982). Tryckeriteknikens betydelse för 
identifikationsprocesser och andra mentala förändring-
ar kan studeras hos den inte okontroversielle Eisenstein 
(1980) och hos Anderson (1991).

28 Ett framstående namn inom denna forskning är Egil Jo-
hansson, socialhistoriker från Umeå universitet, som ar-
betat med kyrkoarkiven i Norrland. I Umeå har literacy- 
forskning funnits i forskning och undervisning ända se-
dan universitetet grundades. 

29 Det svenska exemplet är väldokumenterat, men kopp-
lingen mellan protestantism och literacy kom tidigt att 
ifrågasättas för övriga områden, se en litteraturöversikt 
hos Kaestle 1985. 

30 G. Johansson 1988, s. 155.
31 Graff 1982, s. 20.
32 G. Johansson 1977, 1988; Lindmark 2003, s. 202.
33 Stråth 2012, s. 227.
34 G. Johansson 1988, s. 140.
35 Lindmark 2003, s. 206–207.
36 Berg & Myrdal 1981, s. 54; Myrdal 1991.
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Summary
About 900–1 000 tree-carvings, most of them 
in pine-trees, have been recorded during the 
last 30–40 years in the central Swedish province 
of Dalecarlia (Dalarna). About 800 have been 
found in Ore parish alone, and about 80 in the 
north-western part of the province. Most par-
ishes have just a few carvings. The majority of 
the carvings were made during the 19th century. 
The oldest are from the early 18th century, al-
though a few have been described from the late 
17th century. The carving tradition disappeared 
during the first half of the 20th century.

The carvings contain signatures, often dates, 
and occasionally the names of farms and vil-
lages. Short messages occur, but rarely. The 
signatures consist of three letters, e.g. AOD for 
Anna Olsdotter, the daughter of Olof, and MES 
for Mats Ersson, the son of Erik. In Ore par-
ish 95 per cent of all names are female, in the 
north-west there are 65 per cent female names. 
The points of time consist of years, sometimes 
the season, never the month, again sometimes 
the weekday, and never the date. A period of 

time may be noted with crosses for weeks and 
strokes for days.

The forests were the outland of the farms, 
with women and men performing manifold 
tasks associated with the farms. The carvings 
were made by women tending cattle during the 
summer season at the fäbodar (summer farms), 
and to a lesser extent by men staying at the fä-
bodar for transport purposes and especially for 
wetland haymaking.

It is noteworthy that the peasant women in 
the forest used writing. This was little known — 
and usually associated with men — before the 
discovery of the tree-carvings, and the carvings 
may be a source material of importance for lit-
eracy research. The women noted who had been 
watching the cattle, and where and when. The 
grazing areas in the forest were strictly divided 
among the villages and farms. In addition, the 
women sometimes expressed their feelings, joy 
at the beginning of the season and longing for 
home towards the end of it. The men left mostly 
just signatures and years behind them.

To write a landscape.  
Tree-carvings in the summer pasture landscape of Dalecarlia

By Rolf Lundqvist, Mats Mogren, Joachim Regnell & Stig Welinder

Keywords: Dalecarlia, fäbod (summer farm), gender, literacy, tree-carvings, vallkulla (dairy maid)
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r 2012 hade jag förmånen att för Stock-
holms Stadsmuseum träffa och intervjua 
flera hyresgäster på SHIS Bostäder, en 

kommunal stiftelse i Stockholm vars uppgift är 
tillhandahålla bostäder till personer som av olika 
skäl inte har tillträde till den ordinarie bostads-
marknaden. Det stödboende för vuxna som 
SHIS erbjuder vänder sig ofta till personer som 
har eller har haft missbruksproblem, inte sällan 
varvat med perioder av akut hemlöshet.1 De fles-
ta av dem jag intervjuade hade den bakgrunden. 

Projektet resulterade i en bok — Tio levnads-
berättelser: Rapport från ett annat boende — där 
tonvikten låg på individuella berättelser, på de 
intervjuades egna liv och erfarenheter.2 Ett kor-
tare efterord fanns också i boken, baserat på 
mina personliga upplevelser av att träffa dessa 
personer. Vad det däremot inte fanns möjlighet 
att göra inom ramen för projektet, var att sätta 
in de individuella erfarenheterna i ett större och 
samhälleligt sammanhang. Flera av de omstän-
digheter jag funderade på under projektets gång, 
har dock systematiskt och ingående behandlats 
av forskare från olika discipliner. Mitt syfte här 
är därför att lyfta fram och utreda några av de 
aspekter som jag ser som väsentliga i de inter-
vjuade personernas liv. Det jag tänker på gäller, 
kortfattat beskrivet, följande fyra punkter: 

•	Det fysiska boendet. Även om alla personer 
som jag intervjuade hade rum på SHIS Bo-
städer, räknades de som hemlösa och där-
med som ett problem för samhället att lösa.3 

Hur detta ska göras råder det dock delade 
meningar om, liksom om effektiviteten av de 
modeller som står till buds. 

•	Platsen eller det offentliga rummet. Flera av 
de intervjuade personerna vittnade om hur 
de blivit bortkörda från olika platser, där de 
antingen vistats dagtid eller försökt övernat-
ta. Ytterst är detta en demokratifråga, vilket 
kommer att visas. 

•	Hemmet — eller kanske snarare hemkänslan. 
Hur — och varför — inreder man bostäder 
som man vet kommer att vara mer eller min-
dre tillfälliga? 

•	Hälsan, särskilt den dentala. Detta gäller inte 
enbart eventuella fysiska men, utan i lika hög 
grad psykiska. Få saker upplevs som så stig-
matiserande som just dålig tandstatus. 

Ur forskningshänseende och tagna var för sig 
är dessa aspekter inte okända eller ”nya”. Men 
sammantagna omvandlar de mitt tidigare indi-
vidperspektiv till ett samhälleligt sådant, och ger 
en komplex och koncentrerad bild av hemlöshet 
och några av dess implikationer. 

Artikeln — och boken — är också ett led i 
en mycket omfattande etnografisk hemlöshets-
forskning som pågått åtminstone sedan mitten 
av 1800-talet och utförts av såväl vetenskapsmän 
som av författare och journalister.4 Att denna 
”genre” rönt så stort intresse har tvivelsutan flera 
förklaringar, varav det ”exotiskas lockelse” säker-
ligen är en.5 Men för ett stadsmuseum som av 
hävd haft ett starkt bebyggelsehistoriskt fokus, 
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handlar det också om att befolka stadens bygg-
nader och miljöer. Frågan blir då hur livet levs 
i storstaden Stockholm, särskilt bland dem som 
inte har del i annars självklara betingelser.6 

Boendet
Mina intervjuer med hyresgästerna på SHIS 
handlade om hela livet, men den direkta orsa-
ken till min kontakt med dem var deras boende-
form, deras stödboende (som också är en etapp 
i den så kallade boendetrappan, ett begrepp jag 
snart återkommer till). Åsikterna om stödboen-
det varierade bland de personer jag talade med. 
De flesta såg det nog som ett accepterat fak-
tum, och anpassade sig efter situationen. Men 
det fanns två motpoler. Rolf Jansson var vid 
vårt samtal 72 år och hade bott elva år på SHIS 
anläggning i Västertorp, en förort i sydvästra 
Stockholm.7 För honom innebar boendeformen 

en frihet under ansvar — att ta hänsyn till husets 
övriga hyresgäster — och han var mån om att 
framhålla dess kvaliteter. Han såg det som det 
bästa boende han någonsin haft; en egen lägen-
het skulle ha varit mycket värre. Då hade han 
känt sig instängd och saknat gemenskapen. 

Om Rolf således var mycket positiv till sitt 
boende, var Lillemor Löfgren på SHIS Farsta de-
sto mer kritisk. När jag träffade henne var hon 
i dryga 50-årsåldern och hade bott där i knappt 
ett och ett halvt år. Hon var inte nådig. Fylla, 
slagsmål och allsköns osnygghet hörde enligt 
henne till vardagen och ville man komma över 
narkotika var inte heller det svårt. Farsta ho-
tellhem var för Lillemor ”misär, misär och åter 
misär”. 

Rolf och Lillemors motsatta ståndpunkter 
om sitt boende kanske också är symptomatisk 
för deras plats i den så kallade boendetrappan, 
begreppet jag nämnde ovan. Rolf var nöjd där 

figur 1. Rolf Jansson, SHIS Västertorp. foto: Bo Larsson/Stadsmuseet.
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han var och ville inte gå vidare, medan Lillemor 
vid intervjutillfället väntade på att få en tränings-
lägenhet, trappans nästa steg. Den bakomlig-
gande tanken med modellen är att hemlösa/
missbrukare/stödboende genom ett skötsam-
mare liv ska avancera i sitt boende. Det är dock 
omdiskuterat huruvida den är önskvärd eller 
inte. Ingrid Sahlin, professor i socialt arbete vid 
Göteborgs universitet, har i en artikel beskrivit 
såväl den som dess ideologiska grund. Jag refe-
rerar artikeln här för att den sätter in stödboen-
det i ett politiskt sammanhang: inga system eller 
ordningar är naturgivna, en diskussion om den 
rätta vägen pågår alltid. 

Sahlin beskriver boendetrappans princip 
med följande ord: 

Boendeformer med olika upplåtelsevillkor, standard och 
grad av kontroll används av socialtjänsten för att moti-
vera hemlösa klienter till drogfrihet och skötsamhet och 
som arenor för ”boendeträning” och observation, men 
också som ett billigare alternativ till institutionsbehand-
ling.8 

Sahlin är kritisk till systemet. Hon menar att 
även om det finns i många kommuner är det 
få hyresgäster som når upp till målet med eget 
förstahandskontrakt. År 2011 fick exempelvis 
mindre än var tionde hyresgäst på denna sekun-
dära bostadsmarknad eget förstahandskontrakt, 
enligt en undersökning av Boverket.9 Dessutom 
är det vanligt att personer på grund av regelbrott 
tvingas backa ett steg i trappan eller rent av kas-
tas ut ur den. I det sistnämnda fallet får de börja 
om med tillfälliga härbärgen, något som enligt 
Sahlin är ”ägnat att förstärka föreställningen att 
deras hemlöshet är självförvållad”.10

Den föreställningen är inte ny. Sahlin spårar 
den tillbaka till åtminstone mitten av 1900-talet 
och menar att det sedan dess har existerat två 
sinsemellan konkurrerande diskurser om hemlös-
hetens anledningar. En som framhäver brister i 
bostadsutbudet — och därmed ser rationell bo-
stadsproduktion och bostadsfördelning som lös-
ningen — och en som i stället ser brister hos de 
hemlösa som främsta orsak. Det är de bristerna 
som gör att de inte klarar sitt eget boende, att de 
är olämpliga som hyresgäster och därför behöver 
”tillsyn, träning, kontroll och behandling”.11

Från 1940-tal till 1990-tal var enligt Sahlin den 

förstnämnda diskursen förhärskande. Men nå-
gonstans vid mitten av 1980-talet började denna 
av olika orsaker lösas upp, och när regeringen 
Bildt tillträdde hösten 1991 genomfördes ett 
systemskifte i bostadspolitiken. I den offentliga 
retoriken ersattes begreppet ”bostadslöshet” 
av ”hemlöshet”. Därmed frikopplades proble-
met från produktionen av bostäder och deras 
distribution, och hamnade i stället under soci-
ala myndigheter, statliga eller kommunala. Nu 
ansågs hemlösheten bero på de problem som 
dessa myndigheter vanligtvis arbetar med, som 
missbruk och psykiska problem.12

Enligt Sahlins beskrivning uppstod efter sys-
temskiftet så småningom en sekundär bostads-
marknad, med Socialstyrelsen i en ny roll som 
hyresvärd och med boendetrappan som för-
medlande metod. Men, skriver hon, det finns 
alternativ. En modell som utvecklades i USA på 
1990-talet och som sedan har spridits över väst-
världen är Housing first, Bostad först. Tanken är 
att hemlösa först ska erbjudas en bostad på van-
liga hyresvillkor och sedan få stöd i den form, 
omfattning och i de syften som de själva väljer. 
Housing first har antagits som nationell strategi 
i flera länder och har visat sig “betydligt bättre 
än varianter liknande den svenska boendetrap-
pan när det gäller hyresgästernas kvarboende 
efter ett eller flera år, och minst lika bra beträf-
fande deras övriga problem”.13

Även om modellen bara prövats i liten skala 
i Sverige, är erfarenheterna även här positiva. 
En stötesten är dock att vare sig privata eller 
kommunala fastighetsägare ser någon större lön-
samhet i verksamheten. Dessutom riskerar den, 
skriver Sahlin, att förstärka bilden av hemlösa 
som personer som inte klarar eget boende utan 
ett stort och omfattande stöd. Därför tycker hon 
inte att Housing first är den ultimata lösningen, 
utan propagerar i stället för att bostad görs till 
en rättighet, såsom exempelvis i Skottland. Det 
ser hon som det enda sättet att motverka och 
kraftigt minska den ökande bostadslösheten.14 
Men en sådan handling — att ge människor rätt-
en att erhålla en bostad — inbegriper en mängd 
politiska åtgärder; inte minst att samhället åter-
tar kontrollen över bostädernas fördelning och 
inrättar institutioner som kan agera därefter. 
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”Bostads- och hemlöshet är ett resultat av poli-
tiska ställningstaganden, och just därför går det 
att välja en annan väg.”15

Platsen
Om bostads- eller hemlöshet är en politisk fråga 
gäller i hög grad detta också vem som har rätt 
att vistas på stadens allmänna eller publika plat-
ser. Det är också en fråga där kommersiella kraf-
ter vill ha ett ord med i laget och det är — inte 
minst viktigt — en fråga om demokrati.

