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Inledning

I mitt examensarbete i arkitektur vill jag undersö-
ka olika metoder för att beskriva ett hus liv. Jag 
har valt mitt sommarställe som utgångspunkt för 
denna undersökning, ett hus och en plats som lig-
ger mig nära i minnet och i tanken. Huset byggdes 
som arrendatorsbostad till prästgården vid kyrkan 
i byn Angelstad i Sydvästra Småland på 1850-talet. 
Drygt hundra år senare revs huset och timret som det 
bestod av förflyttades för att på nytt byggas upp på 
den plats som det står på idag. Min undersökning 
handlar således om två platser och två olika hus. 
Jag har dock medvetet benämnt huset som `huset` både 
när jag skriver om arrendatorsbostaden och mitt som-
marställe.

Huset är ett bra exempel på självbyggeri och den 
vardagliga arkitektoniska utveckling i en småländsk 
kyrkby från 1850-talet och fram till idag. Den 
inverkan som samhället, individen och den rådande 
ekonomin har över ett bostadshus på ett tidsspann 
på 167 år och vad det får för betydelse för de som 
lever och bor i huset under olika tider. Huset kan 
ses som en representant för livet som har skapats 
i de olika tider och platser som den fysiska mil-
jön är en förutsättning till. Hur människor påverk-
ar rummet, och låter det ändras efter de olika be-
hov vi har, men också hur rummet påverkar oss med de 
förutsättningar som det ger. Huset historia sträcker 
sig nästa över två århundraden och har upplevt mån-
ga av de olika tidslager jag är intresserad av att 
studera närmare. Huset är idag välbevarat och har 
möjlighet att i konstruktiv mening leva vidare in i 
nästa århundrade. Detta faktum gör det spännande att 
tänka sig in i vad huset också kan vara för kommande 
generationer.  
 
Min rapport innefattar både dokumentation av husets 
resa från livsnödvändig bostad för en bondefamilj 
till en lyxig tillflyktsort för stadsbor. Vad som har 
ändrats i konstruktionen, arkitekturen och funk-
tionen, men också i berättelsen om de som bor.
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Jag har studerat och provat både etablerade samt 
oetablerade metoder för att undersöka huset som 
helhet. Inte som enbart en helhet i rummet utan som 
helhet i tiden.

Tillvägagångssättet i min rapport har varit att an-
vända olika metoder för att besvara min frågeställn-
ing på bästa sätt. Jag har använt mig av intervjuer, 
dokumentation, fri tolkning i text från bilder och 
en del autoetnografiska metoder. Jag har lyssnat och 
tolkat andras minnen och berättelser kopplade till 
huset och sedan på en rad olika sätt kommunicerat 
dessa i denna rapport. Ett exempel på detta är när 
jag träffade Mona Linnér som besökte huset som barn, 
utifrån hennes berättelse om hur det såg ut har jag 
sedan ritat upp planer på huset. Att låta berät-
telsen vara ledande i mitt examensarbete har visat 
sig vara viktigt för att kunna studera en mer mång-
fassetterad bild av husets historia.

Min frågeställning är alltså:

Hur kan berättelsen om ett hus liv kommuniceras?

Frågeställningen besvaras genom tre olika teman:

Arkitektur och tidslager
Boende och berättelser
Framtida scenarion

Det primära syftet med denna undersökning har varit 
att skapa en mer nyanserad bild av ett hus liv. Ge-
nom ett personligt tolkande av information med ut-
gångspunkt från ett hus, gestalta i text och bild 
om relationen mellan rum och berättelse. Arbetet 
framgår inte i en speciell ordning utan ska ingå i 
en samling med lättillgänglig information som går 
att ta del av i sin helhet eller i delar. 
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Huset en vinterdag 2018, foto taget från 
sjön.
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Arkitektur och tidslager
I detta avsnitt finns de beskrivningar och do-
kumentation av huset som innefattar konstruk-
tion och arkitektur. Här samlas de historis-
ka kartor som finns över Angelstad bygd, hur 
huset en gång byggdes i mitten av 1800-talet 
och fram till hur platsen och huset idag ser 
ut och är konstruerat. Genom att också välja 
ut ett antal olika teorier om tid, förändring 
och arkitektur diskutera och analysera begrepp 
kopplade till min frågeställning. 

Framtida scenarion

Boende och berättelser

Jag ville undersöka om och hur huset och 
platsen kan ta form i framtiden. Jag har provat 
ett antal metoder för att utforska ett fram-
tidsscenario men inte riktigt hittat något jag 
tycker håller måttet. Jag har därför beslutat 
mig för att endast använda en av alla de olika 
metoder jag provat för att kommunicera ett 
framtida scenario och det är följande; genom 
att skriva två olika brev till en mottagare i 
framtiden (timret och de boende) önskar jag att 
skapa tankar och fantasier om vad platsen och 
huset kan komma att vara i både en nära framtid 
men också långt bort i tiden.

I detta avsnitt gör jag en tolkning av ett fo-
toalbum som är sammansatt av Elsa Linnér som 
var boende i huset mellan åren 1917 - 1952. 
Jag fick låna en skrivmaskin av min handle-
dare Nina Aronsen och skrev små kommentarer 
till fotona jag såg. Detta sätts samman så att 
läsaren själv kan flytta på de små kommentar-
erna/berättelserna till olika bilder. På detta 
sätt finns det en frihet i att som läsare själv 
vara en del av historien och att berättelser-
na kan återskapas på nytt och fotografierna kan 
få ny betydelse för var enskild person. I den-
na rapport är bilderna och texterna dokument-
erade.
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Metodbeskrivning

Metoderna i mitt examensarbete är en blandning av 
beprövade metoder och metoder som jag själv har hit-
tat på. De metoder som jag själv har utvecklat är 
till för att kunna kommunicera alla de rika histor-
ier jag har fått ta del av under min undersökning. 
Mitt arbete är ett försök att hitta ett kombinat av 
flera olika metoder för att beskriva ett hus liv.

Jag har även tagit del av en rad olika teorier och 
fakta för att kunna ge en bas till mitt arbete. 
Böndernas Bygge av Finn Werne har gett mig kunskap 
i 1800 och 1900-talets allmogebyggande och kultur. 
Jag har besökt både hembygdsmuseum och  lokala ut-
ställningar. Jag har även sökt fakta i andra in-
formationskällor såsom skönlitterära böcker, dikter 
och målningar om de småländska traditionerna och 
levnadssätten. I arkitekturteorier omkring tidslager 
i byggnader har jag läst delar av Steven Brands bok 
- How buildings learn. Från denna bok har jag även 
använt mig av två olika metoder. Den första är att 
jämföra bilder på byggnader tagna med flera års mel-
lanrum. Detta för att se vad som har förändrats, 
vilka material som bytts ut och hur den omkring-
liggande kontexten har omvandlats. Den andra är att 
jag har applicerat Steven Brands teorier om lager i 
byggnader på det nuvarande huset. Jag har beskriv-
it vart de olika delarna av huset kommer ifrån och 
sedan kategoriserat dessa enligt Brands teori. Jag 
har varit i kontakt med Ljungby kommun, Riksantik-
varieämbetet, Nordiska muséet, Lantmäteriet och 
Riksarkivet i Vadstena. Alla dessa institutioner 
har hjälpt mig att stärka mitt arbete med fakta om 
vad som faktiskt har existerat och hur det har sett 
ut. Det har varit spännande att arbeta som en slags 
“arkitekt-detektiv” för att på bästa möjliga sätt 
få fram så mycket information som möjligt om huset 
och hur historien har sett ut. Genom att även anal-
ysera fotografier av huset från tidigt 1900-tal och 
dess omgivning har jag kunnat fastställa materi-
al, mått och även gjort försök att sätta ord på de 
sinnesstämningar jag har läst av i bilderna. Denna 
metod har varit väldigt spännande att utforska, och 
den har utvecklats under arbetets gång. 
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I temat Boende och berättelser har jag arbetat 
med fiktiva texter till de fotografier jag fick ta 
del av från vadagslivet i och kring huset mellan  
åren 1917-1952. Jag fick låna min handledare Nina 
Aronsens skrivmaskin och på denna skrev jag kom-
mentarer som jag kom att tänka på när jag tit-
tade på fotografierna i albumet. Min inspiration 
till texterna kommer från mina möten med Mona 
Linnér och de samtal vi hade om vilket liv som 
levdes i och runtomkring huset då hennes far och 
fastrar bodde där. Med texterna och kopior på 
bilderna satte jag sedan ihop ett slags “spel” 
där betraktaren själv kan byta plats på tex-
ten och sätta den över en ny bild. På det sättet 
finns det möjlighet att skapa nya associationer 
till bilderna och låta berättelserna få fortsät-
ta att utvecklas.
 
