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Sammandrag 

Fil. Dr Bertil Waldén publicerade två rapporter i Norrbottens hembygdsförenings årsskrift 1926-

27. Där belystes två typer av mangårdsbyggnader; parstugan och framkammarstugan samt det 

lösöre som förekom i bondehemmen under 1800- och början av 1900-talet. 

Senare forskning kring mangårdsbyggnaden – den s.k. norrbottensgården, har dock lyst med sin 

frånvaro. Med bakgrund av detta ämnar denna uppsats därför beskriva ett urval av 

norrbottensgårdar i pitebygden: hur nyttjandet förändrats sedan Waldéns inventering och vilka 

varianter av de två klassiska bostadshusen som finns representerade. Som metod har jag använt 

mig av fältundersökningar, intervjuer och tidigare skriven litteratur. 
Den sedvanliga norrbottensgården är av parstuge- eller framkammartyp. Parstugeplanen  

nyttjades av de mindre bemedlade, framkammartypen var för storbönder som gärna visade sin 

rikedom. De faktorer som legat till grund för den klassiskt utformade norrbottensgården är främst 

två.  Då huskropparna är byggda av timmer var det i första hand längden på virket som avgjorde 

gårdens utformning vilket också medverkade till en relativ lätthet vid tillbyggnad. Böndernas 

ekonomiska tillväxt under 1800-talets industriella revolution är den andra viktiga faktorn. Då den 

enskilde bonden sålde skog till skogsbolagen och därigenom förvärvade en större summa pengar 

omsattes dessa i till- och påbyggnader på den befintliga huskroppen.   

I pitebygden finns ett antal gårdar som uppförts med de exteriöra attribut som förknippas med  

norrbottensgården - små vindsfönstren, röd fasad, avlång huskropp och entrén utmed långsidan, 

men som på ett eller annat sätt gjort interiöra avsteg från den klassiska par- samt 

framkammarstugan. Två av dessa är herrgårdsplanen samt en variant av framkammarplanen där 

ändkamrarna placerats invid vardagsstugan istället för i dess förlängning. Dessa varianter speglar 

bondens skaparlust och behov vilket också bidrar till en personifiering av huskroppen. Genom att 

tillsätta egna kryddor skapas en personligt utformad kropp där troligen behov och form speglade 

byggherrens liv och samhällsrang.  

Norrbottensgårdens historik är lång och konstigt vore om de inte genomgått  

upprustning och moderinsering under årens lopp - vilket också skett. Den är inte längre förknippad med 

ålderdomlighet, men värnar gärna om de klassiska exteriöra attributen, de inre trägolven och ”pitevalvet”.  
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SUMMARY 
 

 

 

 

Two reports written by Bertil Waldén were published in the yearbook of “Norrbottens 

hembygdsförening” in 1926-27. He described certain types of dwelling houses: one with two 

rooms and a bigger one called framkammarstuga, and the goods used in farmer’s homes in the 19
th

 

and the beginning of the 20
th

 century. Since then this kind of farm, the so called Norrbottensgård, 

has not been an object of further investigation.   

 This essay will therefore portray a selection of residential homes in the community of Piteå. It 

deals with how the use of these homes has altered since the investigations of Waldén, also which 

variations of the two classical housing types are represented. My method has been field research 

and interviews, except for using previous research.  

 The most common Norrbotten farm is a two-room house or a front-room house 

(framkammarstuga). The two-room houses were for the not so well-to-do population and the front-

room houses were for the wealthy farmers who wanted to accentuate their wealth. 

 Several important factors lead to the shape of the classical homes. The length of the timber 

shaped the house. The frame made the house relatively easy to extend further. The wealth that the 

farmers collected in the age of the industrial revolution was also an important factor influencing the 

shape and size of the house. When a farmer sold his forest to lumber merchants they used part of 

the money to convert the house by adding extensions and an attic to the already existing house.  

 In Piteå there are some houses which on the outside look like a Norrbotten residential home, 

with small windows in the attic, a red facade, and an elongated, rectangular frame, but they are 

different on the inside when compared to the classical houses.  