I de intervjuer jag gjort har ett flertal per-
soner erfarenhet av att vara akut hemlösa, att 
sakna en sovplats för natten, och att bli ifrå-
gasatta på de platser där de för tillfället vistas. 
Britt Andersson kan berätta hur hon och hen-
nes kompisar blev bortkörda från T-bane- och 
busstationen Gullmarsplan och hänvisade till 
”Mördarbacken”, den branta sluttning som lig-

ger inte långt därifrån. Där kunde de vara, där 
störde de ingen. Clas-Göran Petterson blev bort-
körd från de stora handikapptoaletterna i Sture-
by där han kunde rulla ut en madrass på golvet 
och låsa om sig för natten (”Det finns många 
galningar som hugger knivar i folk som ligger”) 
och John Arthur Ekebert kan i en lång berättelse 
redogöra för känslorna när polisen kommer och 
vill visitera på jakt efter hasch eller annat.16 

Naturligtvis finns det ordningsmässiga för-
klaringar till händelser som dessa. Det är inte 
trevligt när berusade personer dricker öl på all-
män plats, toaletter kan behövas till vad de är av-
sedda för, narkotikainnehav är inte lagligt. Men 
frågan kan också lyftas till ett mer samhälleligt 
plan. Det är vad Don Mitchell, amerikansk pro-
fessor i geografi, gör när han i en omfattande 
artikel diskuterar omvandlingen av People’s park 
i Berkeley från ett område utnyttjat av bland an-
dra ”free speech activists” och hemlösa till ett 

figur 2. ”Det är som det är”, kallar John Arthur Ekebert sin bild från polisens visitation vid Medborgarplatsen 
i Stockholm. Foto: John Arthur Ekebert/Stadsmuseet.
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rekreationsområde för främst universitetsstuden-
ter och välartad medelklass.17 

När beslutet att omvandla den universi-
tetsägda parken togs i slutet av 1980-talet, gav 
det upphov till kravaller och upplopp. Bakom 
oroligheterna låg, skriver Mitchell, två konkur-
rerande principer eller ”visioner”. De hemlösas 
och aktivisternas syn på parken som ett område 
karaktäriserat av egenaktivitet [”user determina-
tion”], fri vilja och frånvaro av auktoritetstvång 
stod emot ägarnas syn på parken som ett ställe 
för rekreation och nöje för de rätta användarna, 
det vill säga studenter och medelklassbesökare 
som kom dit med ägarnas tillstånd.18 

Den första visionen, skriver Mitchell, innebar 
att parken eller det allmänna området blev en 
politisk plats; den inte bara befolkades utan gjor-
des också om av aktörer som i grunden agerade 
politiskt. En central tanke i denna vision var att 
eventuell oordning eller oreda tolererades. Med 
det motsatta synsättet stod istället ordning, sä-
kerhet och planering i fokus. De som använde 
platsen måste känna sig väl till mods och inte 
bli bortjagade av olika politiska aktiviteter eller 
”unsightly” hemlösa.19 

Poängen, eller en av poängerna, Mitchell 
gör, är emellertid inte bara att ställa ordning 
mot oreda eller säkerhet mot frihet. Snarare 
handlar det om hur grupper genom att använda 
sig av allmän plats legitimerar sig själva. Det är 
enbart (Mitchells kursivering) på sådana platser 
som de hemlösa kan synliggöra sig och erkännas 
som del av offentligheten. ”By claiming space in 
public, by creating public spaces, social groups 
themselves become public.”20

Tillgång till offentliga platser är med andra 
ord en demokratifråga. Men det exempel som 
Mitchell anför kan sägas vara tillspetsat och po-
lariserat, det rör ett helt område till vilket tillträ-
det tycks vara antingen/eller, för eller emot. De 
flesta hemlösa lever under andra geografiska för-
hållanden; som merparten av oss rör de sig mel-
lan olika platser och samlas inte i stora mängder 
på ett ställe. Kan de ändå exkluderas från sam-
hället på det sätt Mitchell beskriver?

Torkild Thanem, professor vid Företagseko-
nomiska institutionen, Stockholms universitet, 
kommer i en artikel om makt och motstånd in 

på ämnet.21 Han tar sin utgångspunkt i de om-
byggnader av Fridhemsplan och Odenplan, två 
av Stockholms centrala platser, som ägde rum i 
början av 2000-talet. De ansvariga för platserna 
ville försvåra för hemlösa att vistas på platserna 
och strävade därför efter att skapa öppnare och 
mer överskådliga platser, lättare att kontrollera 
för såväl vakter och affärsinnehavare som ”vanligt 
folk”. För de hemlösa däremot, gjordes platserna 
mindre attraktiva genom att bänkar, buskage, läg-
re murar och annat som tidigare erbjudit de hem-
lösa avskilda ställen att vistas på, avlägsnades.22 

Thanem bygger sin undersökning på intervju-
er både med de som planerade ombyggnaderna 
och med hemlösa. De förstnämnda, menar han, 
såg sig själva som ett slags rumsliga och sociala 
ingenjörer. De resonerade i termer av ordning, 
hygien och säkerhet och strävade efter en lös-
ning som genom platsens själva utformning be-
gränsade hur och vilka som använde den.23 

Förändringarna av Fridhemsplan och Oden-
plan bemöttes dock inte utan motstånd av de 
hemlösa. Inte så att de aktivt försökte motverka 
själva ombyggnationerna, som i exemplet med 
People’s park, men väl genom sättet de reagerade 
på dem. Thanem urskiljer flera sådana yttringar 
och skriver att även om dessa inte påverkade 
planering eller slutgiltig utformning var de ändå 
lyckosamma i den mån de hemlösa återvände 
till eller började besöka områdena. Därigenom 
underminerades de ansvariga i sitt syfte att köra 
bort de hemlösa och deras rätt att bestämma 
över vem och hur platserna skulle användas ifrå-
gasattes.24 

Liksom Mitchell ovan är det en i sista hand 
demokratisk aspekt som Thanem pekar på: Det 
är genom att återvända till områden som Oden-
plan och Fridhemsplan och genom att vistas på 
allmänna platser som de hemlösa kan synliggöra 
såväl sig själva som det samhälleliga problemet 
med hemlöshet. 

Att, som nämndes ovan, Britt och Clas- 
Göran körs bort från sina ”tillhåll” och att John 
Arthur och hans kamrater med jämna mellan-
rum visiteras kan kanske kortsiktigt motiveras 
med störande beteende och hänsyn till ordning 
och reda. Men i slutändan är som visats proble-
met djupare än så.
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Hemmet
I en intressant studie uppsökte Daniel Miller, 
professor i socialantropologi vid University Col-
lege London, 100 hushåll för att intervjua med-
lemmarna om deras hem och interiörer. 25 Som 
tongivande inom Material Culture Studies ville 
han förstå relationen mellan vad människor ut-
trycker genom sina ägodelar, och vad dessa i sin 
tur kan berätta om innehavarnas liv. 

En av poängerna med Millers studie var att 
intervjuerna skulle göras på en ”vanlig” gata, på 
vilken varje tänkbar typ av hushållsform skulle 
finnas. Det skulle handla om ”vanligt folk” — 
“real people” — inte om kändisar eller tv-person-
ligheter. Livet, menar han, tar för gemene man 
i allt större utsträckning plats bakom hemmens 
stängda dörrar. 

Miller utgick således från platsen, inte från 
en i förväg bestämd kategori som exempelvis 
klass, genus eller etnicitet. Det innebär inte att 

han förnekar dessa faktorers betydelse, men han 
menar att samhällsvetenskapliga studier alltför 
ofta slutar i samma kategori som de startar — 
“If you study gay couples, then it is hard not to 
conclude with regard to sexuality”.26 Hans hu-
vudsakliga syfte med studien är därför inte vad 
man kan lära sig från att veta olika människors 
samhörigheter, om det än gäller klasstillhörig-
het eller annat. Snarare handlar det om vad man 
inte lär sig från dessa företeelser.27 

Det finns såväl likheter som skillnader mel-
lan Millers studie och min. Till de sistnämnda 
hör naturligtvis omfång — den stora skillnaden 
i antalet intervjuer — liksom syfte. Där Miller är 
inriktad på relationer mellan föremål och ägare 
inriktar jag mig huvudsakligen på kronologiska 
levnadsberättelser. En stor likhet är dock att vi 
båda vill gå utanför givna kategoriers ramar;  
Miller gör det genom att välja en gata som ut-

figur 3. Lillemor Löfgren, SHIS Farsta. foto: Bo Larsson/Stadsmuseet.
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gångspunkt, jag gör det genom att låta intervju-
erna handla om hela livet och inte enbart om 
boendet på SHIS eller missbruk. 

En aspekt som många gånger kom upp under 
mina intervjuer var just inredningen. Liksom i 
Millers studie är det relativt lätt att se sambandet 
mellan denna och den intervjuade personens liv 
och intressen. Exempelvis var Lillemor Löfgrens 
mycket ombonade rum inrett med saker som 
hon till stora största delen hittat i grovsoprum. 
Under den tid hon var narkotikaberoende leta-
de hon ofta i sådana utrymmen (”Åh Gud, jag 
sprang runt i soprummen varje dag! Det var näst 
intill ett heltidsjobb!”). 

Även den träningslägenhet som Fredrik Karls-
son, före detta narkoman och yrkeskriminell, 
innehade, hade en omedelbar koppling mellan 
intresse och interiör. Trots att han vid intervjutill-
fället var relativt ung (42 år) beskriver han denna 
som typisk för ett äldre par eller en dam från 

Östermalm, men menar att det speglar hans håg 
för historia. Tavlor har gamla Stockholmsmotiv 
och möblerna är från 1930- eller 1940-talen. I ett 
par stora och ihåliga mässingsljusstakar brukade 
han gömma amfetamin under sin drog aktiva tid. 
Trots upprepade husrannsakningar hittade poli-
sen det aldrig. 

Exemplen kan flerfaldigas. Inte minst var 
Carlos Guy Buenaventuras tvårummare på Väs-
tertorp en smärre utställning över träffade och 
beundrade jazzartister och över de många resor 
han gjort under sitt 70-åriga liv. Men under mitt 
intervjuprojekt besökte jag också personer vars 
bostäder var i det närmaste kala. Inget av för-
hållningssätten tycker jag är ägnat att förvåna. 
Man kan tänka sig att i situationer där boendet 
inte är permanent, läggs inte någon större möda 
på inredning. Men man kan också tänka sig att 
det är just under sådana situationer som detta 
behövs som mest.

figur 4. Fredrik Karlsson, träningslägenhet. foto: Bo Larsson/Stadsmuseet.
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När etnologen Annette Rosengren i en lång 
och omfattande studie för Nordiska museets 
räkning följde hemlösa kvinnor, var just det sist-
nämnda en av reflektionerna hon gjorde. Efter 
bara en kort tid lade hon märke till hur kvinnor-
na boade in sig på härbärgen med kläder, smink 
och prydnadssaker, och förstod att även under 
sådana boendeförhållanden är det viktigt med 
personlig hemtrevnad. Estetiken, skriver hon, 
ligger dock inte alltid traditionell ordning (var 
sak på sin plats) ”utan i glädjen över kläder och 
smycken, upphittade prydnadssaker och gåvor 
från väninnor eller kärasten”. Sakernas betydelse 
låg heller inte i deras ekonomiska värde, utan, 
som en av kvinnorna berättade, i att de var just 
deras och att detta skapar trygghet.28

I detta avseende skiljer sig vare sig Annette 
Rosengrens eller mina intervjupersoner från 
människor som bor under mer ordinära omstän-
digheter. Åtminstone finner jag mig själv som 
tryggast i mitt hem omgiven av min familj och 
mina inte alltför dyra prylar.29 Häri ligger också 
en av poängerna med den här typen av studier. 
Går man tillräckligt nära finner man att personer 
som vanligtvis brukar ses som ”den Andre”, i 
mångt och mycket inte skiljer sig från ”oss”. 

Hälsan
Även bortsett från de missbrukserfarenheter 
som de flesta av personerna i Tio Levnadsberät-
telser hade, led nästan alla av sjukdomar av olika 
slag. En av dem gick på en krävande behandling 
för prostatacancer, några hade så kalla de bok-
stavskombinationer som ADHD medan andras 
kroppar var fysiskt slitna. En person led av post-
traumatiskt stressyndrom — PSTD — på grund av 
sina upplevelser i barndomen. Den gemensam-
ma hälsoaspekt som de flesta nämnde var dock 
den dåliga tandstatusen. Oftast kom ämnet på 
tal när inspelningsapparaten slagits av eller vid 
den porträttfotografering vi senare gjorde. Om 
inte annat var det en orsak till att inte le. En av 
dem liknande sina tänder vid ”nedgnagda svarta 
små stumpar”, och en annan hade nyligen dragit 
ut hela den naturliga tanduppsättningen för att 
ersätta den med ett konstgjort garnityr. 