I min undersökning har jag även intervjuat några 
olika personer i Angelstad som på ett eller an-
nat sätt har någon koppling till huset. Vissa 
intervjuer har inte gett något till mitt exam-
ensarbete men har varit en trevlig stund med 
en äldre person från bygden. Andra intervjuer 
har visat sig ha så stor inverkan att det satt 
en prägel på hela arbetet. Jag har aldrig ar-
betat på detta sätt förut, och därmed också känt 
mig väldigt grön på att ta olika beslut om vad 
som har varit värdefullt för min undersökning 
och vad som inte har varit det. Men efterhand 
som mitt arbete har tagit form har jag insett 
att det har fått ta sin riktning efter de olika 
berättelser som kommit fram till ytan. Jag har 
‘intervjuat’ huset på så många sätt jag har kun-
nat komma på och haft tid till. Intervjuerna med 
huset har syfte att visa på fler dimensioner än 
det som normalt blir presenterat för ett vanligt 
hus. Styrkan i att inte ha haft förutbestämda 
metoder har varit att  låta undersökning vara 
just en fri sökning i det som huset har berät-
tat för mig. Resultatet av mitt examensarbete 
och dess metoder har jag skrivit en diskuterande 
text om i slutet av rapporten där jag fritt 
analyserar och försöker se kritiskt på det ar-
bete jag gjort.   
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Personlig introduktion

Jag har alltså valt mitt sommarställe som 
utgångspunkt för mitt examensarbete. En plats 
och ett hus som har varit en betydelsefull mil-
jö i mitt liv ända sedan jag föddes. Minne-
na och känslorna till denna plats upplever jag 
oändliga, och nästan alla mina nära vänner och 
min familj delar denna plats med mig och har 
någon gång besökt den eller är där på regelbun-
den basis. Det är en plats som äger många av 
mina barndomsminnen och som samlar många av de 
människor jag bryr mig om. När jag funderar på 
begreppet fristad är det just detta ställe som 
dyker upp i mina tankar.
Med den bakgrunden och ingången, blir mitt ex-
amensarbete i allra högsta grad ett 
personligt arbete där jag måste både gräva 
djupt i mina egna (och andras) minnen men också 
tillåta mig själv att se objektivt på en plats 
och en fysisk ram som länge bara funnits där, i 
bakgrunden av mitt liv.

Huset och platsen sitter och ruvar på en 
historia jag inte visste så mycket om innan jag 
började mitt examensarbete. Ju mer jag gräver 
desto mer hittar jag, och jag inser att det-
ta kan inte vara unikt för detta hus utan varje 
litet torp i Småland besitter säkert samma rika 
berättelse både om rummet och människan. Därför 
är valet av plats och hus inte endast på gr-
und av att det för mig var lättillgängligt att 
ta utgångspunkt i. Jag ser det som ett av alla 
hus, en berättelse av alla de berättelser som 
bara väntar på att berättas.
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Jag!

pappa

bror

Bild från husets entré år 1991. 
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Detta tema är den mest omfattande delen av min 
rapport. Här finns de historiska beskrivning-
ar av huset och platsen dokumenterade. Även 
berättelser från den familj som bodde i huset 
mellan åren 1917-1952 och fram till vem som 
bor i huset idag. Detta tema avslutas med en 
teori-koppling till Steven Brands teorier och 
tidslager i byggnader. 
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Carl Von Linnés beskrivning från sydöstra 

Småland år 1745:

“Gårdar och byar här neder i Småland är långt 
härligare och skönare, än man gärna ser dem på 
andra ställen, fast de ej är så store och vid-
lyftige. Emellen de torre bergen, emellan de 
tjocke tall- och granskogar finner man här flere 
sjöar än allmänt på andra orter. Vid dem äro 
gårdarna byggde mitt uti ängarne och mitt emel-
lan åkrarne. Åkrarne sås årligen med vårsäd, 
utan att några trädesåker här göra ett bed-
rövligt öde, och i ängarne tålas inga andra 
träd än lövträd, måste alltså tall gran och en 
alltid uthuggas. Däremot göra lövträden ängen 
behaglig, besynerligen där som sköne bokträden 
och ekar växla om. De ligga alltså såsom i lun-
dar utan att vara utsatta för särdeles storm-
väder, vilket alltid oroar dem som på slättbyg-
den bo. Av det ängerne aldrig utläggas till 
boskapen, äro de mera blomsterfulle.”
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Flygfotografi över Angelstad med kyrkan skymtandes i bakgrunden. 
Liljeqvist (1936)

Kyrkan
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En småländsk nödlösning.
Bölsö (2015, 34)
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Jag är inte ens själv smålänning, jag är född 
och uppvuxen i akademiker-Lund. Men på något 
sätt har jag alltid identifierat mig med det 
påhittiga och envisa som för mig (och för många 
andra) fördomsfullt skulle beskriva en smålän-
ning. 

Min mormor var född och uppvuxen i sydvästra 
Småland. Hon brukade köra omkring i sin gamla 
Volkswagen med saxar nedstoppade i bilfönstret. 
Detta på grund av att fönstret i bildörren glap-
pade. Bilmekanikern sa att man var tvungen att 
byta ut själva rutan, men min mormor såg inte 
varför det skulle vara nödvändigt? Det var ju 
absolut inget fel på själva fönstret! När hon 
och jag ibland skulle festa till det åkte vi 
till drive-in på Mcdonalds (Mcdonalds kom till 
Ljungby först år 1998). Jag minns hur jag fick 
gå ut från bilen både för att betala och hämta 
hamburgarna från den lilla luckan medans mormor 
satt kvar i förarsätet med motorn på. Hon kunde 
inte veva ner rutan, men hon älskade att få 
bjuda mig på mat. 
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Bengtsson (2000:8)

Angelstad och sjön Kösen



19

Angelstad 
- bygden och dess historia

Angelstad byggd har gamla anor och sockennamnet blir om-
nämnt första gången i skrift år 1268 då det stavas 
Angastathum. För att sedan få följande olika stavningar:

År 1371 Angelstaedh
År 1381 Angilstad
År 1390 Angulstadha 
År 1396 Angulstath
År 1637 Ångelsta / Ongelsta
(Det är komiskt hur väl fonetiskt det namnet passar in på den lokala 
dialekten av namnet Angelstad.) 

År 1765 Angelstad

FAKTA:
Vad sockennamnet betyder och har för uppkomst, finns det 
delade meningar om. En teori är att ordet “angel” hade 
sitt ursprung från fisket, och ordet “stad” syftar till 
en samling av hus. Alltså en samling hus vid den närlig-
gande sjön Kösen. 
Bygden har haft invånare sen långt tillbaka i tiden. År 
1949 och 1950 gjorde riksantikvarieämbete en inventer-
ing i området och hittade då 441 st fornlämningar vilket 
tyder på att människor har bott i socknen ända sedan 
tidig stenålder. Kyrkan i Angelstad byggdes för 800 år 
sedan och har stått mer eller mindre intakt genom sekler 
med krig, plundring men även glädje och fest. (Bengtsson 
2000, 11)

Mitt sommarställe är uppbyggt av timmer som ursprungli-
gen kom från arrendetatorsbostaden till prästgården uppe 
vid kyrkan i Angelstad. Mer om denna flytt av timret och 
hur det kom sig, beskrivs längre fram. Arrendedators-
bostaden byggdes vid mitten av 1800-talet och revs se-
dan ner för att flyttas år 1956. Låt oss titta närmare på 
kyrkan, prästgården och arrendetorsbostad 150 år tillba-
ka i tiden...
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Här följer en serie av 
historiska kartor från 
lantmäteriet.

Den första kartan som jag hit-
tat är från 1697.
Denna karta är en så kallad 
yngre geometrisk karta som 
tillhör en grupp kartor som 
sträcker sig från 1680-1750. 
Vi kan se både sjön Bolmen och 
sjön Kösen på denna karta. 
Väster om Kyrkan och präst-
gården som är tydligt mar-
kerade, finns en samling hus 
som refereras till “Angelsta 
Bÿ” och söder om dessa finns 
“Bÿens åker”. Prästgården hade 
vid denna tidspunkt två hagar 
som är belägna norr och öster 
från själva gården. 
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Nästa karta är från år 1799.

Denna karta tillhör storskiftesakter från 1700-talets 
senare del. År 1749 infördes storskiftet som var den 
första jordreformen i Sverige, och det betydde att tegar 
slogs samman så att varje enskild bonde fick ett få antal 
sammanhängande åkrar. Det blir tydligt på denna karta hur 
landskapet är uppdelat i olika mindre delar som tillhör 
var enskild bonde.
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Den cirkel markerade platsen är den tomt som arrendators-
bostaden kommer att byggas på någon gång under mitten av 
1800-talet. Kartan visar att det är en höjd i landskapet 
omringad av möjligtvis träd, tomten ligger några hundra 
meter nordöst om den befintliga prästgården.

Angelstad kyrka

Tomten för arrendatorsbostaden

Prästgården
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Detta är den ekonomiska kartan från 1950, och 
här syns huset för första gången på en karta.