 This essay illustrates a six-room Norrbotten dwelling, and a variety of the front-room houses 

where the end chambers are placed alongside the living room instead of in its extension. This 

variety reflects the creativity of the farmers and the perceived need to have an individually shaped 

design of the dwelling. By adding individual touches to the building it gained a unique layout, 

where needs and shape reflected the constructor´s life and social status.  

 The history of Norrbotten farms is long and naturally they have been renovated and modernized. 

They are no longer connected with farming, but they ensure the classical attributes of the exterior, 

the wooden floors in the interior and the typical pitevalvet (Pite vault).   
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1. INLEDNING 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Norrbottensgården är bondens mangårdsbyggnad och vanligt förekommande på den 

norrländska landsbygden. Detta till trots ansåg f.d. intendent vid Norrbottens museum 

fil. Dr Bertil Waldén att forskare fokuserat mer på de byggnader med främmande, 

primitiva och ålderdomliga inslag än på den svenska allmogekulturens byggnader. 

Sommaren 1926 genomförde därför Nordiska museet och hembygdsföreningar i Pite- 

och Lulebygderna en byggnadsundersökning i de två kuststäderna. Detta resulterade i 

en rapport som publicerades i Norrbottens hembygdsförenings årsskrift 1926. Året 

därpå genomförde Waldén själv en snabbinventering av möblemanget i 

mangårdsbyggnaderna vilket offentliggjordes i 1927 års årsskrift för Norrbottens 

hembygdsförening.   

1.2 Syfte och avgränsning 

Enligt ovanstående stycke publicerade Fil. Dr Bertil Waldén två dokumentationer kallad 

”Den gamla gården I och II”. I rapporterna belystes två typer av mangårdsbyggnader; 

parstugan och framkammarstugan samt det lösöre som förekom i bondehemmen under 

1800- och början av 1900-talet. 

Senare forskning kring mangårdsbyggnaden – den s.k. norrbottensgården, har dock lyst 

med sin frånvaro. De skrivna källor som finns att tillgå beskriver endast i korthet de 

bostadshus som illustreras i Waldéns inventering. Ingen nutida forskning har behandlat 

den moderna norrbottensgårdens nyttjande, inte heller belyst andra varianter av den 

karaktäristiska gården och hur just de är uppförda.   

Med bakgrund av detta ämnar denna uppsats därför beskriva ett urval av 

norrbottensgårdar i pitebygden: hur brukandet förändrats sedan Waldéns inventering 

och vilka varianter av de två klassiska bostadshusen som finns representerade.  

Då den angivna forskningsperioden är knapp och mangårdsbyggnaderna många 

avgränsas undersökningen till fem objekt inom Piteområdet. Två anledningar ligger till 

grund för mitt val; den första är att jag själv är bosatt i Piteå, den andra att jag under 

många år besökt ett flertal norrbottensgårdar – både klassiskt utformade och ett antal 

avarter, gårdar som jag tyckte skulle passa att lyfta fram i denna forskningsuppgift.    

Att närma sig en byggnad och förstå dess nyttjande kräver mer än papper, penna och 

kamera. Minst lika viktigt är de gamla bilder som finns att tillgå på museum, 

centralarkiv och i privata fotoalbum. Det är med hjälp av dessa som en förståelse för 

hur det exteriöra har förändrats under tidens gång, vilka karaktäristiska drag som 

förknippas med en norrbottensgård och hur de tidigare var situerade i landskapet. 

Genom att jämföra dessa bilder med dagens gårdar får man en förståelse för hur 

utseende och nyttjande förändrats genom tiderna.   

Dialektalt kallas både mangårdsbyggnaden och gårdsmiljön för 
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norrbottensgård vilket ibland skapar missförstånd. Därför har jag valt att benämna 

endast mangårdsbyggnaden för norrbottensgård, inte gårdsmiljön i stort. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vilka samhällsförändringar avspeglas i mangårdsbyggnaderna?  

Hur ser nyttjandet av den moderna norrbottensgården ut?  