Alla som har lidit av tandvärk vet hur besvä-

rande det kan vara. Men när ohälsan gått så långt 
som här, tillkommer en annan och kanske värre 
aspekt. Det är skamfyllt och socialt stigmatise-
rande att sakna tänder. I en undersökning gjord 
av bland andra Karolinska institutet, intervjua-
des 17 personer som alla lidit av tandlossning 
men som i stället fått så kallat implantat. En av 
de intervjuade, en 81-årig dam, sa sig innan ope-
rationen inte gå ut och heller inte våga skratta 
och en 66-årig man citeras: “When I had my te-
eth removed, I lost a part of my body, it felt like 
the overall decay, you thought you would have 
these ‘friends’ for life.”30 

Utredningen framhäver som sin huvudpoäng 
den rädsla och den skam liksom det förnekande 
som patienterna kände när de förstod att de inte 
längre kunde behålla sina tänder, och att detta 
påverkade deras sociala liv.31 När implantaten väl 
satts in tycks resultaten dock vara genomgående 
lyckat: “With these new teeth I got a whole new 
life, I can chew, eat everything, and I have no 
pain. And now I have evening classes, a few 
years ago I could not imagine to facing a group 
of people and talk (man 59 year).”32

Målsättningen med SHIS och liknande in-
stitutioner är att hyresgästerna så småningom 
ska kunna slussas ut på den ordinarie bostads-
marknaden till ett ”vanligt” liv. Att få sina tänder 
restaurerade torde underlätta den processen vä-
sentligt. Det finns dock en nackdel med implan-
tatförfarandet; det är dyrt. Flera av de patienter 
som deltog i Karolinska institutets undersökning 
tog lån från bank eller släktingar för att finansie-
ra operationen. Det förfarandet gör den omöjlig 
för de flesta av SHIS hyresgäster, hur väl de än 
behöver den. 

*

I denna artikel har jag försökt belysa några vik-
tiga aspekter på hemlöshet med utgångspunkt 
från intervjuer jag gjort med boende på SHIS 
Bostäder, den kommunala stiftelse i Stockholm 
som tillhandahåller bostäder åt personer utanför 
den ordinarie bostadsmarknaden. Jag har reso-
nerat kring fyra faktorer — boende, plats, hem-
känsla och hälsa — som bottnar i de intervjuades 
personliga erfarenheter, men med hjälp av an-
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nan forskning satt in dessa i ett större och sam-
hälleligt sammanhang. De två första är direkt 
beroende av politiska och/eller kommersiella 
beslut. Det finns olika sätt att lösa problemet 
med att människor saknar eget boende, liksom 
det finns olika diskurser om var anledningen 
till detta ligger. Lite tillspetsat kan begreppen 
hemlöshet respektive bostadslöshet sägas stå för 
dessa två motpoler. 

Även platsen är föremål för beslut som fattas 
över de hemlösas huvuden. Det kan gälla såväl 
enskilda, koncentrerade områden (dit endast de 
enligt beslutsfattarna ”rätta” personerna äger 
tillträde) som offentliga rum som torg och all-
männa toaletter. På dessa riskerar de hemlösa 
inte bara att bortvisas av polis eller vakter, även 
arkitektur och planlösningar anpassas till att 
hålla dem borta. Frågan om platsen blir därmed 
i sista hand en fråga om vem som har rätt att 
vistas och synas i samhället. 

Hemkänsla kan synas paradoxal att resonera 
om när det gäller personer som saknar egen bo-
stad. Men inte bara jag har slagits av inredningen 
i bostäder som är långt ifrån permanenta. Även 
under kortvariga vistelser är det viktigt att skapa 
trevnad och trygghet. Detta, liksom den käns-
la av social stigmatisering som dålig tandhälsa 
skapar (vilket är den fjärde faktor jag diskuterat 
ovan) visar om inte annat vikten av att inte dra 
skarpa gränser mellan ”vi” och ”dom”. Oavsett 
livsöde är vi individer med många gånger samma 
preferenser och farhågor.

Carlos, Rolf, Lillemor, Fredrik och de andra 
hyresgästerna på SHIS Bostäder som jag inter-
vjuat berörs alla av de fyra faktorer jag diskuterat 
ovan, antingen de befinner sig på olika nivåer 
i bostadstrappan, har blivit bortjagade från all-
männa utrymmen, lider av dålig tandstatus eller 
försöker att på bästa vis skapa sig en hemkänsla. 
De flesta av dem har dock erfarenhet från samt-
liga av dessa områden och fler därtill. Hemlös-
het är inte bara hemlöshet, begreppet har många 
beståndsdelar, fasetter och nyanser. 

Slutligen: Kulturhistoriska museer har, som 
framgått ovan, ett ansvar för såväl den nutida 
som den framtida bilden av vårt samhälle. Det 
vi visar i utställningar eller bevarar i våra arkiv, 
blir en del av vårt gemensamma minne. Detta 

är som jag ser det en av museiväsendets stora 
uppgifter; att ge perspektiv på den mänskliga er-
farenheten och berätta om hur det är eller har 
varit att vara människa.33 Kathleen Arnold, ame-
rikansk professor i statsvetenskap, menar, i ett 
resonemang om hemlöshet, att det inte är i de 
fysiska eller materiella behoven och tillgångarna 
vi ska söka efter människors gemensamma näm-
nare. I stället är det i deras erfarenheter, i deras 
individuella historier, med allt vad det innebär 
av likheter och skillnader. Det ansvar vi har för 
de hemlösa är inte enbart att säkra deras up-
pehälle, utan också att möjliggöra för dem att 
uppnå värdighet och individualitet.34 

I en diskussion som i mycket berör ”den An-
dre”, han eller hon som ”vi” ser i motsättning 
till ”oss”, de normala, är den uppmaningen både 
en utmaning och en förpliktelse. Det gäller för 
alla grupper museer dokumenterar, men särskilt 
de som inte brukar räknas till samhällets stöt-
tepelare. 

bo larsson är fil. dr. i ekonomisk historia vid 
Uppsala universitet/Nordiska museets forskar-
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Noter
 1 På sin hemsida (2014-01-07) definierar SHIS stödboende 

för vuxna med orden: ”Stödboende är en hemtjänst-
liknande insats och är till för dig som är i behov att 
ett mer varaktigt boende med utökat bostadssocialt 
stöd. Du är ensamstående och minst 18 år, och har 
sociala och/eller ekonomiska problem. Stödboende 
är en avgiftsbelagd tjänst utöver hyran och placering 
sker efter remiss från socialtjänsten.”

 2 Larsson 2013. Boken — Tio levnadsberättelser — illustre-
rades kongenialt med fotografier av Stadsmuseets foto-
graf Johan Stigholt. De fotografier som visas här är dock 
inte desamma som förekommer i boken. Där var tanken 
att porträttera intervjupersonerna som vi alla vill bli fo-
tograferade när vi går till en studio. Här passar de bilder 
jag tog i samband med intervjuandet bättre. 

 3 I Hemlös 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlös-
hetsrapport anges fyra så kallade hemlöshetssituationer: 
1) Akut hemlöshet, 2) institutionsvistelse och katego-
riboende, 3) långsiktiga boendelösningar samt 4) eget 
ordnat kortsiktigt boende. De personer jag intervjuat 
ingår den tredje situationen, vilken beskrivs med följan-
de ord: ”I den tredje gruppen finns personer som har 
missbruks- och beroendeproblematik och psykisk ohälsa 
och till följd av detta befinner sig i olika typer av insti-
tutionsboenden och kategoriboenden. I gruppen finns 
också personer med en boendelösning som kommunen 
har ordnat på grund av att personen inte får tillgång till 
den vanliga bostadsmarknaden. Det kan handla om en 
försökslägenhet, träningslägenhet eller ett socialt eller 
kommunalt kontrakt. Gemensamt för denna grupp är 
att hyresavtalet i dessa fall ofta är förenat med tillsyn 
eller särskilda villkor” (Hemlös 2012, s. 7–8).

 4 Järvinen 2003. En till min bok mycket konkret och 
näraliggande studie är sociologen Mats Franzéns Den 
folkliga staden: Söderkvarter i Stockholm mellan krigen 
från 1992. Bland annat behandlar Franzén livet på just 
de ungkarlshotell som var föregångare till dagens SHIS 
Bostad, och använder därvid bevarat etnografiskt mate-
rial (Franzén 1992, s. 254–262). För föregångare till SHIS 
Bostäder, se också Ström-Billing 1991. Hon skriver om 
den filantropiska föreningen Söderhem som upprättade 
ett antal ungkarlshotell i Stockholm. Flera av dessa över-
gick till SHIS Bostäder när föreningen upphörde 1986. I 
slutet av 1990-talet följde etnologen Annette Rosengren 
hemlösa kvinnor i Stockholm och skriver om detta i 
boken Mellan ilska och hopp: Om hemlöshet, kvinnor 
och droger (Rosengren 2003). Ett längre perspektiv på 
hemlöshet ges i Runquist 2000.

 5 Om denna lockelse, se Lindner 2013, s. 231 ff.
 6 Ett museum är ett samhällets gemensamma minne och 

Stadsmuseet i Stockholm är stockholmarnas gemensam-
ma minne. Som sådant är det vår uppgift att samla in 
och berätta om olika sidor av stadens liv. Då inte enbart 
sådant som hänt ”förr” utan också vad som händer idag, 
något som vi kallar för samtidsdokumentation och som 
oftast sker med etnografiska metoder. Tio Levnadsbe-
rättelser är ett exempel på en sådan dokumentation. Bo-
ken stod dock inte för sig själv, utan ingick i och var en 
fördjupning av ett större paraplyprojekt som Stadsmu-

seet och Stockholms stadsbibliotek samarbetade med 
under 2012 och 2013. Bland annat svarade över 400 
stockholmare på ett digitalt upprop om vad begreppet 
hem innebar för dem. Projektet har redovisats på ett 
flertal sätt — bland annat som dokumentärfilm och som 
magasin i samarbete med Metro — och finns att läsa om 
på Stockholmskällan (www.stockholmskallan.se). 

7 Namnen på de personer jag intervjuat är autentiska och 
inte fingerade. Samtliga personer i Tio levnadsberättel-
ser har skriftligen godkänt att Stadsmuseet använder det 
material vi samlat in om dem, och jag tror att samtliga 
skulle blivit besvikna om de inte fick stå för sina berät-
telser med riktiga namn. Jag tycker mig också ha lärt 
känna dem så pass väl att jag, förutom första gången 
de nämns, använder deras förnamn. Något annat skulle 
kännas tillgjort och konstigt. 

 8 Sahlin 2013, s. 58.
 9 Sahlin 2013, s. 58, för Boverkets undersökning se Sahlin 

not 10. Jämför också med Rosengren 2003, s. 67, som 
anser att systemet håller kvar många i hemlöshet genom 
stränga regler och för att socialtjänsten tenderar anse att 
deras klienter inte klarar eget boende. Bostad blir enligt 
henne på så sätt en belöning, inte en rättighet, och hon 
vill hellre kalla systemet för en ”disciplineringstrappa” 
än en ”bostadstrappa” (s. 228). 

10 Sahlin 2013, s. 53. 
11 Sahlin 2013, s. 57. 
12 Sahlin 2013, s. 57. 
13 Sahlin 2013, s.59 f.
14 Sahlin 2013, s. 63. Om positiva effekter i Sverige av Hou-

sing first, se s. 60. 
15 Sahlin 2013, s. 63 f.  
16 Ekebert 2013, s. 50 ff. Britt, Clas-Göran och John Arthur 

är alla födda på 1950-talet och kan hänvisa till erfarenhe-
ter från ett långvarigt missbruk. John Arthur träffade jag 
första gången på Galleri Kontrast i Stockholm, när han 
ställde ut fotografier från sitt liv som hemlös och miss-
brukare. Hans berättelse skulle ursprungligen ha ingått 
i Tio Levnadsberättelser, men Stadsmuseet fick i stället 
möjlighet att publicera en separat bok med såväl hans 
bilder som de tillhörande texter han skrivit. 

17 Mitchell 2003.
18 Mitchell 2003, s. 128.
19 Mitchell 2003, s. 128 f.
20 Mitchell 2003, s. 129. 
21 Thanem 2012.
22 Thanem 2012, s. 450. Detta sätt att formge platser är 

fortfarande högst aktuellt, och tycks ha ökat i omfatt-
ning sedan Thanem gjorde sin undersökning. I skri-
vande stund (november 2014) redogörs i en DN-artikel 
för vad som i artikeln kallas för ”exkluderande design”, 
som bänkar med armstöd eller med lutande sittbräda. 
Bänkarna är konstruerade för att förhindra längre vilo-
pauser och för att mota bort eventuella sovgäster. Det 
tydligaste exemplet på exkluderande design är piggar i 
marken, en åtgärd som — som det sägs i artikeln — för-
klarar sig själv (se Behdjou 2014). 

23 Thanem 2012, s. 450 f. 
24 Thanem 2012, s. 456.
25 Miller 2010. I baksidestexten på The Comfort of Things 

beskrivs projektet med följande ord: ”What do we know 
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about ordinary people in our towns and cities, about 
what really matters to them and how they organize 
their lives today? This book visits an ordinary street and 
looks into thirty households. It reveals the aspirations 
and frustrations, the tragedies and accomplishments 
that are played out behind the doors. It focuses on the 
things that matter to these people, which quite often 
turn out to be material things — their house, their mu-
sic, the Christmas decorations. These are the means by 
which they express who they have become, and relation-
ships to objects turn out to be central to their relation-
ships with other people — children, lovers, brothers and 
friends.” 

26 Miller 2010, s. 291 f. 
27 Miller 2010, s 292. 
28 Rosengren 2003, s. 90 f. Annette Rosengrens studie ut-

gjorde merparten i ett dokumentations- och forsknings-
projekt om hemlöshet som Nordiska museet påbörjade 
1997. Till sin skrivart vill hon placera den ”i mötespunk-
ten mellan å ena sidan etnologi, som är en humanistisk 
vetenskap med inriktning på människors vardag och 
egna erfarenheter, och å andra sidan en tradition av rap-
portböcker om människors levnadsvillkor och som blev 
särskilt populära i Sverige på 70-talet” (s. 10). Det före-
faller mig vara en tämligen god beskrivning av mycket av 
den samtidsdokumentation (se not 6 ovan) som pågår 
på svenska museer. 