Den ekonomiska kartan var en registerkarta och den visar 
olika fastigheter och fastighetsbeteckningar. Den visar 
även bostadsbyggnader, tomter, trädgårdar, åkermark, di-
kning och brukningsvägar inom odlingsområden visas ganska 
detaljerat. Kartan har spelat en viktigt roll som under-
lag för olika sektorer inom den svenska samhällsplanerin-
gen. Den ekonomiska kartan är ett unikt tidsdokument som 
visar både på den ekonomiska och kulturella företeels-
er i den svenska moderna historien. Till exempel så ser 
vi här att arrendebostaden har stått på en trädgårdstomt 
omgiven av åkermark. Man kan se vilken placering huset 
hade, och vilken typ av väg som gick dit. Med andra ord 
gör denna kartan det möjligt att utläsa exakt hur ett 
område såg ut för knappa hundra år sedan!



25

Arbetsbod

“Drängstugan”
Huset
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Detta foto är ett 
taget från 40-talet.
Här syns kyrkan, 
prästgården och huset. 
Ett typiskt småländsk 
parhus med vita knu-
tar.
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År 1917 flyttade familjen Linnér in till arren-
datorsbostaden som tillhörde prästgården. Det 
var pappa Manfred och hans fyra barn i storlek-
sordning och ålder vid inflytt:

Gunnar 25
Signe 23
Elsa 21
Frida 7

 (Frida dog i turberkolos vid en ålder av 10 år)

Fritz 5
(Fritz var far till Mona Linnér)

I mina möten med Mona Linnér har jag fått 
berättat för mig att de var ljusa tider de år 
som familjen bodde här (1917-1952). Det var 
lite Astrid Lindgren - känsla över byn och liv-
et här, man levde tillsammans, brukade jorden 
och umgicks med familj och vänner i bygden.
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Hur levde man då omkring  början av 1900-talet? 
Vad strävade man efter och vad drömde man om?

Efter att ha besökt Angelstads Hembygdsmuseum hit-
tade jag där ett mänskligt verktyg som jag tyckte 
var så intressant så jag gjorde ett litet kollage:
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Prästgården och kontexten runt om familjen Linnérs hus

Jag kontaktade Nordiska Museét för att försöka förstå 
mer om hur kontexten och området såg ut omkring famil-
jen Linnérs hus. Jag fick då ta del av bilder och do-
kument som beskrev både hur prästgården och den till-
hörande arrendatorsbostaden såg ut.  
På kommande sidor följer dokument (från år 1917) och 
beskrivningar samt några fotografier (från år 1935) av 
platsen och de hus som fanns i området kring präst-
gården. 
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Prästgården år 1917
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Detta är dokument från Nordiska Museét som beskriver Präst-
gårdens utformning och standard år 1917 när 
dokumentationen gjordes.
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Detta dokument är viktigt i min undersökning, just 
därför att det skiljer sig från övriga delar. Det 
är ett skriftligt bevis på att arrendatorsbostaden 
verkligen har existerat och att det har anor från mit-
ten av 1850-talet precis som prästgården. Det står 
även beskrivet att prästgården var byggd 1847 och att 
det var ett knuttimrat hus med brädfodring som yttre 
beklädnad. Färgen på huset var ljus hartsoljefärg och 
taket bestod av tegelpannor. 
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“Arrendatorsbyggnad, inredd till stuga, kammare kök och 
skafferi

“Brygghus och drängstuga i en länga, stall, vagnbod och 
redskaps-
hus i en, loge med två lador och vagnbod i en, samt 
fähus, jordhus och svinhus i en.”

 

“Ligger i Angelstads kyrkaby”.
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Bilder från den omgivande miljön vid kyrkan och präst-
gården.
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Mina möten med Mona Linnér

Jag fick kontakt med Mona genom hennes kusin som 
bor i Angelstad. Mona bor i Lund, och vi bestäm-
de att träffas en onsdag eftermiddag och jag tog 
med kanelbullar som tack för att hon tog sig tid. 
Hon berättade vad hon kunde minnas från den tiden 
då hennes far Fritz Linnér bodde i huset och även 
när hans systrar Elsa och Signe bodde kvar eft-
er att de andra familjemedlemmarna flyttat ut. Jag 
började skissa så smått på huset samtidigt som hon 
berättade om hur det såg ut. Detta var början på 
ett antal gånger som jag och Mona träffades och 
tillsammans skissade vidare på den planlösning som 
huset hade haft. Vid vårt andra möte fick jag även 
ta del av ett fotoalbum som Elsa hade satt ihop 
med en massa bilder från huset och livet där. Det-
ta blev grunden till nästa kapitel, boende och 
berättelser. På följande sidor kommer de ritningar 
som jag tillsammans med Mona tagit fram med hjälp 
av hennes fantastiska minne. 
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Situationsplan
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Till det stora bostadshuset fanns det två ingångar, 
en köksingång från norr och en huvudingång från 
söder. I huset som var beläget öster om bostadshuset 
bodde Gunnar och detta hus kallades “drängstugan”. 
Resten av familjen sov i det stora bostadshuset. 
Elsa och Signe sov på ovanvåningen som delvis var 
en oinredd vind. Fritz sov med sin pappa Manfred 
i den lilla sängen i sängkammaren på undervåning. 
Här fanns även ett kök med en stor spiskåpa där man 
lagade mat och ett vardagsrum som var utbyggt mot 
väster. En ganska modern planlösning utan el och 
rinnande vatten. Oljelamporna var de ljuskällor som 
lyste upp kalla vinterkvällar och allt vatten häm-
tades från brunnen.
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Bostadshus
Drängstuga

Tvätt och dassbod

Brunn
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skafferi

öppen spis

“Drängstugan” sovkammare
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kök

spiskåpa

Vardagsrum

kakelugn
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Ovanvåningen var till största delen oinredd men 
där fanns en kakelugnen och två sängar där sys-
trarna Elsa och Signe sov. 
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Plan 2

kakelugn

oinredd vind
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Huset byggdes i mitten på 1800-talet 
som ett typiskt parhus. Timret är hug-
get och avverkat från omkringliggande 
skog, och har satts ihop med diverse 
andra byggnadsmaterial till ett ganska 
typiskt torp. Låt oss titta närmare på 
allmogens arkitektur, vad materialet 
trä har för egenskaper och hur själva 
huset var uppbyggt.
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Fotografi av huset i början av 1900-talet.
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Skisser jag gjort som beskriver 
avverkning av timmer med 
inspiration från A Holmbergs 
illustrationer.
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Finn Werne citeras från boken Bönder-
nas Bygge om allmogens arkitektur:

“I bondbyarna och i de medeltida städerna, lik-
som i den traditionella folkliga arkitekturen 
överallt i världen, binds de ingående delarna 
samman till strukturerade mönster: Byarna till 
bygder, gårdarna till byar, husen till gårdar, 
osv. Byns form generas av klimatet, landska-
pets egenskaper och odlingsmetoderna, av den 
sociala och ekonomiska strukturen, av arvsyste-
met och de enskilda gårdarnas form osv; Gårdens 
form genereras av byns organisation, andel i 
byn, tomtens läge, andra gårdars form och läge, 
näringsfångets organisation och krav på utrym-
men osv; Husens former genereras av gårdarnas, 
av tillgänglig teknik och tillgång på byggnads-
material, av hushållens storlek, bostadsvanor, 
sättet att hysa djur och förvara vinterfoder, 
mat osv.” (Werne 1993,46)
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I sydvästra Småland var furu den vanligaste 
träsorten att bygga hus av under 1800-talet. Helt 
enkelt därför att det var det mest tillgängliga och 
hållbara materialet. 

Sedan urminnes tider har allmogen haft rätten till 
skogarna i Sverige, men under 1800-talet så priva-
tiserades stora delar av skogen. (Werne 1993, 285) 
Då huset tillhörde kyrkan och timret som huset byg-
gdes av var avverkat någon gång under 1800-talet, 
har det med största sannolikhet avverkats från en 
av de omkringliggande skogar som kyrkan förvaltade. 
För andra hus runtomkring kan det vara svårt att 
fastställa om det har hämtats direkt från skogen, 
under en tid då allmogen fortfarande ansågs sig ha 
rätten att göra så. Eller om de omkringliggande sk-
ogarna runt Angelstad var privatiserade och timret 
köptes och fraktades till byn från en annan plats.