Vilka olika typer finns representerade i Piteå och vad skiljer dem åt? 

 

1.4 Metod 

Ett flertal tidigare inventeringar har legat till grund för forskningen kring 

norrbottensgårdens beskaffenhet i Piteå. Detta gäller främst Bertil Waldéns 

dokumentation av den norrbottniska bebyggelsen under 1920-talet, men också Piteå 

Kommuns kulturmiljöprogram samt inventering av bebyggelsen i Öjebyn framtagen av 

Länsstyrelsen i Norrbotten år 1989.  Muntliga källor har anskaffats genom intervjuer 

med personer kopplade till Anders-Nilsagården, Pehrsgården i Svensbyn samt gården 

Hansch i Långnäs. 

Elna Nyström, släktforskare och med rötter i Anders-Nilsagården, har under många år 

samlat kunskap och material kring gården. Jag träffade Elna i hennes hem en vinterdag 

för två år sedan där jag fick ta del av den information som hon under alla år som 

släktforskare samlat på sig. Jag hade med intervjun hoppats få svar på när och vem som 

uppförde gården, men också varför den byggdes med den otraditionella sexdelade 

planlösningen, svar som jag också fick.  

Intervjun gällande Pehrsgården genomfördes på plats i gården med Brit Fälth, 

styrelseordförande i Svensbyns hembygdsförening som idag förfogar över den gamla 

gården. Av henne fick jag ta del av den historia som hon fått berättat för sig om husets 

ursprung.   

Gården Hansch i Långnäs ägs av Karin och Bo Andersson som bott i gården sedan 

1980-talet. Hansch är Karins släktgård vilket bidrar till stor kunskap gällande historik 

och släkthistoria. Dock fick jag tyvärr inte svar på den fråga som var mest angelägen – 

varför gården uppfördes med framkamrarna i liv med långsidan, något som är mycket 

ovanligt i pitebygden. Dock redogjorde hon för de renoveringar som genomförts under 

de senaste tjugo åren.  

Undersökningsmetoder som jag använt mig av har, utöver intervjuer och skiftliga källor 

varit byggnadshistoriska fältundersökningar på plats i objekten där byggnadsteknik, 

exteriör, interiör samt planlösning studerats. Till min hjälp har jag nyttjat kamera och 

anteckningsblock. 

Fem norrbottensgårdar ingår i forskningen vilka återfinns i byarna Norrfjärden, 

Långnäs och Pitholm samt Svensbyn och Lillpite där sistnämnde gård idag återfinns på 

friluftsmuseet Hägnan i Luleå. 
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1.5 Litteratur och källor 

Den mest fundamentala litteraturen återfinns på det lokala biblioteket. Tidigare 

inventering inom området, och som ligger till grund för denna forskning, är Bertil 

Waldéns inventeringar av gårdar och lösören utförda under 1920-talet. Där skildras 

generella beskaffenheter och möblemang på ett mycket beskrivande sätt.  

Lars- Erik Edlunds ”Norrbottens uppslagsbok”, Hans Beskows ”Norrbottens bygd och 

folk”, Albert Nordbergs ”En gammal Norrbottensbygd”, ”Ladornas bygd” från en 

studiecirkel i Alvik-Långnäs, ”Lador och låsbräken” utgiven av Länsstyrelsen i 

Norrbotten, ”Norrbotten – läsebok för skola och hem” av Bergfors och Neander samt 

Piteå Kommuns egen kulturmiljövårdssida ”Husera” är skriftliga källor som använts för 

denna forskning. Muntliga källor är främst knutna till gårdarna Anders-Nilsagården på 

Pitholm, Hansch i Långnäs och Pehrsgården i Svensbyn. 

Att nämnas i denna forskning bör också etnologen och forskaren Sigurd Erixon. Erixon 

utförde fältarbete i Nordiska museets tjänst och sannolikheten är stor att både Waldén 

och Erixon på ett eller annat sätt arbetat tillsammans då de bägge var knutna till 

Nordiska museet under samma tidsperiod. Detta kan, till denna forskning, emellertid 

inte styrkas fullt ut.  