29 ”Dyra” är i det här sammanhanget naturligtvis ett relativt 
begrepp, beroende på inkomst och andra resurser. Som 
medlem i en familj med två genomsnittliga tjänsteman-
nalöner, har jag helt andra möjligheter att skaffa mig 
saker än vad de här omtalade personerna har. 

30 Johanssen m.fl. 2012, s. 683 f.
31 Johannsen m.fl. 2012, s. 681.
32 Johannsen m.fl. 2012, s. 684.
33 Historikern Anders Florén har i ett resonemang om his-

torieskrivningens olika betydelser kallat detta för ”exis-
tentiell relevans”, se Götlinds och Kåks 2004, s. 47. 

34 Arnold 2013, s. 50. 
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Keywords: Homelessness, Ideological discourses, Museum responsibility, Place as a democratic right, 
Social stigma

Summary
Beginning with previous interviews by the Stock-
holm City Museum of people with experience 
of brief or long-lasting homelessness, this article 
addresses four different perspectives on the sub-
ject. The aim here is to enlist the aid of other re-
search in highlighting some of the more general 
issues emerging from the interviews.

The first aspect concerns measures by the 
community to give homeless persons a roof over 
their heads, and more particularly the principle 
of “the staircase of transition”. Both this con-
cept and its ideological foundation have been 
described by Ingrid Sahlin. She questions the 
usefulness of this “staircase”, arguing that it is 
not uncommon for people to be forced to take 
one step downwards or to be thrown off the 
staircase completely. The view of homelessness 
as self-inflicted is compounded by this hap-
pening. Sahlin traces the notion back to the 
mid-20th century, but the advent of the Bildt 
administration in 1991 was followed by a po-
litical  system change. The term “bostadslös” 
(unhoused) was superseded by “hemlös” (home-
less), placing the problem firmly in the lap of 
social welfare authorities and divorcing it from 
the production and distribution of housing. 
Sahlin pleads instead for housing as a right, but 
this implies political measures, such as society 
resuming control of housing distribution. 

The second aspect concerns the right of fre-
quenting public places. Examples are quoted 
from Fridhemsplan and Odenplan in Stockholm, 
showing how architectural and urban planning 
measures such as wider vistas, the removal of 

benches and the building of lower walls are 
used to make these places less attractive to the 
homeless. This ultimately involves a democracy 
aspect — the question of how the homeless can 
make both themselves and the societal problem 
of homelessness visible.  

For the third aspect, reference is made to 
social anthropologist Daniel Miller’s London 
study of what people express through their 
belongings and what those belongings in turn 
have to tell us about their owners’ lives. The 
same argument can be applied to the people I 
interviewed. But the real point is the similarities 
revealed by both Miller’s study and my own. If 
one gets close enough to them, one finds that 
the people commonly viewed as “them” are very 
little different from “us”. 

The fourth aspect concerns health, and in 
particular the interviewees’ poor dental status. 
Having bad teeth or none at all is shameful and 
socially stigmatizing, but research has shown 
that implantate treatment can prove both physi-
cally and socially successful. This would level the 
path for homeless persons to return to a more 
normal life. But the cost of dental implantates is 
prohibitive where most of the people referred to 
here are concerned. 

Finally the article notes that society has a 
duty of ensuring, not only the physical wellbe-
ing of the homeless but also their dignity and 
individuality. This imposes a special responsibil-
ity on museums, as memory banks. What image 
are we bequeathing to posterity? Which people 
are included and which excluded?

The staircase of transition, at-homeness and dental care: 
Implications of homelessness

By Bo Larsson



84 bebyggelsehistorisk tidskrift 69/2015

Var med och 
rusta upp kulturarvet 

i sommar! Blanda nytta 
med nöje på något av 

våra byggnadsvårdsläger. 
Praktisera traditionella 
byggmetoder ihop med 
kunniga hantverkare på 

fantastiska platser 
runt om i Sverige.

Läs mer på www.byggnadsvard.se eller kontakta oss på 08 30 67 85 & kansli@byggnadsvard.se



bebyggelsehistorisk tidskrift 69/2015 85

Carl-Göran Adelswärds stiftelse

Carl-Göran Adelswärds stiftelse bildades 2014  
och inleder nu sin verksamhet för att främja  
vetenskaplig forskning avseende den svenska  
herrgårdskulturens historia och den svenska

skogsanvändningens historia. 

3 3 3 3

Välkommen med din ansökan senast  
den 1 november 2015.

www.cgastiftelse.se

CGAS Annons5mars2015.indd   1 2015-03-06   11:21



86 bebyggelsehistorisk tidskrift 69/2015

            
                   stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning 

 
 

  UTLYSNING 
 

Bidrag, anslag och stipendier mm 
 

Ansökan 
Två utlysningar sker per år. Ansökan kan endast inges på https://apply.zapote.se/bf under 
perioderna 1-30 juni respektive 1-30 december och skall vara inlämnad senast kl 12.00 på 
sista ansökningsdag. Formell ansökningsblankett insänds per samma datum till stiftelsen, allt 
övrigt material inges elektroniskt. 
 
Beredning 
Styrelsens ordförande bereder ansökningarna med anlitande av erforderlig expertis.  
 
Beslut 
Fattas på styrelsemöten i mars och september. 
 
Kriterier, generella 
Området bebyggelsehistoria finns visserligen inte som akademisk disciplin, men styrelsen 
tolkar begreppet brett. Dock förbehåller sig stiftelsen att bedöma relevansen av inkomna 
ansökningar. (En vägledning finns i de ämnen som avhandlats i Bebyggelsehistorisk 
Tidskrift.) 
 
Företräde ges till forskning/publikationer som grundar sig på Brandförsäkringsverkets arkiv 
och/eller historia. I andra hand ges stöd till forskning av akademisk verkshöjd inom 
bebyggelsehistoria i vid mening. 
 
Stöd kan ges även till andra publikationer som innefattar eller bygger på material ur 
Stiftelsens arkiv (t ex kyrkobeskrivningar, lokalhistoria mm). 
 
Stöd kan även ges till publikationer med särskilt syfte att publicera bebyggelsehistoriska 
forskningsresultat. 
 
Mer information  
För utförligare beskrivning, se www.brandverket.se!  

 
Frågor och kontakt 
Styrelsens ordförande: Magnus Åkerman, Handelskammaren i Uppsala län, Klostergatan 13, 
753 21 Uppsala, 018-50 29 50. 
Frågor rörande stipendier, rekvisitioner, avrapportering och anslag mm kan även ställas till 
stiftelsen@brandverket.se. 
 



bebyggelsehistorisk tidskrift 69/2015 87

 recensioner

Rådberg, Johan Stadsplanekonstens 
irr  vägar, Skärholmen: Debattförlaget, 
2014, 174 s. isbn 978 91 9800 4250

Debattförlaget har nyligen givit ut en 
angelägen bok med den adekvata titeln 
Stadsplanekonstens irrvägar. Johan Råd-
berg, arkitekt och professor i stadsbygg-
nad vid Lunds Tekniska högskola, har där 
givit en översikt över vår aktuella miljöut-
veckling och om hur den styrts av en ge-
nom åren ständigt skiftande propaganda. 
Det har sällan gällt att utvärdera, korri-
gera och utveckla en prövad miljö. Istället 
har man sökt helt nya lösningar utan att 
kunna överblicka deras konsekvenser. 

Johan Rådberg har ständigt svarat för 
en stillsam översyn över aktuella problem. 
Här har hans långa överblick givit oss en 
unik modern stadsplanehistoria, tyvärr 
hans sista bok. Etnologen professor Karl-
Olof Arnstberg har svarat för arbetets 
slutliga redigering. Det har blivit en bok 
som man hoppas ska bli en gemensam 
bas för alla som har intresse för vår fram-
tida miljö. 

Fransk planering formade under 
1800-talet Europas städer med Paris som 
förebild. Också Sveriges städer gavs då 
form. Programmet var formulerat av juris-
ten Albert Lindhagen i 1874 års byggnads-
stadga. Johan Rådberg skildrar hur denna 
stadga tillämpats även i mindre städer 
med begränsat expansionsbehov och svag 
ekonomi. De lokala byggnadsordningarna 
svarade där för den informativa och hän-
synsfulla styrning som lett till våra äldre 
småstäders ännu fint sammanhållna miljö.

Denna förebild har hägrat också för 
den utmärkta byggnadsordning som ut-
arbetats för Stockholm 1999 men som 

inte respekterats som grund för stadens 
fortsatta tillväxt. Inte heller har man ve-
lat fullfölja den framgångsrika planering 
som i Stockholm under tidigt 1900-tal 
givit oss stadens fortfarande bästa bo-
stadsområden, Hallmanepokens gröna 
innerstadsmiljöer och dess attraktiva träd-
gårdsstäder från Enskede till Bromma. 
För arkitekter och exploatörer har det 
varit förbjudet att ta lärdom av vad som 
varit. Begreppet pastisch har av framtids-
strävarna utnyttjats som skällsord. 

Det nya årtusendets entusiastiska strä-
van har istället gällt att över hela jorden 
efterlikna en föga hänsynsfull förebild, 
den kompakta amerikanska storstad som 
för snart hundra år sedan fängslat den 
framgångsrike höghuspredikanten C.E. 
Jeanneret. Han tog sig namnet Korp-
fångaren, Le Corbusier, och har i hög 
grad lyckats ge form åt vår nutid. Johan 
Rådberg skildrar hur intresset för den 
höga staden vuxit fram, och hur de ofta 
perifera grupperna av höga hyreshus som 
ingick i vårt miljonprogram successivt be-
folkats av bostadssökande som saknat an-
dra alternativ. Skildringen baserar sig på 
en uppföljning av den sociala segregation 
som vårt forcerade efterkrigsbyggande 
åstadkommit. 

Hur tänkte planerarna och politiker-
na? Perioden 1862–2010 ges en intensiv 
genomgång som mynnar i dagens diskus-
sion. Arvet från Haussman och från de 
engelska trädgårdsstäderna följs av hög-
husbyggandets uppgång och fall och myn-
nar i frågan: vad kan vi lära av historien? 
Internationella konferenser refereras och 
diskuteras med särskilt tryck på täthets-
frågan som ju är ekonomiskt styrande 
och vars konsekvenser sällan utvärderats. 
Här diskuteras de i en avslutande tillba-
kablick. 

Det är en intensiv samtidshistoria som 
vi här får ta del av. Den mijlö vi skapat 
kommer att överleva oss och bli ett pro-
blem för våra barn att försöka lösa. Detta 
är en historia om vår vardag som borde 
ligga till grund för varje framtida exploa-
teringsbeslut och ingå i varje arkitekts och 
samhällsplanerares utbildning. 

John Sjöström
Arkitekt och konsthistoriker, professor emeri-

tus på Konsthögskolan, Stockholm

Krister Olsson och Daniel Nilsson (red.), 
Det förflutna i framtidens stad: tankar 
om kulturarv, konsumtion och hållbar 
stadsutveckling. Nordic Academic Press, 
205 s. isbn 978 91 8735 1396

Den svenska diskussionen om hållbar 
stadsutveckling präglas ofta av konsen-
sus kring den täta staden som modell för 
framtiden. Den historiska kvartersstaden 
med en mångfald av funktioner, tydliga 
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fysiska gränser mellan olika stadsrum, 
och korta avstånd mellan stadens olika 
delar framställs som svar på alla utma-
ningar inför en hållbar framtid. 

I en diskussion där målkonflikter van-
ligtvis uppträder mellan olika perspek-
tiv på hållbar utveckling är antologin 
Det förflutna i framtidens stad: Tankar 
om kulturarv, konsumtion och hållbar 
stadsutveckling ett mycket välbehövligt 
tillskott. 

Boken präglas av en mångfald av in-
gångar till frågeställningen om hållbar 
stadsutveckling. Genom att alla de namn-
kunniga författarna har en grundläggan-
de förståelse av hur samhällsutveckling 
och rumslig produktion står i ständig 
relation till varandra bidrar boken till 
ett kritiskt förhållningssätt och en bred 
utgångspunkt för att förstå både stadens 
kulturarv, dess nuvarande relation till 
konsumtion och framtida möjligheter till 
en hållbar utveckling. 

Boken betonar samtidigt hur utveck-
lingsarbete är en ständigt pågående 
process och maktkamp mellan att öka 
konsumtionen och förhindra överkon-
sumtion av lokala och globala resurser. I 
denna process utgör kultur och stadsmil-
jöer produkter och resurser för att forma 
hållbara beteenden och därmed minska 
miljöpåverkan och förbättra förutsätt-
ningarna för alla människor att bo och 
verka i ett mer demokratiskt, integrerat 
och välmående samhälle. 

Med denna inledning frågar redaktö-
rerna: Går det bättre att förstå och hante-
ra dagens utvecklingstrender om vi ser på 
vår framtid ur både ett tillbakablickande 
och ett framåtsyftande perspektiv? Hur 
påverkar utvecklingen synen på kulturarv 
och kulturmiljö? Kan vi lära oss något om 
kulturarvets och kulturmiljöns roll för 

hållbar samhällsutveckling genom att titta 
bakåt men även framåt?

Det som framförallt är bokens för-
tjänst är att den diskuterar och under-
söker dessa frågor utifrån ett relationellt 
perspektiv på rum, dvs. utifrån hur staden 
är meningsbärande och meningsskapan-
de utifrån både fysiska förutsättningar, 
individuella perspektiv och gemensamma 
tolkningar och framställningar. Detta är 
ett rumsperspektiv som inkluderar både 
stadens historiska utveckling och de pro-
cesser som idag omger den och som där-
med även strukturerar samhällets och in-
dividers möjlighet att leva och utvecklas. 
På så sätt uppfyller boken mycket väl sin 
målsättning att inspirera och vara prak-
tiskt användbar för dem som arbetar med 
att utveckla hållbara urbana livsmiljöer. 