Timret kommer från tallen, och dess uppbyggnadspro-
cess ses här till höger: 
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Trädets uppbyggnadsprocess

I uppbyggnadsprocessen av det växande trädet 
bestäms materialets egenskaper och kvalitet. Röt-
terna på trädet suger upp vatten ur marken som in-
nehåller växtnäringsämnen. Vattnet transporteras 
kapillärt upp genom stammens ytved för att sedan 
transportera vidare till grenar, barr och blad. 
Trädet tar från den omgivande luften upp koldioxid 
som tillsammans med vattnet och soljuset som en-
ergikälla omvandlas till kolhydrater (socker och 
stärkelse). Dessa kolhydrater transporteras genom 
innerbarken till kambiet och det är där som till-
växten sker. Det går alltså två vätskeströmmar gen-
om trädstammen, en uppåtgående i splintveden och en 
nedåtgående i innerbarken. 
(Byggnadstyrelsen 1987, 8)

SolljusO2O2

CO2

Fotosyntes

CO2

Nedåtriktiad ström av 
näringsämnen; socker, 
stärkelse och fett

Uppåtriktad ström av 
uppbyggnadsämnen; vat-
ten, kalk, kisel och 
fosfor

Märg
Kärnved
Ytved, splint

Ytterbark
Innerbark
Kambium
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Vårved och sommarved

Tjockleks tillväxten på trädstammen sker genom att 
en ny årsring bildas mellan de föregående årsrin-
gen och kambiet. Dessa årsringar kan man se i snit-
tytan som mörka respektive ljusa ringar. De ljusa 
ringarna utgör tillväxten under våren och sommaren. 
Dessa ringar består av celler med tunna väggar och 
stor cell-hålighet. De mörka ringarna är den till-
växt som sker under sensommaren och vid början av 
hösten. Cellerna i sommarveden har tjockare väggar 
och mindre hålrum. Vårveden är därför lättare och 
mer porös än sommarveden. Årsringens bredd beror 
på växtplatsens karaktär, klimatet och jordmånen. 
År när det är fördelaktigt väder blir det bredare 
årsringar då vårveden har fått en större tillväxt. 
Andra år när det inte är lika fördelaktig väderlek 
så blir det smalare årsring och inte så stor till-
växt hos vårveden. Tätvuxet trä har en större an-
del sommarved och gör att det också är starkare än 
glesvuxet trä med större andel vårved.
(Byggnadstyrelsen 1987, 8)

Splintved och kärnved

Hos furun så kan man se en tydlig skillnad i färg 
mellan de lager som ligger nära märgen (mörka) och 
de som ligger närmare barken (ljusa). I den yt-
tre delen (splintved eller ytved) så finns cellerna 
med i tillväxtprocessen, det är när denna aktivi-
tet avtar hos cellerna som träet blir till kärnved. 
Det är först när trädet har nått en viss ålder som 
kärnved börjar bildas, dvs hos det unga trädet finns 
det ingen kärnved alls. Kärnveden har till viss del 
andra egenskaper än ytveden. Den är mer motståndsk-
raftig mot svampar, mögel och insekter och den har 
lägre fukthalt. Hos furan bildats först kärnveden 
när trädet är mellan 30-40 år och utvecklas i takt 
med tillväxten. När trädet är ca 120 år gammalt så 
avtar tillväxten i stammen kraftigt då nya årsri-
ngar bara blir tunnare och tunnare medan kärnve-
den fortsätter att bildas. Ett gammalt träd, 150 år 
eller äldre, har därför en tätvuxen splint och hög 
andel kärnved. (Byggnadstyrelsen 1987, 8)
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sommarved

vårved
Mycket täta årsringar ut 
mot barken 
Tillväxten har då 
successivt avtagit

Hög 
kärnved-
sandel

Diameter i brösthöjd 350-450mm

Kärnved

Märg

Kärnved

Ytved, 
splint
Bark

(Byggnadstyrelsen 1987, 9)

Tänk att timret från huset är från ett träd som kan 
ha börjat att växa från ett litet frö i mitten av 
1700-talet!
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Mittås

Gavelröst

Knutlåda

Hängräna

Hörnsten

Knut

Sidoås

Syll

Timmerstomme

Stående locklistpanel 
utanpå timmringen

Fyllsten
(ej bärande)

Egen illustration av ett typiskt parhus från mitten av 1800-talet, med 
inspiration från en skiss av Katinka Schartau i folder Svensk Byggnad-
skultur värd att vårda! från år 1997.
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Stommen
Var uppbyggd av liggande timmer som tätades med 
hjälp av tygtremsor eller mossa. Det kläddes sedan 
med en stående panel för att minska vinddraget gen-
om huset.

Fönster
Trävirket till fönstrena var tätvuxet och val-
des med stor omsorg. Huset är byggt på mitten av 
1800-talet och därför är enkelglas det mest troliga 
alternativet.

Skorstenar
I huset fanns det fyra kakelugnar som alla mynnade 
ut i en och samma skorsten. Murstocken var troligen 
gjord i tegel eller natursten fogad med lerbruk och 
putsad med ljust kalkbruk.

Taket
Taket har under husets livstid ändrats ett antal 
gånger. Det tidigaste fotografiet jag har hittat ser 
det ut att ha varit något typ av tjärat papptak. 
Vad jag kan utläsa från de senare fotografierna tror 
jag att taket då har bytts ut och har istället 
bestått av tegelpannor. 

Färgsättning
Byggdes upp av kulörer brutna med jordpigment som 
fanns lätta att tillgå. I och med att det endast 
finns svartvita fotografier från denna tid är det 
omöjligt att fastställa färgen. Men med tanke på 
den omgivande kontexten är det med största sanno-
likhet färgsatt med en kombination av järnoxidrött 
eller med obränd eller bränd umbror och terror som 
ger olika bruna nyanser. 

(Länstyrelsen Kronobergsläns, 1997)

Byggnads traditionerna i Småland utgår sedan 
många hundra år tillbaka ifrån timrings teknik-
en. Nedan förklaras de olika byggnadsdelarna i 
ett typiskt parhus från 1800-talet med koppling 
till familjen Linnérs hus.
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Upplösningen av allmogens samhällsbygge 
och då rätten till skogen förlorades

Under 1800-talet blev skiftestadgorna mer till för-
del för att stödja de enskilda individernas rät-
tigheter gentemot de gemensamma. Laga skiftet till 
exempel som grundades i mitten av 1800-talet inne-
bar att en enda delägare kunde bestämma att en hel 
by skulle se ut på ett nytt sätt. Det nya skiftes-
reformerna betydde att det tusenåriga samhällsbyg-
get som hade styrts av bönder nu kom till sin ända. 
Detta resulterade i att husen, gårdarna och männi-
skorna flyttades isär och att den rumsliga struk-
turen i landskapet förändrades för att aldrig bli 
densamma igen. Till en början innebar detta även en 
splittring och försvagning av bönderna som politisk 
maktfaktor. Dock blev bönderna senare i den rep-
resentativa demokratin en dominerande klass i den 
svenska politiken. (Werne 1993: 275)

Ända sedan urminnestider hade allmogen hämtat virke 
och timmer från skogarna efter eget behov. Men un-
der 1800-talets första hälft så privatiserades sto-
ra delar av den svenska skogen. Detta berodde dels 
på enskiftet och laga skifte, men också genom av-
vittringen i Dalarna och Norrland vilket betydde 
att kronans mark överläts på den enskilda personen. 
År 1866 blev opinionen så stark att den gav resul-
tat och all försäljning av kronoparker och uppdeln-
ing av häradsallmänningar förbjöds. Lyckan var dock 
kortvarig och när 1800-talet hade nått sitt slut 
hade nästan all skog i hela landet privatiserats. 
(Werne 1993, 285)
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Det betyder att allmogens relation till skogen än-
drades kraftigt från när huset byggdes (år 1850) 
och drygt 100 år senare då min farfar behövde tim-
mer till ett nytt hus. Han var då smart nog att 
köpa begagnat timmer, då det inte var tillgängligt 
för honom att bara gå ut och hugga i vilken skog 
som helst.
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I början av 1952 så flyttade hela famil-
jen Linnér ut ur huset. Det står då tomt 
mellan åren 1952-1956 och betraktades 
av bygdens barn som en lekplats. Barnen 
brukade gå dit när dom hade tid och fön-
stret på norra gaveln hade brutets upp 
och där kunde man klättra in. Väl inne 
fanns det en hel värld av olika rum och 
lekar. 
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Fotografi av Otto Siöström från Ljungby kommun.
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Otto Siöström var min farfar. Han köpte 
huset 1956. Fast det var inget hus han 
köpte, utan det var timret. Han cyklade för-
bi prästgården en solig eftermiddag i slutet 
av augusti och såg att de höll på att riva 
ner det lilla huset vid sidan om den stora 
prästgården. Jag tänker mig att konversa-
tionen kan ha gått till på detta vis:
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- hallå elle!!? hu gå ett hä da? 
- otto!!! hej!! hä gå ett som smö.. 
- va ska ni me timre ti?
- Det ska fraktas ti ljungby fö å bli ti 
pappesmassa
- Ååh få man köpa ett fö 100 dale elle??? 
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Detta köpebrev gäller marken där huset nu står. Det var en landvinning 
av tidigare sjömarker som ägdes av kyrkan. Landvinningen skapades gen-
om utfyllnad av schaktmassor från bostadsbyggen i Ljungby. Historien 
berättar dock att både hus och plats köptes för 100 kr var.
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Bilder från platsen där huset tidigare stod. 