1.6 Källkritik 

Jag har, inför forskningsuppgiften, valt att använda mig att ett flertal olika källor – både skrivna 

och muntliga. Dock är den muntliga metoden vansklig då det framkomna resultatet inte allt för 

sällan speglar den intervjuades ställningstagande och minnen knutna till det undersökta objektet. 

Hur ser relationen mellan objekt och berättare ut, är minnet färgat av specifika omständigheter 

vilka i sin tur kan påverka resultatet?   

Sara Vintrén f.d Berg, tidigare kulturmiljöutvecklare på Piteå Kommun står bakom 

Piteå kommuns kulturmiljövårdssida Husera. Med sin utbildning inom kultur och sin 

bostadsort i Norrbotten bör den framkomna informationen behandlas med en hög 

trovärdighet. Källor och referenser är enligt Husera hämtade från bygglovshandlingar, 

stadsplaner, generalplaner samt protokoll i Piteå kommuns Centralarkiv. Dock är det 

oklart vad protokollen i centralarkivet innehåller och vem som skrivit dem.  

Jag har lagt stor vikt vid Bertil Waldén inventering, en rapport som genomsyrat mitt 

eget arbete. Dock finns en hel del ställningstaganden att ta i beaktande inför de resultat 

som framkom då Waldén inte utförde alla gårdsinventeringar själv.  Har Waldén vid 

inventeringssammanställningen tolkat de framkomna resultaten på ett korrekt sätt? Har 

han lagt in sina egna värderingar i arbetet? Det framkommer inte om några personliga 

kopplingar till byar, gårdar eller människor finns. Hade resultatet i så fall blivit 

annorlunda?  

Boken Ladornas bygd som tillkommit efter en studiecirkel i byarna Alvik-Långnäs bör 

behandlas med en inte alltför hög tillförlitlighet. Deltagarna var 14 till antalet och 

gästskrivare 7 st. Källhänvisningar saknas samt tillvägagångssätt vilket försvagar källan 

ytterligare. Dock finns ett stort personligt engagemang från deltagarna då byn och 

människorna mer eller mindre betytt mycket för författarna. Många är de minnen och 

känslor som är knutna till författarnas sätt att framhäva informationen.  

Lador och låsbräken utgiven av Länsstyrelsen i Norrbotten belyser länets 

jordbrukslandskap. Källhänvisningarna är många till antalet dock saknas fotnötter. 

Detta medför trots detta en hög tillförlitlighet, men med ett visst mått av källkritik. 

Länsstyrelsen har en god kännedom om kultur och miljö vilket talar till deras fördel, 

men är källorna rätt tolkade och på vilket sätt har författaren anskaffat informationen?  
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Elna Nyström samt de nuvarande ägarna av Anders-Nilsagården, paret Brännström, 

utgör de muntliga källorna knutna till Anders-Nilsagården och bör behandlas skiljt från 

varandra. Elna med släktband till gården har spenderat åtskilliga timmar på 

släktforskning, något som de nuvarande ägarna – Erik och Ulla Brännström inte gjort. 

Paret har heller inga släktband till fastigheten vilket medför att Elna hör till den mest 

trovärdiga källan. Dock måste källkritik förekomma också här. Vem är författare till 

Elnas källor? Har hennes minnen färgats av de släktband som finns till gården och 

framhäver hon endast den information som enligt henne känns mest korrekt i 

situationen? Kan paret Brännström påverkats av de historier som kretsar kring gården 

och brett på dem ytterligare då det inte finns några släktband?  

Information knuten till Hansch i Långnäs har framkommit efter intervju med gårdens 

ägare Karin Andersson Stenvall som tillsammans med sin familj bott i släktgården 

sedan 1980-talet. Med anledning av detta bör samma källkritik förekomma som i Elna 

Nyströms fall där minnen och släktforskning ligger som en stadig grund till 

informationen.   

 

1.7 Upplägg 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av norrbottensgårdens karaktärsdrag; exteriör, 

interiör och möblemang samt faktorer till dess uppkomst i Norrbotten. 