Samtidigt finns det ett begränsande 
storstadsperspektiv i boken. Även om det 
i inledningen konstateras att en stad är ett 
kontinuerligt landskap med varierad grad 
av täthet och utan tydliga gränser mellan 
det urbana och rurala. De flesta förfat-
tarna bor eller verkar i Sveriges större 
städer och den centrala frågeställningen 
om hur det förflutna hanteras i det nuva-
rande och framtidens stadslandskap blir 
därmed begränsad till storstadens förut-
sättningar till hållbar utveckling.

Boken består av fyra mycket välkom-
ponerade teman som möjliggör att läsa 
boken från pärm till pärm eller hoppa 
mellan olika delar. Det första temat, Tid 
och rörelse i stadslandskapet, består av 
de tre texterna: Främling i konsumtions-
staden av Marcus Adolphson, Resonans 
— att resonera med stadsrummet av Mo-
nica Sand och Rytmiska problem: Sta-
den och det förändrade tidslandskapet 
av Mattias Kärrholm. Tillsammans dis-
kuterar texterna hur stadslandskapet är 

meningsskapande, meningsbärande och 
ger förutsättningar för samhällets och in-
dividens liv och utveckling. I samspel med 
hur vi använder den byggda miljön pro-
ducerar stadens rum tid, rörelser, rytmer, 
ljud men även främlingskap. 

Delaktighet och möjligheten att in-
teragera med stadens rum blir därmed 
centralt för att skapa identitet och sam-
hällsansvar. Utanförskap från sociala pro-
cesser är en grogrund till upplopp och 
våld. För att beskriva det fragmenterade 
stadslandskapets lokala–regionala sam-
spel och sammanhang är Adolphsons 
beskrivning av ”aktivitetsrum” mycket in-
tressant. Kartläggningar av det vardagliga 
livet visar att målet att skapa lokala sam-
manhang i den täta funktionsblandade 
staden snarare leder till en omvänd situa-
tion. Konsumtionen av stadslandskapet 
olika delar snarare ökar än minskar för 
den som bor i stadens centrala delar. 

Detta är dels ett resultat av en starkare 
ekonomisk situation som möjliggör mer 
konsumtion och fler resor men det är en-
ligt Kärrholm även ett resultat av att vi 
trots visioner om det funktionsblandade 
stadslandskapet är kvar i en planerings-
situation som avgränsar aktiviteter i tid 
och rum. Genom att staden blir en arena 
för event i syfte att skapa händelser (ofta 
med målet att öka konsumtion) förhind-
ras snarare det vardagliga livets mångfald 
av olika aktiviteter och därmed friktion 
mellan olika användningsområden. 

För att undersöka det fragmenterade 
stadslandskapets förändrade tidslandskap 
och tidsrumsliga dimensioner använ-
der både Kärrholm och Sand begreppet 
rytm. Sand undersöker specifikt genom 
ljudinstallationer vad som sker med vår 
möjlighet att uppleva nya rumsliga kvalite-
ter och betydelser när sinnesintrycken be-
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gränsas. På så sätt inleds ett resonemang 
om interaktion mellan stadslandskapet 
och människans kroppsliga skala, tempo 
och rytm.

Tematisering i staden med syfte att 
skapa interaktion leder enligt Kärrholm 
istället ofta till likriktning som förhindrar 
delaktighet. Tillsammans med ett en bris-
tande förståelse för aktivitetsrummens 
lokala–regionala skala begränsas fråge-
ställningar om identitet, integration, so-
lidaritet och samhällsansvar. 

Genom att stödja utveckling av mötes-
platser med friktion mellan olika sociala 
processer i alla delar av det fragmente-
rade stadslandskapet kan planeringen, 
kulturmiljövården och politiken bidra till 
en hållbar utveckling. I denna process 
kan kulturarvet ha en betydande funktion 
för att ge både historisk förankring och 
utgångspunkt för stadens gemensamma 
mötesplatser. 

Bokens andra tema, Staden som kon-
sumtionslandskap, består av de fyra tex-
terna: Konsumtion som kultur(arv) av 
Maria Håkansson, Gör det själva! Bosta-
den som kulturarv och konsumtionsvara 
bortom marknaden av Håkan Forsell, 
Staden som produkt, Kulturmiljö och 
platsmarknadsföring av Krister Olsson 
och Kollektiv konsumtion: Från tvättstu-
gor och bibliotek till klädotek och all-
männa kontor av Karin Bradley. 

Här belyser texterna gemensamt mot-
sättningar mellan olika synsätt på hållbar 
utveckling. Författarna undersöker konse-
kvenserna av att stadslandskapet betrak-
tas som en produkt och att kulturlandska-
pet används som resurs för att konstruera 
olika identiteter och tolkningar. 

Texterna synliggör därmed kulturar-
vet som både ett relativt och relationellt 
begrepp och visar genom ett historiskt 

perspektiv alternativ för dagens problem 
med bostadsbrist och överkonsumtion. 

Vid sidan av staden har enligt Forsell 
bostaden blivit vår mest betydande kon-
sumtionsvara. Det råder en fastighets-
boom utan byggboom som enligt Forsell 
skapar en kris som samtidigt öppnar för 
alternativa lösningar mellan vad som van-
ligtvis erbjuds från stat och marknad. Ett 
bredare spektrum av alternativ pekar även 
Bradley på i sin text om konsumtion av 
varor och tjänster. En ökande medveten-
het om konsekvenserna av våra nuvarande 
beteenden leder till olika hybrider mellan 
exempelvis lån och köp för allt fler kate-
gorier av varor. Nya gemenskaper utveck-
las på detta sätt som utmanar tidigare 
indelning mellan till exempel producent 
och konsument. I förlängningen uppstår 
därmed även nya behov och användnings-
områden för stadens rum.  

Dessa alternativ kan ses som exempel 
på att hållbar utveckling är, som Håkan-
son beskriver det, en process där målbil-
der ständigt är under förhandling. Ett 
pågående samtal där det kulturella per-
spektivet blir en central utgångspunkt för 
vad som inkluderas och exkluderas och 
därmed en fråga om vem och vad som 
värderas. Krister Olsson beskriver med 
denna utgångspunkt hur staden och inte 
minst kulturarvet idag utgör en produkt 
som står under ständig värdering av ex-
perter och konsumenter. Kulturmiljön 
blir på detta sätt en resurs för att öka 
konsumtionen av och i staden. Platsmark-
nadsföring som planeringsstrategi fram-
håller historiska miljöer som utgångs-
punkt för att skapa en lokal identitet. 
Samtidigt som detta meningsskapande 
genom planeringsarbetet utsätts för en 
styrd tolkningsprocess. 

I linje med bokens första tema för-

stärks här uppmaningen om hållbar ut-
veckling som förhandling och delaktighet 
i produktion, tolkning och konsumtion 
av stadens resurser. Den byggda miljön 
framhålls som verktyg för att omprogram-
mera staden så att invånarna gemensamt 
kan definiera dess rum och fylla dem 
med innehåll. 

Bokens tredje tema, Samtidens val — 
Framtidens kulturarv, innehåller tre ka-
pitel: Ärr i landskapet av Anna Storm, 
Samtidskonst och materiella minnen av 
Emma Göransson och Det förflutnas 
framtid — hållbar kulturarvsproduktion 
av Lena Eriksson. 

Det tredje temat bygger i flera avse-
enden vidare på de tidigare teman men 
undersöker med ett fördjupat intresse 
vad som i dagens stadslandskap kan ut-
göra framtidens kulturminnen och hur en 
ökad rörlighet och nuvarande maktstruk-
turer påverkar det. 

Anna Storm beskriver hur industrimil-
jöer som vi idag försöker minimera rester-
na och spåren av även utgör framtida kul-
turmiljöer av stor betydelse för att förstå 



90 bebyggelsehistorisk tidskrift 69/2015

 recensioner

vårt nuvarande stadslandskap. Även ärren 
måste inkluderas i vår tolkning av det vi 
ser som kulturarv från tidigare epoker. 

Det föränderliga stadslandskapet un-
dersöks av Göransson genom ett tillfälligt 
monument över ett tegelbruk i Fittja. Det 
till synes historiskt grunda stadslandska-
pet blir på så sätt överlagrat med en ny 
berättelse. Till skillnad från traditionell 
arkeologi som frilägger historiska spår 
adderas en konstruktion av material som 
hittas på platsen. 

Gemensamt undersöker dessa texter 
frågan om vem som har makt över kultur-
arvet och hur kulturarvet kan synliggöras 
för att diskutera en hållbar utveckling. 
Eriksson skärper denna argumentation 
genom att framhålla att en hållbar stads-
utveckling kräver att våra kulturmiljöer 
diskuteras som resurser ur både ett ma-
teriellt, ekonomiskt, kulturellt och socialt 
perspektiv. Denna fråga blir åter igen en 
ingång till att diskutera vem som har tolk-
ningsföreträde och vem som är delaktig 
eller avgränsad i samtalet om betydelsen 
och utvecklingen av sin egen närmiljö. 

Bokens avslutande tema, Bilder av 
framtiden, innehåller tre texter: Fram-
tidens städer: Högteknologi eller sam-
manbrott av Torbjörn Lundqvist, Att 
angöra framtiden: Dystopiska science 
fiction av Gabriella Olshammar och Med 
facit i hand? av Christian Isendahl. 

Den avslutande delen av boken un-
dersöker hur långa tidsperspektiv både 
framåt och bakåt speglar vår nuvarande 
situation. Lundqvist undersöker med hjälp 
av scenarieskapande optimistiska och pes-
simistiska framtidsbilder. Olshammar 
försöker med hjälp av dystopiska science-
fiction beskrivningar synliggöra avgörande 
urbana kvaliteter i dagens stadslandskap.

Genom att beskriva ytterligheter som 

kapitlen gör försöka beskriva en trovärdig 
framtid är svårt. Men, i en gemensam läs-
ning framträder ett intressant perspektiv 
på dagens stadslandskap, tack vare ut-
gångspunkten i de litterära verk som Ols-
hammar beskriver. Men ett centralt frå-
getecken som är genomgående för hela 
boken finns dock kvar. Vem är det som 
har tolkningsföreträde i bedömningen 
av vad som är optimistiska, pessimistiska 
framtidsscenarier, dystopier eller utopier? 
Och därmed, vem har tolkningsföreträde 
för hur det nuvarande stadslandskapet är 
meningsbärande? 

Christian Isendahls avslutande kapitel 
kan nästan ses som en epilog i sitt försök 
att överbrygga tidsperspektivet från arke-
ologiska utgrävningar av Maja-kulturen, 
via dagens stadslandskap till framtidens 
städer. Den centrala frågan är i vilken ut-
sträckning som dagens problem för våra 
mänskliga bosättningar är nya frågor eller 
vägval som människor alltid brottats med. 
Uppmaningen är dock att inte fastna i en 
av dagens och gårdagens stad begränsad 
bild av hur den framtida staden kan se ut. 

Min förhoppning är att många läser 
den här antologin för att den öppnar en 
mångfald av perspektiv på dagens stads-
byggande. Boken visar att det finns både 
historiska och framtida alternativ till da-
gens snäva definitioner av vad både stad, 
kulturarv och hållbar utveckling är. På så 
sätt kan vi undvika att låsa vår föreställ-
ning om framtiden inom vad som nu ser 
ut att vara det möjligas horisont.  

Nils Björling
Arkitekt SAR, 

doktorand vid Chalmers arkitektur
nils@a-i-m.se

John Sjöström, Vardagens arkitekter: 
Gunnar Jonsson och Hilding Lögdberg, 
64 s., isbn 978-91-85581-88-7
samt
John Sjöström, Stad och bostad. Om-
tryckta eftertankar. 160 s., isbn 978-91-
85581-87-0. 
Balkong Förlag 2014.

Två små nyutkomna böcker av John Sjö-
ström ger anledning till några reflektioner 
kring arkitekters förhållande till historien, 
på 1960-talet och idag.

Sjöström är en av de fyra arkitekterna 
bakom kontoret A4. Det anonyma nam-
net var ett ”generationsuppror mot en 
elitistisk arkitektroll”. A4 startade på 
allvar 1958 med ett arv av både uppdrag 
och kollektiv organisation från KF:s arki-
tektkontor. Ragnar Uppman, som förde 
samman de fyra, har beskrivit det som 
att ”fler än tre ska man vara, och gärna 
olika”. John Sjöström var yngst, född 
1931. Enligt Uppman var arkitektur för 
Sjöström ”kultur och historia (alla lös-
ningar finns redan)”, medan de övriga tre 
såg arkitektur som ordning (Tage Hert-
zell), skulptur (Lennart Lundström) och 
politik (Uppman själv). A4 kom att i det 
”starka samhällets” expansiva 1960-tal ar-
beta med stora, rationellt drivna uppdrag, 
inte minst för Byggnadsstyrelsen. Umeå 
universitet, kvarteret Garnisonen, flyg-
platserna Landvetter och Sturup är några 
av A4:s projekt.

John Sjöström hade sina uppdrag vid 
sidan av strömfåran. Från 1967 var han 
professor i arkitektur på Mejan och till-
sammans med Göran Lindahl med om att 
utveckla det som kom att kallas ”använd-
ningsplanering”, ett sätt att utgå från den 
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befintliga stadens möjligheter i stället för 
att lägga på den ett program som krävde 
omfattande rivningar. Inom kontoret ar-
betade han med några kyrkorestaurering-
ar och andra mindre projekt, men också 
med utveckling av bostadsbyggnadssys-
tem. Hans intresse för kontinuitet och 
hållbarhet står inte i motsättning till en 
tilltro till rationalism och regelstyrning, 
tvärtom.