Här låg huset, uppe på en mindre höjning i landskapet. Två sto-
ra lönnar berättar om stället som tidigare boplats. Träden kan nog 
vara 100-150 år gamla och kanske var dom planterade som “vårdträd” 
vid gården.

Detta är grunden till drängstugan med gjutet golv i betong.
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Här ligger gråstensgrunden till bostadshuset, och man kan även se 
att det har varit en liten utgrävd källare. Ett gammalt äppelträd 
syns i bakgrunden, kanske planterades där redan när huset up-
pfördes.

Gamla körsbärsträd från trädgården.
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Detta är en bild på en topografisk mod-
ell som visar den färd timret gjorde 
från prästgården vid kyrkan och ner till 
Fridhem, adressen som angränser till 
sjön. Timret transporterades med häst 
och vagn!
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När ett hus flyttar, byter funktion och 
invånare, är det fortfarande samma hus?
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(Wikipedia, 2015)

Theseus Paradoxen
Denna paradox kommer från en grekisk saga som han-
dlar om Theseusskeppet och som har bevarats efter 
filosofen Plutarchos.

“Skeppet med vilket Theseus och Atens ungdomar åter-
kom från Kreta hade trettio åror och bevarades av 
atenarna till och med Demetrius Phaleratus tid, eft-
ersom man tog bort de gamla, ruttnande brädorna och 
ersatte dem med nya, starkare brädor. Skeppet blev 
ett verkligt exempel bland filosofer på den logiska 
frågan om ting som växer: vissa menade att det var 
samma skepp; vissa ansåg att det inte var det.”

Frågeställningen handlar om vilken relation skeppet 
har till sina fysiska delar. De som anser att skep-
pet består, till trots att alla delar har blivit 
utbytta, menar att skeppets identitet inte behöver 
påverkas om delarna ersätts gradvis och byts ut un-
der en lång tid. 
De som menar att skeppet inte består kan också få 
svårt att förklara andra identitets relationer över 
tid. Till exempel att en människas personliga iden-
titet kan bestå trots att alla partiklar i hennes 
kropp kan omvandlats efter ett visst antal år. 

En alternativ till denna paradox har formulerats 
av Thomas Hobbes på 1600-talet. Den handlar om att 
någon har tagit hand om alla de gamla plankor som 
som bytts ut från skeppet under alla år och sparar 
dom i ett förråd. När alla plankor är utbytta så 
sätts de samman igen. Frågan är då helt plötsligt om 
det finns två Theseusskepp? Och i sånt fall när det 
andra skeppet började existera?



72
Karta över sjön Kösen där husets tomt idag är markerat
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Det var hit som timret flyttades år 1956 
för att byggas upp till ett båthus på tom-
ten 4:6. Här fanns redan två andra hus. Ett 
större bostadshus som min farfar och far-
mor använde som sommarställe och ett min-
dre bostadshus för uthyrning. Drömmen om ett 
båthus kunde bli sann med det timmer som 
köptes från arrendebostaden uppe vid kyrkan.
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Detaljplan 1989
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Situationsplan december 1990

Huset



77
Situationsplan mars 2018

gästbod 2015

lekstuga 1992

verktygsbod 2016

fiskebod 2005

gästbod 2006

bastu 2010

“Farmors hus”

Verktygsbod

Fridhem

Bostadshus
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Nätbod

huvudentré

“grisa fönster”

“grisafönster”lika orginalfönster

lika orginalfönster

befintlig köksbänk

Skiss från intervju 
med min pappa om hur 
han minns hur huset såg 
ut när det byggdes år 
1956.
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öppen spis

Anteckningar

Innerväggar ej timrade. 
Ytterväggar timrade från 
prästabonnahuset. Taksto-
lar “hemmasnickrade”.

orginal fönster
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110x125 Lejd

Innerväg 12 Treetex

Drevat med vitmossa

Reglar 50x50

25x180 Stående 
panel

6”x6” Syll

10 Puts

Gjuten Betongsula 250x350 armerad i botten 

Lättbetongblock 200x400
12 Asfaboard

6”x6” golvbjälkar återbruk

150 Rockwool 

30 Golvplank (återbruk från Ljungby 
Svagdrickbryggeri ca år 1850)

150 Kutterspån
22x95 Råspont

12 Treetex

150x150 Takbalk återbruk

Blandat återbruk
Gjutplattor & 
gamla brädor

Takpapp

25x50 Takläkt

Fibercementplattor

Snefasade utan-
för husliv

75x150 Stödben

Taknocksplatta

75 x 240 liggande timmer (återbruk prästastället)

Luftad krypvind

Tekniskt snitt av huset mars 2018.
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Bild från båthuset drä timret är synligt och de skålade 
fogarna är blottade. 
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Plan 1 1990
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Fasad från öster
1990

Fasad från söder
1990

Dessa ritningar gjordes år 1990 och huset har idag 
precis samma planlösning. Den södra fasaden har änd-
rats lite i sin utformning då det idag är en större 
fönsteröppning samt ett nytt hörnfönster. 
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Idag kan man se spår av de knutar som 
gjordes i mitten av 1850-talet.
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Efter att huset stod färdigt hyrdes det 
ut till sommargäster mellan åren 1959-
1973. Gästerna kom framförallt från Tys-
kland och Danmark men även från andra 
delar av Europa. Jag har intervjuat min 
farbror Per-Otto Siöström för att skapa 
mig en bild av några av de händelser som 
ägde rum under denna tid.
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Bild från vardagsrummet då intervjun med min farbror hölls.
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Det fanns en återkommande gäst till 
båthuset i Angelstad. Han hette Pierre 
och han kom varje år hela vägen från 
Frankrike för att njuta av den svala 
sommaren i Sverige. Sommaren var dock 
alltid mer sval än vad han hade räknat 
med. Han älskade att fiska men tyckte att 
det var för regnigt och kallt för att ta 
sig ut på sjön.
Han kom på en lysande idé! 
Varför inte sitta inne i värmen men sam-
tidigt kunna fiska? 
Han öppnade de stora fönstren som vette 
ut mot sjön i vardagsrummet och kastade 
därifrån ut sitt lilla metspö för att se 
om han kunde få något napp...
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Då huset stod tomt i de perioder som 
sommargäster inte hyrde in sig användes 
huset som pingislokal. Här hölls det  
pingis-cuper och hela byn var invit-
erad. Under många långa svettiga timmar 
tävlades det om vem som skulle få äran 
att bli Angelstads mästare i Ping Pong!
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Bilderna är tagna med 26 års mellanrum (1992-2018).

1 2

3 4

5 6

7

8
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1 2

3 4

5 6

7

8
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Januari 2018

December 1995
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Här kommer en liten historia om hur min 
familj bytte en båtmotor till ett litet 
hus på hjul. 

(Som senare blev “gästboden” se situations-
plan s 79)
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Annons från Smålänningen 17 maj år 2000.
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Så här såg “boden” ut 
då den rullades in 
på vår tomt. Skräm-
mande lik det hus som 
Pip-Larssons bodde i. 

“Boden” byttes alltså 
mot  vår gamla båt-
motor. Gubben fick en 
båtmotor och vi fick 
ett litet hus!
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1:100

Den ritades sedan om 
för att kunna över-
nattas i, detta blev 
resulatatet:
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När jag var liten så hade jag en koja som låg mitt 
i vassen. Kojan bestod bara av ett däck av plankor 
med den omkringliggande vassen som väggar och him-
len som tak. Kojan syntes inte från huset där den 
gömde sig i vassen. Här spenderade jag många långa 
sommardagar, läsandes Kalle Anka och drack socker-
dricka. Medan min mamma förfärat ropade efter mig 
och förstod inte vart jag hade tagit vägen!
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jagmamma
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Det är nästan alltid fullt med folk i huset. Gran-
nar, någons nya käresta, en faster eller en in-
flugen gäst. Det är skoj med besök, men ofta letar 
jag efter en plats på platsen där jag kan vara 
helt själv. En plats som påminner om min koja i 
vassen men kanske med en ny utforming. Tänk om 
man kunde bygga ett tillägg på taket där bara jag 
kunde vara?
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Bilder från tomten i olika årstider
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December 2018

April 2018
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Tankar och reflektioner om tidslager i en byggnad

I det första kapitlet i Steven Brands bok How build-
ings Learn beskriver han att syftet med hans bok är 
att undersöka byggnader som helheter. Inte som hel-
heter i rummet men i tiden. Vissa byggnader är ut-
formade och förvaltas som en rumslig helhet, men  
att ingen byggnad gestaltas som en tidsmässig hel-
het.
(Brand 1994, 3)