Efterföljande kapitel belyser mangårdsbyggnadens framväxt i Norrbotten samt 

norrbottniska gårdstyper. 

Jag har i slutet av forskningen valt att belysa den äldre parstugan och 

framkammarstugan, gårdar som förekommer i Waldéns inventering just för att kunna 

sätta dessa i paritet till dagens moderniserade mangårdsbyggnader. 

Den äldre parstugan representeras av Pehrsgården i Svensbyn och framkammarstugan 

representeras av Storgården med rötter i Lillpite. Den moderniserade norrbottensgården 

utgörs i detta arbete av Jönsbygården i Norrfjärden. Till detta tillkommer två gårdar – 

Anders-Nilsagården och Hansch som tillsammans representerar de avvikande 

norrbottensgårdarna.  

 

1.8 Tackord 

Flertalet norrbottensgårdar är idag bebodda vilket avgränsat forskningen då inte alla känner sig 

bekväma med att öppna sina hem. Därför vill jag tacka de familjer som öppenhjärtigt välkomnat 

mig in i deras hem. 



 10 

2. HISTORIK 
 

 

 

 

 

2.1 Norrbottensgården, bondens mangårdsbyggnad 

Norrbottens mest karaktäristiska byggnadstyp är norrbottensgården, bondens 

mangårdsbyggnad, och återfinns på den norrländska landsbygden. Gården uppfördes på 

väldränerad obrukbar höjd vid ett skogsbryn och i anslutning till en väg. Där står de nu 

som en påminnelse om svunna tider och ideal1.   

Befolkningen i Piteå levde vid sekelskiftet 1700-1800 i stor utsträckning på 

landsbygden, såsom på många andra platser i Sverige. Stadens innevånare uppgick till 

899, medan 6000 levde på landsbygden. Hundra år senare hade siffrorna ökat till 2645 i 

staden och 17951 på landet. Detta borgade således för  

en ansenlig mängd norrbottensgårdar2. 

Utformningen av byggnaden bestämdes av timrets naturliga egenskaper och 

utformning3. Bönderna kom själva att uppföra gårdens alla byggnadskroppar och då 

skogen var en alltid närvarande resurs var de flesta hus knuttimrade. Stockarna bilades 

och försågs med uthuggna jack i stockändarna. Ofta var det fura som användes och de 

bilade stockarna staplades på varandra. Denna metod gjorde det sedan lätt att timra ner 

och flytta hela huset eller göra det större genom att bygga till och höja några stockvarv 

för att göra plats för en övervåning4.  Timmerstommens beskaffenhet medförde ett stort 

antal långsmala och låga par- samt framkammarstugor runt om i länet5.  

Under 1800-taletsekonomiska uppsving i Norrbotten, då skogsnäringen blomstrande, 

gav efterfrågan på trä bönderna möjlighet att sälja skog, erhålla kontanta medel6 och de 

gårdar som från början nyttjade parstugeplanen, förlängdes med sk. ändkamrar och blev 

därigenom längre. Detta resulterade i stora, imponerande och moderna 

norrbottensgårdar.  

Med rikt utsmyckade verandor, fönsterovanstycken och mangårdsbyggnader som både 

förlängdes och höjde fick gårdarna en herrgårdsliknande karaktär7. Dock kom detta att 

förändras under 1900-talet då byggandet och den lokala prägeln av okänd anledning 

försvann8. 

                                                 
1 Waldén Bertil, Den gamla gården, s 18 

2 Axelsson Alf W, Bygdens historia, s 223 

3 Waldén, a.a., s 36 1ff 

4 Lador och låsbräken, Länsstyrelsen i Norrbottens län, sid 65 

5 Edlund, Norrländsk uppslagsbok, 1995, s. 241 

6 Bebyggelsen i Öjebyn, Kulturhistorisk inventering och värdering, Länsstyrelsen i Norrbottens län, s. 24 

7 Waldén, a.a., s 22 1f 

8 Bebyggelsen i Öjebyn, Länsstyrelsen i Norrbottens län, a.a., s 27 
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2.2 Norrbottens hembygdsförenings årsskrift år 1926-1927 

Under sommaren 1926-27 då Nordiska museet i samarbete med hembygdsföreningar 

genomförde en byggnadsundersökning i Pite- och Lulebygderna framkom uppgifter om både 

exteriör, interiör och möblemang. 