Dessa fyra teman, från kontinuitet 
till regelstyrning, präglar den ena av Sjö-
ströms böcker, Stad och bostad: Om-
tryckta eftertankar, med hans egna ar-
tiklar från 1960-tal till idag. Den andra 
boken, Vardagens arkitekter, om hans 
kurskamrater Gunnar Jonsson och Hil-
ding Lögdberg, är en plädering för den 
jordnära arkitektinsatsen och en polemik 
mot det spektakulära och elitistiska.

En av artiklarna, ”Rationaliserad be-
byggelse 1920”, inleds så här: ”Stockholm 
1920: en situation med många paralleller 
till dagens. Bostadsnöden var skriande. 
Byggnadskostnaderna hade skruvats upp 
i svindlande takt: priserna reglerades helt 
av efterfrågan”. Man kunde nästan tro att 
det var skrivet idag. Men det är från 1965.

Artikeln skrevs för en festskrift till Nils 
Ahrboms 60-årsdag, Hus: 27 arkitekters 
val ur svensk byggnadskonst. Det är en 
på sätt och vis överraskande bok för att 
vara från samma år som miljonprogram-
met inleds, mitt i rekordåren och rätt 
långt innan 1970-talets ”arkitekturhisto-
riska vändning”. Varje skribent har valt 
ett stycke arkitektur, hälften är från före 
1900, bara några få helt samtida. Var 
1960-talets arkitekter så intresserade av 
äldre arkitektur?

En av redaktörerna, Lennart Holm, 
skriver i förordet att valet av hus varit fritt 
och att arkitekten beskriver det ”som just 

han upplevt det, lärt känna det” (nåja, en 
av de 27 är faktiskt kvinna). Det är kanske 
inte mer än lek, menar Holm och fort-
sätter: ”Kanske blottar den drömmar och 
ambitioner som vi inte har mod och råd 
och realisera i dagens knog?”. Det är ett 
skrivande ”utanför vår rutin” och utan att 
ha ”vårt professionella uppdrag: att riva, 
att restaurera, att bygga om, att bygga till, 
att planera, att råda”.

I dessa formuleringar från en av de 
främsta förespråkarna för det starka sam-
hället och dess värnande om en god livs-
miljö för alla anas en sorg över samtidens 
brist på förståelse för vad som skapar 
”bra hus”, god arkitektur. Hur ska vi ha 
mod och råd att drömma mitt i dagens 
knog och i ett professionellt uppdrag, där 
riva står först på dagordningen?

Här ligger kopplingen till dagens situa-
tion nära. Det finns oroväckande likheter 
med 1960-talet. Förtecknen är andra, nu 
är det inte ”hela befolkningen” som ”ska 
beredas sunda, rymliga, välplanerade och 
ändamålsenligt utrustade bostäder” och 
en välfungerande offentlig service. I stäl-
let gäller det att hävda sig i den globala 
konkurrensen och ”sätta sig på kartan”. 

Men brådskan och det endimensionella 
tänkandet tycks vara desamma.

Göteborg kan få tjäna som exempel. 
Fastighetsägarna lobbar för att förtäta 
i innerstaden. De vill bebygga inte bara 
Heden, detta frestande frirum, utan 
också centrala torg som Grönsakstor-
get och Skanstorget, för att ge underlag 
för cityhandeln. De vill även bygga på 
husen innanför Vallgraven med ett par 
våningar. Offentliga fastighetsägare som 
Jernhusen och Akademiska hus vill skapa 
ett Mini-Manhattan respektive ett stort 
samlat campus. En privat byggare vill 
ståta med Nordens högsta hus och får 
gratisreklam på tre förstasidor i den lo-
kala dagstidningen. Yimby vill ”rulla ut” 
rutnätsstad. När de vanliga stora bostads-
byggarna rullar ut i Kvillebäcken blir det 
utan lokaler i bottenvåningarna och med 
en torftig elementbyggnadsteknik, sämre 
än 1960-talets. Politikerna ser dynamiken 
som lockande och oemotståndlig. Och 
stadsarkitekten vill vara modig och stödja 
skyskrapor, samtidigt som han gärna river 
några av stadens finaste 1940-talshus, Ha-
kon Ahlbergs Hovrättbyggnad och Carl 
Nyréns Handelshögskola.
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”Framdrift” heter det på byråkratiska. 
Hjulen måste rulla. Eftertanke har vi 
inte tid med, det hämmar utvecklingen. 
I den världen kan John Sjöström fram-
stå som otidsenlig. Men han är snarare 
tidlös. Den kontinuitet han hävdar gäller 
inte bara hans eget skrivande från 1960-
tal till idag, utan också hur han i dialog 
med 1700-talets Carl Hårleman, 1874 års 
byggnadsstadga eller folkhemmets pre-
fabricerade egnahem hittar frändskaper. 
Hållbarhet är inte minst kulturell hållbar-
het. Och Sjöström berättar en anekdot 
från sin uppväxtmiljö Lund: ”En tredjeop-
ponent sammanfattar: Det finns mycket 
nytt och mycket sant i denna avhandling. 
Men det nya är inte sant och det sanna 
är inte nytt”.

En fråga kvarstår: hur ska vi få alla de 
som har så förtvivlat bråttom att lyssna?

Claes Caldenby
Professor emeritus, 

Chalmers arkitektur. 
caldenby@chalmers.se

Inger Olausson, En blomstrande 
marknad. Handelsträdgårdar i Sverige 
1900−1950 med fyra fallstudier i Stock-
holms län. Akademisk avhandling i agrar-
historia. SLU Ultuna/Carlssons 2014. 
283 s., [8] pl. s. isbn 978 91 7331 6453.

Med Inger Olaussons avhandling i agrar-
historia En blomstrande marknad. Han-
delsträdgårdar i Sverige 1900−1950 med 
fyra fallstudier i Stockholms län har den 
yrkesmässiga, kommersiella trädgårds-
odlingen under 1900-talets första hälft i 
Sverige fått sin första vetenskapliga stu-
die. Med utgångspunkt i frågor rörande 

strategier, konkurrenskraft och resurser 
undersöker Olausson verksamheten vid 
fyra handelsträdgårdar i det som vid 
denna tid var Stockholms län. Under-
sökningen utgår från trädgårdsmästaren, 
som företagare respektive som anställd, 
och handelsträdgården, som enskilt före-
tag eller som en del av en verksamhet vid 
en herrgård, alltså inte från marknaden 
eller kunden. Syftet är enligt författaren 
att bidra till en ökad förståelse för ut-
vecklingen inom trädgårdsnäringen un-
der den aktuella perioden. Avhandlingen 
är omfattande, men väl strukturerad. Den 
första delen används till att presentera 
förutsättningarna för arbetet, alltså syfte 
och frågeställningar, liksom material, me-
tod och teori. Den andra delen utgörs av 
de fyra fallstudierna medan de två sista 
delarna bygger vidare på resultaten från 
fallstudierna och utvecklar en del reso-
nemang med utgångspunkt i några av de 
begrepp som presenteras i teoriavsnittet. 
De är mer generella till sin karaktär och 
tecknar en bild som är mera giltig för 
trädgårdsnäringen i stort. 

Inger Olaussons avhandling bygger 
vidare på tidigare forskning om träd-
gårdsmästarens utbildning och profes-
sion, som Åsa Ahrlands avhandling Den 
osynliga handen (2005), men fördjupar 
också kunskapen om den professionella 
trädgårdsmästaren, särskilt ur ett före-
tagsekonomiskt perspektiv. Olausson 
presenterar ett rikhaltigt källmaterial 
med relevans för den kommersiella träd-
gårdsodlingen under 1900-talets första 
hälft, såsom räkenskaper, dagböcker, 
offentlig statistik, tidskrifter och böcker 
mm. Detta material visualiseras också för 
läsaren genom fotografier, kartor och ta-
beller. Författaren redogör förtjänstfullt 
för urvalskriterier och vilka problem som 
funnits med att finna ett källmaterial som 

har låtit sig bearbetas, variationer i käll-
materialet, såsom luckor eller avsaknad av 
material för vissa år, vilket har betydelse 
för tolkningsmöjligheterna. 

Olausson har arbetat med multipla 
fallstudier, där fallen representerar två 
olika typer av handelsträdgårdar: den 
med anställd personal och med dubbla 
roller och ekonomier för trädgårdsmäs-
taren, respektive det privata företaget, 
med ingen eller få anställda. Författaren 
diskuterar utförligt urvalet: handelsträd-
gårdarna skulle ligga i det som under 
undersökningstiden var Stockholms län 
och det skulle finnas ett källmaterial som 
lät sig bearbetas. Det gällde att kunna få 
svar på det författaren kallar nyckelfrågor, 
det vill säga frågor rörande investeringar, 
marknad, arbetskraft och sortiment. Men 
på vilket sätt är dessa nyckelfrågor kopp-
lade till forskningsfrågorna? Valet är som 
jag ser det baserat på helt logiska prin-
ciper, och de valda handelsträdgårdarna 
förefaller fullt rimliga. Men hur många 
fanns det att välja på? Och varför var det 
så viktigt att fallobjekten skulle ligga inom 
just Stockholms län? Är valet av län en 
efterhandskonstruktion? Visade det sig 
att de handelsträdgårdar som passade 
in i mönstret och som kunde ge svar på 
Olaussons frågor råkade ligga i Stock-
holms län? I avhandlingstiteln finns två 
geografiska bestämningar: Sverige och 
Stockholms län. Utifrån titeln förefaller 
ambitionen ha varit att ge en någorlunda 
täckande bild av handelsträdgårdar i Sve-
rige. Men kan man hävda att resultaten 
har giltighet i hela landet om fallstudierna 
endast omfattar ett län? Hade det gått att 
göra undersökningen med motsvarande 
handelsträdgårdar från andra delar av 
landet, som Skåne eller Blekinge som ju 
är rika odlingsbygder, eller är närheten 
till huvudstadsregionen en viktig faktor? 
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Det finns självklart ett antal praktiska skäl 
bakom valen, men läsaren får inte någon 
riktig förklaring. 

Olausson ger en introduktion till fall-
studiemetodiken och dess fördelar i detta 
sammanhang, och refererar där bland 
annat till Robert Yins och Rolf Johans-
sons forskning. Jag hade önskat en mera 
omfattande metodpresentation med ut-
gångspunkt i den anförda litteraturen där 
Johansson och Yin hade kunnat användas 
mera aktivt. Nu är det svårt att avgöra 
vad de faktiskt tillför forskningen. Fall-
studiemetodiken har kompletterats med 
textanalys, kvantitativ metod med statis-
tisk bearbetning av kvantitativa data (som 
räkenskaper och statistik) samt intervjuer 
och egna observationer på platsen för 
handelsträdgårdarna. Metoderna är väl 
beprövade, men här finns en del fråge-
tecken, som på vilka grunder textanalys 
har genomförts. ”Noggrann analys av 
text” säger inget om enligt vilka kriterier 
texterna har analyserats. Här lämnas läsa-
ren helt enkelt i sticket. 

Med utgångspunkt i frågeställningar 
om hur resurser och strategier påver-
kade konkurrenskraft respektive flexi-
bilitet samt hur sortimentet såg ut har 
Olausson undersökt hur aktörerna i 
olika fall agerade beroende på de resur-
ser som stod dem till buds. Analyserna 
av handelsträdgårdarna är baserade på 
företagsekonomiska teorier, som ”Det 
resursbaserade perspektivet” som är en 
analysmodell som fokuserar på resurser 
som ger konkurrensfördelar, och som 
Olausson har använt för att dela upp 
resurserna i interna respektive externa. 
För att kunna mäta företagens konkur-
renskraft har författaren utgått från fyra 
egenskaper: värdefulla, sällsynta, svåra 
att imitera samt effektivt organiserade. 
Dessa egenskaper har sedan applicerats 

på de nyckelresurser Olausson menar 
gjorde företagen konkurrenskraftiga: 
fysiska, personella och organisatoriska. 
Avhandlingen bygger alltså bland annat 
på företagsekonomiska teorier rörande 
strategier och nätverk med så kallade 
svaga respektive starka bindningar. Vidare 
behandlas begreppen ”Lokal förankring”, 
alltså hur ett företag är knutet till en fy-
sisk plats eller socialt sammanhang, ”Plats 
och rörelserum”, dvs handelsträdgårdens 
fysiska placering och den rörelse som 
man gjort för att kunna försälja produk-
terna, samt ”Dynamisk förmåga”. Olaus-
son har utgått från företagsekonomen Jay 
Barneys studier om strategibegreppet och 
från Michael Porters marknadsstrategier, 
uttryckt som ”lågprisstrategi”, ”differen-
tierad strategi” och ”fokuserad strategi”. 
Hänvisningar direkt till Michael Porter är 
dock få; Olausson har valt att gå genvä-
gen via Understanding Michael Porter. 
The Essential Guide to Competition and 
Strategy av Joan Magretta. Det är svårt att 
se vad Porters företagsekonomiska teorier 
egentligen har betytt för Olausson. Detta 
gäller för övrigt även företagsekonomen 
Henry Mintzberg som hänvisas till via en 
sekundärkälla. Författaren har helt säkert 
utgått från dem, men det hade behövt 
skrivas fram tydligare. Vilka resurser och 
strategier bidrog främst till konkurrens-
kraften i handelsträdgårdarna och vilka 
faktorer påverkade hur sortimentet såg 
ut? Vilka yttre respektive inre faktorer för-
ändrade konkurrenssituation och hur såg 
det ut med odlingsbetingelser, tillgång till 
växthus och drivbänkar. Olausson åter-
kommer flera gånger till hur viktigt det 
var att snabbt kunna ställa om produk-
tionen efter ändrade yttre faktorer, som 
om en skörd slog fel, eller om kundernas 
önskemål ändrades.