Jag blir fundersam och undrar vilken typ av bygg-
nader han beskriver. Mina tankar börjar även spin-
na iväg på dessa temporala helhets-byggnader. Med 
temporal menar han kanske att tiden är bestämd, och 
därmed även husets process inom det satta tidsspan-
net. Huset jag har tagit som utgångspunkt i denna 
rapport har på ett sätt haft två olika liv under ett 
tidsspann på 167 år. Timret har gett förutsättning 
till att skapa två typer av uppsättningar hus. Den 
första var ett typiskt parhus från år 1850 och den 
andra är idag ett båthus byggt av diverse begagnade 
och tillgängliga material från sin kontext. Kan-
ske är det svårt att hitta exempel på byggnader som 
gestaltas som tidsmässiga helheter. Istället skulle 
man i detta exempel kunna referera till materi-
alet som en tidsmässig helhet, då det har möjlighet 
att vara med till att skapa en ny byggnad. Det be-
tyder att timret som huset består av idag skulle 
imorgon kunna plockas ned och flyttas för att sedan 
sättas upp på en ny plats som ett nytt hus. Materi-
alet är då en bestående tidsmässig helhet och är en 
förutsättning för skapandet av nya rum. Samtidigt 
skulle materialet kunna vara betydelselöst i förhål-
lande till husets tidsmässiga helhet. Med tanke på 
exemplet från Thessues Paradoxen (s 71) där plan-
korna till båten byts ut och tillslut finns det inte 
några “orginal” plankor kvar, ändå anses det av som-
liga fortfarande vara samma båt.
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Om materialet i huset idag successivt skulle by-
tas ut, för att om hundra år vara ett helt nytt hus 
med nya beståndsdelar - är det då fortfarande samma 
hus? Jag ställer mig även frågan om huset är detsam-
ma efter att det flyttades från där det ursprungligen 
var byggt till den plats som det står på idag? Det-
ta är frågor jag funderat mycket över under arbetets 
gång. Jag har inte något svar, men tanken kanske 
inte heller är att kunna besvara dessa frågor - utan 
istället lyfta dom och öppna för diskussion. 

Brand ställer sig frågan: Vad händer i byggnad-
er över tid? Han refererar till två olika citat som 
hänvisar till hur byggnader och deras funktion in-
teragerar med varandra.
“Form ever follows function” - 1896 Louis Sullivan.
“We shape our buildings, and afterwards they shape 
us” - Winston Churchill. Brand menar att Sullivans 
uttryck fick en hel generation arkitekter att tro 
att funktionen av en byggnad går att förutse. Sam-
tidigt som Churchills citat är otillräckligt för att 
beskriva byggnader över ett längre tidsspann. Brand 
menar att vi formger våra byggnader, sedan formger 
dom oss, sedan formger vi byggnaderna på nytt igen 
och detta går runt i en oändlig process. (Brand 
1994, 5)J 

Mitt sommarställe känns som ett bra exempel på det 
Brand beskriver. Huset började sin livsresa som en 
nödvändig bostad för en bondefamilj som arbetade 
för kyrkan i mitten av 1800-talet, och är just nu en 
fristad för stadsbor som söker lugnet nära naturen. 
Rummen som huset har gett förutsättning till formgav 
familjen Linnér under tiden dom bodde i huset och de 
liv som skapades där.
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När huset sedan revs ned och på nytt byggdes upp 
formgav min farfar hur rummen i det nya huset skulle 
se ut, med förutsättning från timret och platsen. 
Under hela min livstid har dessa rum formgett mig 
och givit mig referenser att minnas och leva från. 
Relationen mellan hur vi formger det fysiska rummet 
och hur detta sedan formger oss om och om igen, är 
något som intresserar mig och något jag gärna hade 
velat studera ytterligare.  

“Buildings tell stories, if they are allowed - if 
their pasts is flaunted rather than concealed.“ 
(Brand 1994, 78)
En metod Steven Brand använder i sin bok för att 
beskriva de olika tillägg som kan ha gjorts av en 
byggnad är att han utifrån ett fotografi beskriver 
kortfattat (om synligt på bilden) de olika tillägg 
som lagts på, eller komponenter av byggnaden som 
tagits bort.

Jag provar att applicerar denna metod på platsens 
utformning och de bilder jag har hittat på huset 
från 1990-talet i bildserien på sidan 92-93. Man kan 
se en del skillnad i hur träd har huggits ned, eller 
buskar som vuxit upp. Uteplatser som har ändrat 
form och terrasser som har lagts till. Några större 
förändringar har inte gjorts i husets uppbyggnad och 
planlösning. Jag tycker ändå att bilderna i rela-
tion till varandra ger en indikation på den tidsre-
sa huset gjort under min livstid. Det är spännande 
att se att relativt små förändringar har haft en 
stor inverkan på hur livet har formgetts i och kring 
huset.  
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(Brand 1994, 13)

Tankar och reflektioner om tidslager i en byggnad

I kapitel två i boken, Avskalandet av olika la-
ger, kategoriserar Brand de olika lager som finns i 
ett hus och deras olika livslängd. Hans teori är 
en påbyggnad av Frank Duffies teori omkring förän-
dringsnivåer i en byggnad. Brands kategorisering 
har för syfte att vara mer generell än Duffies ur-
sprungliga klassificering av kommersiella byggnader. 
Brands olika kategorier är; plats, struktur, skinn, 
tjänster, rumsligt plan och saker (site, structure, 
skin, services, space plan, stuff).
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Site/Platsen:
Är den geografiska miljön och den urbana platsen, och 
oftast den juridiskt definerade tomten. Denna plats 
vars gränser och kontext överlever åtskilliga bygg-
naders livstid.

Structure/Strukturen:
Är själva byggnaden. Det är det fundament och last-
bärande element som är både farligt och dyrt att 
ändra på vilket innebär att detta oftast inte görs. 
Det strukturella livet i en byggnad håller från 30-
300 år.

Skin/Skinn:
Är det exteriöra skalet som ändras ca var 20 år, för 
att följa med i modet och teknologin. Men det senas-
te fokuset av energikostnader har gjort att de flesta 
nya skinn är bättre isolerade och lufttäta.

Services/Tjänster:
Är de delarna av byggnader som står för allt det 
arbete som får byggnaden att fungera. Ventilation, 
sprinkler system, kabel och elektroniksystem, VVS 
och att detta måste bytas ut var 7-15 år.

Space plan/Rums plan:
Är det som Duffy kallar “uppsättning”. Alltså den 
interiöra delen som består av innerväggar, tak, golv 
och dörrar. Denna kan skiftas ut antingen var 3 år 
men ibland i vissa hem kan det rumsliga planet hålla 
upp till 30 år. 

Stuff/Saker:
Stolar, bänkar, telefoner och lampor. Det är allt 
det som rör sig oavbrutet i huset. 

(Brand 1994, 14)
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Jag gör en tolkning av Brands teorier och ap-
plicerar dessa på det befintliga huset:

Site/Platsen:
Jag tänker att platsen är den totala förutsättning 
för att en byggnad ska kunna existera. Utan plats 
skulle det vara ett tomrum, ett vakuum, i det finns 
det ingen möjlighet att skapa en fysisk ram för att 
bygga ett hus. Platsen definierar även hur samtli-
ga resterande lager ska utformas och vara. I detta 
fall är platsen som bekant en sjötomt i sydvästra 
Småland. Precis som Brand skriver är platsen det 
som i alla lägen kommer att överleva samtliga bygg-
nader.

Structure/Strukturen:
Strukturen i detta hus är timret som ger 
förutsättning för att resterande lager kan exis-
tera. Timret är det som är själva byggnaden och som 
har störst sannolikhet att ha den längsta livsläng-
den efter platsen.

Skin/Skinn:
Brand skriver att skinnet har en livslängd på ca 20 
år. I detta fall är skinnet en stående träpanel som 
sattes upp samtidigt som huset byggdes upp på nytt 
år 1956. 

Services/Tjänster:
Ett exempel på tjänster i huset är spisen. I de två 
fotografierna kan man se att spisen har bytts ut och 
ersatts med en mer modernare version. 

Space plan/Rumsligt plan:
Brand menar att det är den interiöra delen som 
består av innerväggar, tak, golv och dörrar. Den-
na kan skiftas ut antingen var 3 år men kan i vissa 
hem hålla upp till 30 år. Exempel på detta syns på 
fotografi 3 där nya fönsteröppningar har gjorts även 
ett nytt hörnfönster lagts till.
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Skinn

Platsen

Struktur

Stuff/Saker:
Stolar, bänkar, telefoner eller lampor dvs allt 
det som rör sig oavbrutet i huset. Exempel på det-
ta syns i bild fyra där man på första bilden ser 
den befintliga utemöblemanget och på den andra 
bilden ser hur det såg ut en gång på på mitten av 
1980-talet.
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Bilderna är tagna med 26 års mellanrum (1992-2018).

1 1

3 3

Rumsligt plan

Platsen



115

Tjänster

Saker

2 2

4 4
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Formgivningen av både den ursprungliga arrenda-
torsbostaden och mitt sommarställe har sklljt sig 
lite åt men till stor del berott på materialtill-
gång, konstruktions möjlighet och familjens behov 
av olika rum.  