Enligt byggnadsdokumentationen förekom både panelklädda och icke panelklädda 

norrbottensgårdar. Om det senare alternativet nyttjades och panel saknades var knutarna antingen 

inklädda pilastrar med profilerad bas och kapitäl eller halvkolonner. Detta gällde i synnerhet i 

pitebygden. Det var också här som både vit och gul fasadpanel förekom. I annat fall gällde den 

traditionellt röda slamfärgen.  

Takmaterialet var i allmänhet spåntak och sticktak9.  

Möblemanget och interiören var ålderdomlig och typisk och traditionell för bygderna,  

särskilt i vardagsstugan. Liknade möblemang brukades från gård till annan och de nytillskott 

som infördes i gården fick en underkastad roll10. Salen var dock det rum som på Waldéns tid var 

det mest moderniserade med papptak, tapeter på väggarna, mattor på golven, gardiner i fönstren, 

runt bort i mitten av rummet och en ljuskrona i taket. Halvmoderna möbler hade flyttat in i 

rummet, medan vissa gårdar fortfarande under mitten av 1920-talet brukade salen som 

klädkammare. Med nakna timmerväggar och avsaknad en eldstad samt utsorterade möbler var 

rummet snarare ett förråd än en sal11.  

Det starkaste intrycket av de norrbottniska bondehemmen var enligt Waldén den ålderdomlighet 

och traditionsbundenhet som fortfarande rådde och där de nya tillskotten underordnade sig de 

traditionella stolarna, skåpet och dragsofforna.  

Under slutet av 1920-talet stod dock, enligt Waldén, den gamla norrbottensgården inför stor 

förvandling. De traditionella gårdarna hade fortfarande starka band till forna tider, medan den 

nya hade moderniserats och brutit kontakten med det förflutna. Synen på framtidens bondehem i 

Norrbotten kom enligt ovanstående att bjuda på omvandlingar, precis samma omvandlingar som 

ägde rum ett antal decennier tidigare i andra delar av Sverige, men vid tiden för inventeringen 

påträffades fortfarande nygjorda lucksängar i traditionell stil10.  

                                                 
9 Waldén Bertil, Den gamla gården I, sid 63 

10 Waldén Bertil, Den gamla gården II, sid 16 

11 Ibid, sid 20 
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2.3 Trävaruindustrin i Piteå 

Under 1600-talet var trävaruhanteringen i pitebygden under stark utveckling. Detta 

medförde att hälften av Västerbottens vattensågar år 1700 återfanns i pitebygdens 

områden Infjärden och Norrfjärden. Tillsammans med tillkomsten av grovbladiga 

byasågar föddes den första stora skogs- och sågverksrevolutionen i norr. 

Då den nya lagstiftningen år 1723 såg dagens ljus försvann exporthindret vilket 

tillsammans med stapelfriheten år 1765, som erhöll rätten till handel med utlandet samt 

lagerhållning av export- och importvaror, ökade exporten av brädor till utlandet. Detta 

genererade ökat kapital för bönderna12. 

   Då industrialiseringen i Västeuropa växte fram under 1800-talet blev efterfrågan på 

virke stor vilket drastiskt minskade Norges och Mellansveriges skogsförråd. Detta 

medförde ett ökat fokus på de norrbottniska skogarna. Ångsågar och ångbåtar alstrade 

möjligheter vid en exploatering vilket gjorde att åren 1860-1875 blev en tid av ansenlig 

skogsutnyttjande i den södra delen av Norrbotten. I och med detta anlades år 1858-59 

länets första ångsåg av C.A Winroth. Platsen blev Bergsviken utanför Piteå och idag 

återstår endast maskinhuset till den ångmaskin som byggdes år 1925. Sågen i 

Bergsviken var den första i raden av ångsågar i Piteå.  