De fyra fallbeskrivningarna över Kru-

senbergs herrgård och Antuna herrgård, 
Nilssons handelsträdgård på Runmarö och 
Nora handelsträdgård i Danderyd är upp-
byggda ungefär likadant vilket underlättar 
jämförelser. Här presenteras odlingsareal, 
investeringar, arbetskraft, marknad (alltså 
var produkterna såldes), odlingsinriktning 
och sortiment och hur det förändrades 
över tid samt trädgårdsmästarens arbets-
uppgifter. Fallstudierna bygger till stor del 
på det rikhaltiga opubli cerade källmaterial 
rörande företagen som Olausson samlat 
in, och det är utan tvekan detta källma-
terial som ger framställningen inte bara 
betydelse, utan också färg och karaktär. 
Nilssons på Runmarö dagbok är en vik-
tig och intressant källa eftersom han inte 
bara har redogjort för hur försäljningen 
gick till, utan också har antecknat vad som 
lönade sig att sälja och vad han hade för 
avsikt att satsa på (jordgubbar). Det man 
slås av vid läsningen är vilket slitsamt ar-
bete det var och vilka arbetsinsatser som 
krävdes för att få de odlade produkterna 
i så färskt tillstånd som möjligt till försälj-
ningsställena, torget i Uppsala, torget i 
Sandhamn, Klarahallen och Arvid Nord-
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qvists delikatessbutik i Stockholm, ibland 
på cykel eller buss. 

Efter fallstudierna följer delarna 
”Handelsträdgårdens resurser” respek-
tive ”Trädgårdsnäringen och samhället”. 
I ”Handelsträdgårdens resurser” är kun-
skap och kunskapsuppbyggnad i centrum, 
det vill säga kunskap om trädgårdsodling, 
efterfrågan på trädgårdsprodukter och 
hur denna har varierat, trädgårdsutbild-
ningar och det ökade utbudet av dessa 
samt den ökade specialiseringen inom ut-
bildningarna, liksom yrkesorganisationer-
nas betydelse. Här får vi mera ingående 
kunskap om de olika odlingstekniker som 
förekom, det vill säga frilandsodling och 
odling under glas och vad som skilde 
dessa åt samt vad som behövdes för att 
hantera odlingen. Resurserna framstår 
som olikt fördelade mellan de privata 
handelsträdgårdarna och de vid herr-
gårdsträdgårdarna. Handelsträdgårdarnas 
lokalisering till resurstäta platser med 
goda växtbetingelser och möjligheter till 
transporter var helt avgörande för att få 
avsättning för trädgårdsprodukterna och 
nå framgång, och därigenom att kunna 
överleva på en konkurrensutsatt marknad. 

I ”Trädgårdsnäringen och samhäl-
let” ligger fokus på arbetsvillkor inom 
trädgårdsnäringen, den internationella 
marknaden och rationaliseringar av pro-
duktionen. Till det som diskuteras hör 
förändringar på grund av konkurrens 
och mekanisering, fina re spektive grövre 
kulturer, liksom betydelsen av växthus 
och drivbänkar för att kunna förlänga 
odlingssäsongen. Odling under glas var 
en förutsättning för konkurrenskraften 
och med växthus kunde produktionen 
rationaliseras och pågå under hela året. 
Avhandlingen avslutas med slutsatser och 
diskussion.  

Olausson framhåller betydelsen av 

omvärldsbevakning och kompetens, och 
tar facktidskrifter som Viola och olika 
nätverk som exempel. Men var Viola och 
andra facktidskrifter enda vägen? Fanns 
det andra sätt att hålla sig uppdaterad 
om kunders önskemål? Skulle trädgårds-
tidningar och böcker om blommor för 
hemmet kunna ge en vink om vad kun-
derna önskade? Olaussons utgångspunkt 
är handelsträdgårdarna, det är i odlingen 
hennes huvudintresse finns. Men han-
delsträdgårdarna skulle inte existera utan 
kunder. Olausson menar att kundens per-
spektiv inte kommer fram i det material 
hon haft tillgång till, men det är ändå in-
tressant att fundera över vilket inflytande 
kunderna kunde ha över sortimentet, lik-
som vilken betydelse kön, klass och eko-
nomi hade över inköpen.

Avhandlingen har brister vad gäller 
metod och teori. Det är till exempel en 
svaghet att metoderna och då främst 
fallstudiemetodiken är så knapphändigt 
presenterade, men dess styrkor överväger 
helt klart. Ett omfattande och viktigt ma-
terial från huvudsakligen privata arkiv har 
bearbetats, tolkats och tillgängliggjorts. 
Fallstudierna är väl valda och ger svar på 
många viktiga frågor. Olausson visar hur 
diversifierat arbetet var och vilken specia-
listkompetens som krävdes, vilka stora in-
vesteringar som förutsattes i anläggning, 
utrustning och det som skulle odlas, 
men också i tid och kompetens. Läsaren 
introduceras till det arbete som krävdes 
av trädgårdsmästaren för att ömtåliga 
trädgårdsprodukter, som jordgubbar, 
på så kort tid som möjligt skulle nå en 
kräsen och köpstark kundkrets, hur man 
kunde förlänga odlingssäsongen samt hur 
mekaniseringar och rationaliseringar på-
verkade arbete och utbud.

På avhandlingens sista sida dyker ”Ge-
nusperspektiv” upp. Författaren citerar 

Nils Sonesson som 1930 skrev om ”Kvin-
nans uppgift inom trädgårdsodlingen” 
och bland annat hävdade att det krävdes 
mera ”manliga betraktade egenskaper 
som goda kroppskrafter och uthållighet 
i praktiskt arbete, god organisations-
förmåga och ekonomisk blick” och att 
”kvinnan med hennes mera utpräglade 
detaljsinne blott undantagsvis lämpa sig 
för ovannämnda uppgifter, även om hon 
för vissa mindre tunga arbeten i han-
delsträdgårdar dokumenterat sin duglig-
het och samvetsgrannhet för att nu icke 
förbise den ofta utomordentliga hjälp en 
trädgårdsmästares hustru […] kan giva sin 
man vid planteringsarbeten, försäljning, 
expedition och kontorsarbete.” Sonesson 
var inte ensam om att skriva om kvin-
nan inom trädgårdsyrket. Från omkring 
1900 publicerades ett flertal artiklar om 
kvinnans lämplighet, klädsel och fysiska 
styrka. Kvinnorna finns här som viktiga 
men osynliga personer, som arbetskraft 
och som kunder. Det absolut vanligaste 
yrket för kvinnor med anknytning till 
trädgård var blom sterhandlare. Några 
handelsträdgårdar bör sålunda ha haft 
kvinnliga kunder, kanske innehavare av 
blomsterbutiker, som i sin tur hade kvinn-
liga kunder. Det finns ett rikt källmaterial 
om kvinnans roll inom den kommersi-
ella trädgårdsodlingen, och det är min 
förhoppning att Inger Olausson vill göra 
något av det. Vi kan inte låta Nils Sones-
son få sista ordet. 

Catharina Nolin
docent, Institutionen för kultur och estetik

Stockholms universitet, 
catharina.nolin@arthistory.su.se
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Karin Gustavsson, Expeditioner i det för-
flutna. Etnologiska fältarbeten och för-
svinnande allmogekultur under 1900-ta-
lets början. Nordiska museets förlag, 
2014. 239 s., isbn 978 91 7108 570 2.

Hur gick det till på de etnologiska fältex-
peditionerna under förra seklet, när kun-
skapen om allmogekulturen skulle räddas 
till arkiven? Hur såg relationen ut mellan 
fältarbetets praktik och kunskapspro-
cesserna? Dessa frågor ställer sig Karin 
Gustavsson i avhandlingen Expeditioner 
i det förflutna. Etnologiska fältarbeten 
och försvinnande allmogekultur under 
1900-talets början, som lades fram i okto-
ber 2014 på Institutionen för kulturveten-
skaper vid Lunds universitet.

Avhandlingen omfattar 239 sidor för-
delade på åtta kapitel. Det är en inbjudan-
de bokproduktion från Nordiska museets 
förlag, och det avslutande personregistret 
visar sig mycket användbart under läs-
ningen. Bilderna är valda med omsorg 
och bildtexterna berikar avhandlingen. 
Den blick som analyseras i avhandlingen 
var invävd i ett visuellt vetande, som ma-
terialiserades i uppmätningsritningar, fo-
tografier och rekonstruktioner. Därför är 
det både logiskt och framgångsrikt att ge 
dessa ”inskriptioner” utrymme och analy-
tisk omsorg. 

Bland de etnologiska bebyggelsedo-
kumentationer som studeras dominerar 
Skåne, Blekinge och Norrbotten. Den 
tidsliga avgränsningen sammanfaller med 
Sigurd Erixons tid vid Nordiska museet, 
från 1910-talet till det tidiga 1930-talet. Av-
sikten är inte en biografisk skildring av 
etnologivetenskapens store ingenjör, men 
Erixon framställs trots allt som ett cen-
trum i ett manligt forskarnätverk. Erixon 

är replipunkten i brigaden av unga män 
som ska rädda den av moderniseringen 
hotade byggnadskulturen. Gustavsson 
påvisar, utan att göra någon djupare ge-
nusanalys, att det var männens blick för 
de manligt associerade objekten som 
präglade urvalet, och männens blick för 
män som formade de homosociala fält-
forskarmiljöerna. 

I Gustavssons teoretiska verktygslåda 
finns olika kunskapsteoretiska begrepp 
från skilda discipliner som medicin, bio-
logi, antropologi och litteraturvetenskap. 
Det gemensamma intressefältet handlar 
om hur vetenskapliga fakta uppstår och 
hur samspelet mellan människa och ting 
formar kunskapskulturer och föreställ-
ningar om vetenskaplighet. Gustavsson 
introducerar och håller fast vid Ludwik 
Flecks begrepp om tankestil och stabila 
tankekollektiv, som förklarar hur indivi-
der med delade erfarenheter och strävan 
mot samma mål utvecklar en gemensam 
tankestil. Utgångspunkter tas också i 
John Urrys turistiska blick och tankarna 
om det selektiva seendet som söker upp 
och bekräftar det förväntade. 

Den inomvetenskapliga förankringen 
i etnologins begreppsorientering mot 
materialitet och materialisering är högst 
relevant i detta arbete, ”hemkärt” för 
att citera opponenten Eva Silvén. Störst 
verkan i arbetet uppfattar jag dock att 
Bruno Latour och Steve Wolgar har med 
verket ”Laboratory life”. Begreppet in-
skriptioner blir ett verkningsfullt ting för 
tanken, och med dess hjälp visar Gustavs-
son hur excerpter, inventeringsblanketter 
och uppmätningsritningar fungerar, inte 
främst som representationer av allmoge-
kulturen, utan som praktiska operationer 
för att skapa ordning. Dokumenten, sam-
lingarna och arkiven var ting som bring-
ade reda i situationen av osäkerhet och 

förvirring när kunskapen om den minst 
sagt komplexa allmogekulturen skulle 
räddas till eftervärlden. 

Medan Latour och Wolgars forskning 
bygger på observationer av en pågående 
vetenskaplig praktik, försöker Gustavsson 
att spåra tankeprocesser och görandet av 
vetenskap genom ”närläsning” av forsk-
ningsmaterialet. Det är ovanligt men vär-
defullt att som Gustavsson gör artikulera 
problem och behov av översättning, när 
teori och metod från samhällsvetenskap-
liga samtidsstudier tillämpas i kulturhisto-
riska studier. Guldkornen som förmedlar 
forskningens värderingar och vardaglighet 
finns bokstavligen i marginalerna. Man 
anar Gustavssons egen praktik och brittis-
ka tålamod som prövats i folklivsarkivens 
forskarsalar, i sökandet efter de informel-
la samtalen, vedermödorna och praktiska 
bestyren från fältexpeditionerna vardag. 
Gustavssons tid som byggnadsantikvarie 
vid Helsingborgs museum för med sig en 
förförståelse och motivation att ta sig an 
detta, både fascinerande och irriterande 
källmaterial. 

Under den första avhandlande rubri-
ken ges en vetenskaplig och samhällelig 
kontext till bebyggelsedokumentationer-
na. Det är intressant att läsa om offent-
liga utredningar och riksdagsmotioner 
som angeläget påkallar etnologiska in-
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satser i samhället. Etnologin framstår i 
Gustavssons skildring som en motsvarig-
het till dagens politiserade forskningsfält 
Life science.  Samstämmigt med tidigare 
forskning påvisas hur objektens samtida 
kontext förbisågs, i jakten på de kvarlevor 
som alltjämt kunde upplysa om den ur-
sprungliga allmogekulturen. De interna-
tionella nätverken mellan kulturhistoriska 
institutioner och forskare exponeras, där 
nationalismen framträder som en interna-
tionell rörelse med gemensam tankestil. 

I följande kapitel Blick för det förflut-
na analyseras de instruktioner och andra 
referensramar som formade fältforskar-
nas tankestil. Gustavsson uppmärksam-
mar hur värderingar av observationer 
i fält har samband med fältforskarnas 
förkunskaper från tidigare forskning och 
insamlade objekt. Sven T. Kjellberg pas-
serar by efter by med kommentaren ”intet 
att se” samtidigt som Mårten Sjöbeck för-
undras över ”ännu ett utkragande gavel-
röste — det praktfullaste jag hittills sett”. 
En anmärkningsvärd iakttagelse är hur be-
tydelsefulla de hus som Arthur Hazelius 
samlade på Skansen var i formandet av 
det kulturhistoriska intresset.