I det ursprungliga timmerhuset var yttermåtten 6 x 
12 m. Tillgången till timmer var i detta fall från 
omkringliggande skog. Timret kapades kanske för 
människan i hanterbara längder (6 m) för att kun-
na förflyttas och användas på ett praktiskt sätt som 
byggmaterial. Storleken på rummen styrdes inte bara 
av olika mänskliga behov utan även av materialets 
behov av konstruktiv stabilitet. Huset stod på en 
stengrund därför att träet behövde hållas torrt så 
det inte stod för nära marken då det skulle börja 
ruttna. Taket på huset hade en viss taklutning för 
att effektivt åstadkomma regnskydd. Ytterväggar-
na bekläddes med stående 1 tums lockpanel för att i 
första hand skydda timret mot fukt. Fönstersättnin-
gen var sannolikt en standard typologi för ett typ-
iskt parhus, men kan även ha berott på tillgången 
till fönster och rummens placering. 

I det senare huset som idag är mitt sommarställe 
har formgivning baserats på andra behov. Det har 
samma yttermått 6 x 12 m och samma inre kärna som 
skapas av det liggande timret. Ytterpanelen li-
knar den tidigare men är idag vitmålad. Insidan 
är beklädd med “treetex”, som var det billigaste 
materialet att tillgå vid den tid som huset bygg-
des. Takstolen är gjord då huset byggdes upp 1956 
också av återvunnet timmer. Fönsterval och fön-
stersättning har styrts av vad som fanns till-
gängligt och vad som var billigaste alternativet då 
huset byggdes. För att idag har utvecklats till att 
behaga kvalitativa livsbehov av större fönsteröp-
pningar för mer ljusinsläpp med dyrare material. 

Tankar och reflektioner om de formgivande faktorerna 
och dess betydelse i både arrendatorsbostaden och 
huset idag
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Vad som är gemensamt för formgivningen av dessa två 
hus är tillgängligheten på byggnadsmaterial och att 
dessa ska vara så billiga som möjligt. Husen bygg-
des dock för två olika ändamål. Det första för en 
lantbrukarfamilj vid 1850-talet, och deras behov av 
en bostad för både arbete och vila men också prak-
tiskt nödvändighet av värme och skydd. Huset var 
också en förutsättning för socialt umgänge både 
till vardag och fest.

Huset idag är byggt och placerat både för prak-
tisk användbarhet som båthus och fiskebod. Denna mer 
praktiska aspekt kan ses i de första ritningarna 
från år 1956, men har alltmer tagits över av frit-
idsändamål. Rummen har arrangerats mer för famil-
jeaktiviteter och umgänge. Idag är huset en till-
flyktsort för oss stadsbor, som söker lugnet nära 
naturen och en plats att umgås och hålla fest på.  
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I detta avsnitt gör jag en tolkning av ett 
fotoalbum som är sammansatt av Elsa Linnér 
som var boende i huset mellan åren 1917-1952. 
Jag fick låna en skrivmaskin av min handledare 
Nina Aronsen och skrev små kommentarer till de 
foton jag såg. Texterna är fiktiva men inspira-
tionen kommer från mina möten med Mona Linnér 
och de samtal vi hade tillsammans. Detta sätts 
samman i min presentation så att kommentar-
erna/berättelserna till olika bilder kan flyt-
tas runt. På detta sätt finns det en frihet i 
att som läsare själv vara en del av historien 
och att berättelserna återskapas på nytt och 
fotografierna får nya betydelser. I detta ka-
pitel har jag dokumenterat kommenterarer och 
bilder. 
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På sommaren kom de 
dock små varelser och 
hälsade på, dessa 
lånade hon gärna.

Inomhus var det svalt, och gran-
nen kom ofta på besök.

Jag tycker om att bli fotograferad.
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Det var varmt och dom kylde 
baksidan mot kalla stenar och 
gömde sina huvuden under små 
hattar. 

Brunnen var ändå den 
viktigaste delen på 
hela deras tomt. 

Förundrat tittade hon på den lilla 
varelsen och insåg förfärat att en 
sådan skulle hon aldrig äga.

Barbacka fick barnen rida på den gamle 
hästen. Vi såg alla till att ingen 
olycka skedde. 

I den mörka kvällen satt hon och jobbade 
flitigt. Inte kunde man skymta hennes an-
sikte utan blott hennes siluett. Hon ville 
inte bli störd och arbetade under tystnad. 

Skynda ! Skynda!
Vi har bråttom till nästa gård.
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Solliden hade en symmetri 
som hette duga. Många menta-
la bilder skulle tas av denna 
fasad. Hon ville förevigt komma 
ihåg hur fontänen porlade och 
hur den vita färgen lyste i den 
sena juni morgonen. 

Ugglan log, eller var den paralyse-
rad? 
Fångad var den iallafall och det var 
ett som var säkert. 

Mattan hade tagit 46 år att slutföra.
Hon satte sig framför sitt verk och pustade ut. Nu 
var hon nöjd, nu var hon stolt. Korgstolen knakade 
när hon lutade sig tillbaka.  



123

Alla var dom systrar.
Men dom var inte bundna med blodet bara med 
själen.

Det här med att ro och spinna, inger en känsla 
av ett aldrig slutfört arbete.

Men le då!
Herregud du ser ju ut 
som om kon stod på 
isen. 

Varje vinter kom han farande
på sina hemmasnickrade skidor

När prästen kom på besök ville 
hon ta ett fotografi av honom 
men hon var så nervös och ska-
kade på handen så fotot blev 
alldeles suddigt. 
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Samma höga panna, och samma 
höga hårfäste. Dom var sanner-
ligen släkt. 

Tjuren var den största man skådat sedan ur-
minnestider. Alla ville ta ett fotografi med 
den. Alla ville stå bredvid den gigantiska 
tjuren. 

Alla hönsen var vita och min klän-
ning var prickig. 

Rak i ryggen och med knutna 
händer, poserade hon.
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Dom stack upp ur sjön som spjut, inte fick man lust att bada just där. 
Näckrosbladen gav intrycket av att det skulle gå att beträda vattnet. 
Två fotografier togs här.

Huden i hennes ansikte hade 
på senare år skiftat i karak-
tär. Färgen hade fått en grövre 
nyans och hårstråna vuxit sig 
tätare, hon älskade det!

Luta er mot stenen för den är sval 
och ni är vitklädda.

Igen är vi systrar klädda i samma 
uniform. 
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Nylonstrumporna kliade något 
fasligt.
Men hon var glad, hon var ju 
på besök i stan. 

Det ända som fick henne att le på kort var en 
nyfödd kattunge. 

Hortensian doftade inte 
längre, men linneduken 
var fortfarande styv. 

Alla dessa människor som fanns 
med i de dagar hon kallade liv-
et.
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På hösten hade hon lång rock 
och tittade försynt upp under 
den sneda hatten. 

Huset vi bodde i var vårt hem. Här kunde en få ro och här 
kunde en vila. Vårt liv kretsade omkring vårt hus och 
drängstugan och vedboden förstås!



128

Och alla tjurar skulle nu framöver dokumenteras med en man vid deras 
sida, både rädd och stolt på samma gång. Tjuren var lugn, han visste hur 
mycket han vägde och hur vacker han var.

När dom var nere vid sjön för att 
bada kon...

Maktfullt tittade hon ut från 
trappan, kisade mot solen som 
värmde hennes päls.
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Systrar till döden, men ingen vet vad dom hade gemensamt egentligen mer 
än att dom kunde dela detta nu. Dom kunde tillsammans förglömma sorger 
och vemod och ersätta det med gruppfotografi och fula tapeter.

I mitten av mars kom brodern hem 
från militärtjänstgörningen. Han 
hade långa blanka stövlar och ett 
midjebälte som han snorde om ma-
gen.

Alla ska med! Snabbt ska det gå! 
När höet transporteras från ett 
ställe till ett annat...

Bak på cykeln hade han spänt fast sin 
portfölj, detta gjorde att jag fick 
plats att sitta på ramen. 
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När hon insåg att 
hon snart skulle dö, 
väcktes en nyfiken-
het och ett vemod 
hon aldrig tidigare 
känt.

När det nya huset skulle byggas fick 
man vara med för att förstå hur det 
hela var sammankopplat. Här togs 
förstås en bild!

Mitt under krigstiden på 40-talet var 
alla pojkar så granna i deras små 
uniformer och hade man tur kunde man 
fånga dom på bild.

Kriget påverkade oss inte 
alltför mycket. De unga 
försvann, och när någon 
dog köpte vi blommor och 
fotograferade prästen. 
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Hon var en jävel på att ro,
det tyckte hela socknen.
Hennes händer höll ett st-
adigt grepp om åran och på 
något märkligt vis omfamna-
de hon havet på samma trygga 
sätt som hon omfamnade livet.