Avhandlingens originalitet finns i de 
kapitel som handlar om Rörelser i rum-
met, Fältarbetets föremål och Uppmät-
ning och ritning. Gustavsson visar prak-
tiskt och detaljerat hur ting som cyklar, 
kameror, papper och måttband präglade 
fältforskningens vardag och följaktligen 
de vetenskapliga utsagorna. De moderna 
teknologierna som bilar och järnväg var 
hot mot den för forskningen intressanta 
allmogekulturen, men samtidigt uppskat-
tade hjälpmedel i forskningen. Genom 
tågfönstret registrerade Sigurd Erixon 
den skarplutande gärdesgårdens kultur-
gräns i landskapet utanför. Med museets 
Ford väckte fältforskarna intresse bland 

lokalbefolkningen vilket underlättade ac-
cessen till forskningsobjekten. 

Ett problem i avhandlingen är att teo-
retiker och kunskapsteoretiska begrepp 
introduceras fortlöpande, som försök att 
koppla nya grepp i en pågående brott-
ningskamp med forskningsmaterialet. Be-
grepp som symbolisk aura, tyst kunskap 
och aktant introduceras i korthet och 
sent in i textbygget, med oklar defini-
tion och utan större teoretisk inverkan på 
materialet. De teoretiska utgångspunkter 
håller inte samman och jag undrar ibland 
som läsare, vad gör alla dessa teoretiska 
begrepp för slags jobb i avhandlingen? 

Avgränsningen sammanfaller som 
nämnts med Sigurd Erixons tid som 
amanuens på Nordiska museet, men 
Gustavsson hävdar att det är materialets 
tillgänglighet och karaktär som format 
avgränsningen. Men parallellt med de et-

nologiska fältexpeditionerna som organi-
serades av Nordiska museet och kretsen 
kring Sigurd Erixon opererade även regio-
nala museer, slöjdföreningar, hembygds-
förbund, arkitekturskolor och studentför-
eningar. Hur skilde sig fältarbetets praktik 
bland hembygdsrörelsens amatörer? Med 
vilken tankestil och i vilken praktik for-
made de kvinnliga fältforskarna kunska-
pen om allmogekulturens textilier? Varför 
avgränsa och inte synliggöra Lilli Zicker-
mans omfattande fältarbeten som pågick 
tidsmässigt och rumsligt parallellt med de 
manliga byggnadsdokumentationerna?  

Avhandlingen närmar sig professions-
forskningens fält men Gustavsson väjer 
vid dess gräns. Det är enligt min mening 
olyckligt. I beskrivningarna av de etno-
logiska fältexpeditionerna vid Nordiska 
museet arbetar arkitekter och antikvarier 
i endräkt och förbrödning under vita stu-

Sigurd Erixon (till vänster) och Nils Berglind i ”sportsmässig utstyrsel” framför John 
Lindros kamera i Blekinge 1924. foto: Nordiska museet (NMA.0043114).
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Elina Antell (red.) Linnedräll — prydnad 
på bondens bord. Från folklig tradition 
och kvinnligt skapande till modern tex-
tildesign, utgiven av Arbrå Hemslöjdsför-
ening 2014. 252 sidor, inbunden. 
isbn 978 91 637 6015 0.

Arbrå Hemslöjdsförenings nya bok Lin-
nedräll — prydnad på bondens bord är 
en bok om linets betydelse, framför allt 
i Arbrå socken i Hälsingland. I en rad 
kapitel av olika skribenter får vi många 
synpunkter på ämnet, och mest handlar 
den om linnedräll i dukar och servet-
ter. Dräll skiljer sig från damast genom 
att mönsterbildningen skapas med raka 
kanter och kan vävas i enklare vävstol än 
damast. Hälsingland och Ångermanland 
är de stora lindistrikten i Sverige och där 
utvecklades en kunskap hos kvinnorna 
som gav både pengar och anseende.

Det är en vacker, rikt illustrerad bok. 
Syftet med boken är att bevara en histo-
ria och samtidigt visa på möjligheterna att 
väva dräll enligt dagens förutsättningar. 
Att inspireras och hitta nya former för 
att föra drälltraditionen vidare. Alla tänk-
bara synpunkter på ämnet redovisas: från 
linets sådd och skörd till bruket av linne-
vävnader. Vi får läsa om väverskor, hem-
slöjdskonsulenter, om mönsterbildning, 
tvätt och skötsel. Det är mycket, ja, näs-
tan för mycket.

På 1930-talet ledde Elisabeth Thorman 
en rad inventeringar av linnedamast på 
olika platser i Sverige. I kataloger och fle-
ra böcker publicerade hon damasten med 
ägarnas namn angivna. Nordiska museets 
fotograf Märta Claréus hade utvecklat en 
metod att fotografera den vita damasten 
så att mönstret blev tydligt i varje del av 
servett eller duk. Det arbete som dessa 

två damer genomförde var ett storverk 
som gjorde damasten synlig och värd att 
bevara. Nu har turen kommit till drällen.

Bokens redaktör Elina Antell har själv 
erfarenhet från drällvävnad. Hennes ka-
pitel har underrubriken ”Från damast till 
intrikata drällmönster”, märk att den in-
trikata damastvävnaden är äldre än den 
enklare drällen. Med utgångspunkt från 
detta resonemang ger hon en snabb 
översikt över damastvävningens histo-
ria, dess utländska bakgrund, import till 
Sverige och slutligen de svenska damast-
fabrikerna, varav den i Flor i södra Häl-
singland blev den förnämsta. Hon berät-
tar om Elisabeth Thormans arbete med 
damastinventeringar på 1930-talet och 
uppföljaren Märta Brodéns inventeringar 
några decennier senare — de omfattade 
dräll men också andra lokalt tillverkade 
textilier. Artikeln mynnar ut i mötet med 
två kvinnor, Märtha Frisk och Margaretha 
Rosén, båda födda i släkter med skickliga 
drällväverskor och med samlingar av äld-
re drällvävnader. I mötet med dem föd-
des idén till den här boken. Elina Antells 
kärlek till drällen förstår man av hennes 
beskrivning: ”När ljuset faller rätt på du-
karna framträder mönstret med stor lys-
kraft — det blir ett förtrollande växelspel 
mellan varp och inslag, mellan mönstrets 

dentmössor. Samtidigt strider arkitekter-
na på Byggnadsstyrelsens kulturhistoriska 
byrå och antikvarierna på Vitterhetsaka-
demien om de nya byggnadsvårdande 
uppdragen. Det är anmärkningsvärt att 
Gustavsson inte tar upp Ola Wetterbergs 
omfattande undersökning av det antikva-
riska fältet i Monument och miljö. Per-
spektiv på det tidiga 1900-talets byggnads-
vård (1992). Gustavsson placerar utan 
forskningsreferenser in byggnadsvårdens 
framväxt bortom sin avhandlings tidsliga 
avgränsning, och undviker att ta in den 
mångfald och kamp som pågick mellan 
institutioner och professioner i den väx-
ande kulturarvsbranschen. 

Helhetsupplevelsen av avhandlingen 
Expeditioner i det förflutna är positiv. 
Avhandlingen ger ett empirinära och en-
gagerande bidrag till etnologins forskning 
om den egna vetenskapens historia, och 
som tillför perspektiv på det praktiska 
görandet av kulturhistoriskt vetande. 
Karin Gustavsson förföljer de gamla et-
nologerna, med en skuggningskonst eller 
”Menards metod” (enligt handledaren 
Lars-Eric Jönsson), från arkivens ordning 
till det kaos som rådde när kunskapen 
om den försvinnande allmogekulturen 
skulle räddas. Det moderna samhället 
stod för dörren och dokumentationen 
av det förflutna brådskade, till gagn för 
den framtida forskningen. Och visst hade 
de rätt i just detta avseende, även om de 
nog tänkte sig andra forskningsfrågor och 
perspektiv än de som nu kokar på forsk-
ningshärden.    

Gunnar Almevik
fil.dr, verksamhetsledare för Hantverks-

laboratoriet, Institutionen för kulturvård, 
Göteborgs universitet 

gunnar.almevik@conservation.gu.se
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ljusa och mörka partier, beroende på hur 
man betraktar duken.”

Erik Nordins kapitel ”Lin och dräll i 
Arbrå” börjar med linet under medelti-
den. Han tar upp linneväveriet i Hälsing-
land på 1700-talet och engelsmannen 
Stephen Bennets framgångsrika verksam-
het som direktör för Flors linneväveri 
och damasttillverkning. Vi möter en rad 
eldsjälar som på 1800-talet kom hem 
från studier på kontinenten och England 
med nya metoder för linets behandling. 
Och när produktionen var som rikast 
kommer den importerade bomullen och 
konkurrerar. Det positiva var att jorden 
kunde brukas för säd, som gör jorden 
bättre medan linet utarmar jordens bör-

dighet. Han skildrar hemslöjdsförening-
ens verksamhet, om triumfer på stora 
utställningar där linnevävnader visades. 
Hans intressanta kapitel slutar med en 
bild av skolbarn som lär sig häckla lin 
i Vallsta.

Gunilla Lundahl skriver roligt och 
rappt om hemslöjdspionjärer från Lilli 
Zickerman och Stina Rodenstam till Edna 
Martin och Ingela Berntsson. Hon kall-
lar det ”Bilder från en kvinnokultur”, ett 
ämne som kommer rätt långt från drällen. 

En rad väverskor presenteras i ett ka-
pitel. Det har visat sig svårt att få fram 
uppgifter, väverskorna var förbluffande 
anonyma. Deras vävar såldes genom for-
bönder och uppköpare och deras namn 

försvann. Men särskilt i ett fall finns en 
stor dokumentation. Kapitlet ”Två vävan-
de systrar” av Elisabeth Fransson går in i 
det tekniska — i uppfinning och skapande 
— hos systrarna ”Rönnings” Marta An-
dersson och Edith Simas, båda verksam-
ma i Arbrå till för bara några år sedan.

Rikedomen på drällmönster är impo-
nerande. I en mönstersamling presente-
ras 33 dokumenterade lokala mönster 
från dukar, servetter, handdukar, altarduk 
med mera, som visar på drällens använd-
barhet och stora variationsmöjligheter. 
Dukarna visas i nytagna foton där mönst-
ren kan vara svårfångade, men också i 
databilder i blått och vitt framställda av 
Ingegerd Andersson och försedda med 

överst: Feststämning på gården Kris-
tofers, Järvsö, en av de sju hälsinge-
gårdarna på UNESCO:s världsarvslista. 
Drällduken är en av de dokumenterade 
drälldukarna från Arbrå. foto: Elina 
Antell.

nedan t.v.: Löpare med frans i ett enkelt 
”brädspelsmönster”, vävd på 8 skaft med 
två partier i korskypert. foto: Lars Lööv. 

nedan t.h.: Ett ”bårband”, använt vikt 
på längden i tre delar vid grav sättning, 
från världsarvsgården Gästgivars i Vall-
sta. Drällmönstret är vävt på 12 skaft 
med tre partier i korskypert. foto: Lars 
Lööv.
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utförliga vävnotor. Det är en härlig ex-
posé av drällens möjligheter.

Det sista stora kapitlet, ”Till linets hi-
storia i Arbrå” av Signe Frank (1923–2003) 
är en höjdpunkt och en sammanfattning 
av hela det mångskiftande arbetet med 
linet. Hon för oss steg för steg genom 
de många skiftande och krävande arbets-
momenten från linets sådd och skörd, 
dess bearbetning till garn, uppsättning 
av väven, mönsterrikedomen, vävningen 
och slutligen användning i gårdarna eller 
försäljning i Uppsala, Sala och Östersund. 
Hon bygger sin skildring på gamla bon-
dedagböcker och på sin egen verksamhet 
av linodling och vävning. Detta kapitel är 
hela bokens budskap komprimerat. Signe 
Frank var traditionell, hon höll på det 
gamla: ”Vi behöver inte alltid skapa och 
komponera nytt om det gamla är vackert 
och funktionellt.”

Som avslutning finns ett kort kapitel 
om tvätt av linnedukar och servetter. Gam-
malt linne bör tvättas för hand i badkaret, 
skriver Gun Palmqvist, den kloka förfat-
taren till kapitlet. Men har man gjort det 
ett antal gånger blir man sparsam med 
användandet, det är min egen dystra erfa-
renhet. Att skölja stora dukar i badkaret 
är verkligen mycket tungt. För modernt 
linne rekommenderar hon blötläggning 
i 12 timmar, 40 graders fintvätt eller 
ylletvätt och helst ingen centrifugering. 
Det kan vara möjligt för yrkesarbetande 
husmödrar, det går bra med servetter, 
men känns tveksamt för stora dukar. Jag 
tror att det är arbetet med tvätten som 
är det största hindret för fortsatt använd-
ning av duktyg i linne. Men visst är dräll-
vävnad ett underbart material!

Elisabet Hidemark
docent i konstvetenskap 

tidigare avdelningschef vid 
Nordiska museet

elisabet.hidemark@ownit.nu

Den dekorativa målningen i hälsingegårdarna har i de flesta fall en grov linneväv 
som underlag. Här är ett fragment från en kammare i Gästgivars i Vallsta. Även 
själva byggnaderna med deras måleri krävde således kvinnliga insatser, i linbered-
ning, spinning och vävning, om än av enklare textil än drälldukarna. Världsarvet 
hälsingegårdar har ibland kritiserats för att glorifiera ”sturska hälsingebönder”. Linet 
hade stor ekonomisk betydelse i Hälsingland, men gav också kvinnorna en möjlighet 
att visa sin skicklighet och rikedom genom de fina duktygerna, en kvinnlig parallell 
manifestation till byggnaderna. foto: Erik Nordin.  