Änderna var både vackra att se på, och så kunde man äta dom om det var 
så att all annan mat tog slut. 

Systern fick man och barn, men 
inte jag. 
Jag fick bara fred och ro. 

När den tjocka pälsbeklädda huden 
omfamnades av det söta juni-vat-
tnet rök det ångor. Sakta, sakta 
vadade kon ut bland vassen. Uppe 
vid strandkanten stod dom andra 
och log mot kameran. Endast en av 
tre följde kons färd mot djupet. 
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Jag ville undersöka om hur huset och platsen 
kan ta form i framtiden. Detta kapitel har jag 
haft svårast att sammanställa på ett givande 
sätt. Jag har provat ett antal metoder för att 
undersöka ett framtidscenario men inte rik-
tigt hittat något jag tycker håller måttet. Jag 
har därför beslutat mig för att endast använ-
da en av alla de olika metoder jag provat för 
att kommunicera ett framtida scenario och det 
är följande. Genom att skriva två brev, på sam-
ma skrivmaskin som i kapitlet boende och berät-
telser, till en mottagare i framtiden (timret 
och de boende). Jag önskar att skapa tankar och 
fantasier om vad platsen och huset kan vara 
både i en nära framtid men också långt bort i 
tiden. 
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SLUT!
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eller?
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Tankar om resultatet

- Hur gick de?

Då jag började med att fundera över vad jag ville 
att mitt examensarbete skulle handla om, och vilka 
frågeställningar jag ville besvara, var det inte i 
närheten av vad slutresultatet blev. Under proces-
sens gång har jag insett mer och mer att de mest 
givande att göra för att få reda så mycket som jag 
kunde omkring huset och platsen, var att låta de 
berätta för mig i sin egen takt. Många historier 
förblir oupptäckta och allt mitt undersökande har 
nog resulterat i fler frågor än svar.

Jag tror dock att det är precis det som är styrkan 
i mitt examensarbete - ett försök till att berätta 
om ett hus liv, med all den komplexitet och olika 
lager som det innebär. I mitt fall handlar det 
inte heller om bara ett hus, utan om två hus och 
två olika platser. Jag önskar att mitt examensar-
bete kan vara ett tillägg i diskussionen kring hus, 
komplexitet och berättelse. Jag har samlat både 
konkret fakta och berättelser från egna och andras 
minnen. Sammansättning av dessa två olika kompo-
nenter är intressant då det både berättar något om 
husets själ och rent faktamässigt om det som sitter 
i väggarna.

Jag har kommit fram till att det går att läsa tid-
slager i en byggnad på fler sätt än bara den mate-
riella. Det är möjligt att ‘intervjua en byggnad’, 
både genom att vända sig till byggnadens olika kom-
ponenter men också dess invånare. 
Genom att skriva om arkitektur och kommunicera det 
på ett kreativt sätt är det möjligt att ge ett hus 
fler dimensioner än vad som normalt blir presenterat 
för en byggnad.
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Något annat som mitt arbete har visat är att ett 
hus historia har inte bara en sanning, utan det 
beror på vem du frågar. Under arbetets gång har jag 
skapat egna metoder utifrån vad det jag har valt 
att undersöka kräver, detta har visat att det är 
går att kommunicera arkitektur på ett nyanserat 
sätt. Ett hus liv kommuniceras oftast i kronologisk 
ordning och jag har i denna rapport beskrivit ett 
hus liv genom tre olika teman. I det första tem-
at, arkitektur och tidslager, är de metoder som jag 
använt till stor del ett samlande av information 
kring husets historia och hur det uppkom. Det kom-
pletterar mitt andra och tredje tema av rapporten 
som består av ett mer konstnärligt tolkande i text 
med inspiration från fotografier, minnen och fanta-
si. 

Det har varit möjligt för mig att samla in så my-
cket information kring huset och dess historia tack 
vare alla de institutioner jag har varit i kontakt 
med. Då Lantmäteriet inrättades 1628, har Sverige 
haft en fantastisk tillgång till historien genom 
olika dokumenterande kartor. Även Nordiska Museét, 
lokala kommuner och Riksantikvarieämbetet har 
ovärderlig information kring äldre bebyggelse. 
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Dessa institutioner har gjort det möjligt att på 
ett relativt enkelt sätt ta del av en mängd infor-
mation. Denna typ av metod går att applicera di-
rekt på andra hus och innebär egentligen endast att 
intervjua och ta kontakt med alla de människor och 
institutioner som är kopplade till den aktuella 
byggnaden.

I min intervju med Mona Linnér har jag använt mig 
av metoden att rita upp husets planlösning eftet 
hennes minne. Denna metod går att använda för an-
dra som har kunskap om arkitektur och rumsbildning. 
Min planritning ger en indikation för hur rummen 
såg ut och hur dessa brukades. Metoden skulle kun-
na appliceras på andra byggnader som rivits ned för 
att kunna ritas upp igen efter någons minne. Detta 
är en etablerad metod som med säkerhet har använts 
innan jag har provat på den. I mina intervjuer med 
Mona handlade det mycket om att få rumsindelnin-
gen och proportionerna rätt. Jag hade kunnat jobba 
vidare för att göra fler ritningar, ännu mer detal-
jerade med vilken typ av material och känsla som 
rummen hade. 

De metoder där jag använt mig av skrivmaskin-
en som redskap för att skriva korta fiktiva texter 
med inspiration från gamla bilder och från fan-
tasin har varit väldigt roligt att arbeta med. 
Metoden är till för att ge liv och skapa nya tan-
kar hos läsaren av vad bilderna kan ha för in-
nebörd, vad arkitekturen kan skapa för liv och vil-
ka förutsättningar rum ger för människor. Texterna 
om framtiden är skrivna som brev för en läsare om 
hundra år. Dessa kan skapa tankar om vad framtiden 
innebär. Detta avsnitt är i min mening alldeles för 
kort och jag skulle vilja arbeta vidare med det. 



141

I del två, boende och berättelser, har jag vågat 
prova en metod för att beskriva vad arkitektur kan 
betyda i ett vardagligt liv. När jag ser tillbaka 
på denna metod kan jag inte låta bli att tycka den 
är lite naiv och att den kanske inte helt fyller 
sitt syfte. Jag hoppas ändå kunna inspirera andra 
att våga prova, för att sedan kunna utvärdera re-
sultatet. Denna metod skulle kunna appliceras av 
andra på fotografier av människor som har bott i de 
hus de önskar att undersöka. 

De autoetnografiska metoder som jag använt mig av är 
egna minnen från platsen. Dessa beskriver den tid 
som jag har varit en del av husets liv. Under ar-
betets gång har platsen fått nya dimensioner i mina 
ögon. Med kunskapen om de olika lager som finns på 
platsen och i huset berikar och gör dessa mer kom-
plexa. Denna kunskap skulle vara väldigt spännande 
att arbeta med i ett gestaltande syfte. Vad kan min 
undersökning bidra om man skulle vilja gestalta ett 
tillägg? 
Jag tror att en ny gestaltning på platsen eller ett 
tillägg till huset, med den kunskap som denna rap-
port ger hade gestaltningen kunnat bli mer rotad i 
det befintliga husets komplexitet.
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- Vad tror jag mitt arbete kan bidra med?

Jag hoppas och tror att mitt arbete kan vara en 
inspiration till alla som är intresserad av gamla 
hus och deras berättelser. Mitt arbete är ett in-
slag i diskussionen kring restaurering, och hur vi 
ser på och pratar om äldre byggnader. Jag hoppas på 
att inspirera andra till att våga prova nya metod-
er, mer eller mindre lyckade, för att beskriva den 
komplexitet som rum skapar. 
 
Mitt arbete kan också bidra med att vara ett 
tillägg i diskussionen om begreppet tid i arkitek-
tur och hur vi tänker kring huset som objekt och 
fysisk förutsättning för våra liv och hur vi kan 
tillåta det att förändras och finnas med i många 
generationer. Genom att ta detta hus som exempel 
önskar jag att det ger inspiration och tankar kring 
andra hus och vad de har för historia som väntar 
på att berättas. Det behöver inte vara ett litet 
torp i Småland utan mina metoder skulle även kun-
na appliceras på ett vanligt bostadshus på en annan 
plats. Till exempel hade det varit intressant att 
kartlägga den bostad jag för tillfället bor i. Ett 
tegelhus i fyra våningar mitt i centrala Malmö. Vem 
har bott här, och varför är min köksbänk knappt en 
meter lång?

En fråga som jag inser i efterhand att mitt ar-
bete ställer är; Vad är det egentligen som är form-
givande i arkitekturen?
Exemplet från mitt sommarställe är en komplex 
berättelse om hur funktionen, behoven och platsens 
förutsättningar har gett upphov till detta hus. Det 
är intressant att tänka vidare på hur vi formger 
platser och byggnader idag, vad som är drivande i 
dagens arkitektur och gestaltning.
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