År 1871 och 1872 uppfördes Lövholmens och Skuthamns ångsågar och därmed var 

Norrbotten på god väg att skapa en industriell basnäring13.   

Ett femtiotal sågverk tillkom utmed kustremsan och med hjälp att timmerflottning 

transporterades materialet på vattendragen från skog till industrilokal.  Med sågarnas 

placering vid kusten skeppades virket, efter sågprocessen, direkt ut från hamnen. 

Till skillnad från vattensågar var ångsångarnas kapacitet högre vilket gav ett ökat 

råvarubehov. Detta stillades av sågbolagens timmerinköp från bygdens bönder. Från 

början förvärvades enskilda träd, men detta kom att förändras då bolagen snart köpte 

upp hela skogsfastigheter - något som den enskilde bonden många gånger med bitterhet 

fick erfara.  

På kort sikt gav skogsförsäljningen ekonomiskt kapital vilket omsattes i 

mangårdsbyggnaderna som förlängdes och höjdes till långa och ståtliga 

framkammarstugor, men minskade på lång sikt möjligheten till framtida 

skogsförsörjning14.  

                                                 
12 Axelsson, a.a, s 128 1f 

13 Ibid, s.180 1f 

14 Www.pitea.se/husera 
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3. DEN NORRBOTTNISKA GÅRDSTYPEN 
 

 

 

 

 

I Sverige återfinns ett antal olika gårdstyper. De samverkande faktorerna är många och 

bottnar främst i främmande byggnadsinfluenser, geografisk belägenhet samt tillgången 

till vissa byggnadsmaterial. 

Inte bara gårdstypen utan också byns utformning baseras på ett antal viktiga faktorer. 

Dessa var främst betesmarker, jordbruksbehov, terräng
15 

samt den förordning från 1742, 

utförd av den svenska staten, där byarna organiserades efter en speciell utformning. 

Den norrbottniska byn kännetecknas av en koncentration till landsvägen vilket går  

under namnet landsvägsby. Gårdstomterna återfinns glest uppradade invid varandra och 

typiska landsvägsbyar i pitebygden är Långnäs, Sjulnäs, Roknäs, Svensbyn och 

Lillpite16. Byarna i den södra delen av Norrbotten är allt som ofta stora och i Lule- och 

Pitebygden extra stora till ytan. Trots detta finns fortfarande en stor del obrukad mark17. 

 

                                                 
15 Waldén Bertil, Den gamla gården, sid 20 

16 Waldén,a.a, s 23 1f 

17 Lador och låsbräken, Länsstyrelsen i Norrbottens län, a.a, sid 87 

Roknäs, en typisk landsvägsby 

 

Bild: Piteå Kommun 
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Laga skifte i Sverige under 1800-talet har i många norrbottniska byar inte haft någon 

avgörande betydelse. En jämförelse av byakartor från 1800-talets början till 1920-talet 

visar på tämligen välbevarade tomtuppdelningar.  Förklaringen ligger främst i byn och 

gårdarnas glesa gruppering där gården och mangårdsbyggnadens karaktärsdrag 

skapades likt en biprodukt av byns utformning med faktorer knutna till närings- och 

klimatförhållanden, tillgången på byggnadsmaterial och ekonomiska omständigheter.  

Byar och gårdar i pitebygden är av yngre karaktär än lulesocknarnas. Orsaken tros bero 

på en strävan av helhetsintryck med arkitektonisk dekorativa element. Detta har i sin tur 

medfört en mangårdsbyggnad med herrgårdskaraktär, typisk för pitebygden. 

 

 

 
 

 

Norrbottensgård, Sikfors, Piteå 

 

Bild: Piteå Kommun 
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3.2 Gårdstyper och gårdsbyggnader 

I Norrbotten återfinns ett antal olika gårdstyper. 

En av de vanligast förekommande är den nordsvenska gårdstypen vilket karaktäriseras 

av en gles gård med fyrkantig gräsbevuxen gårdsplan och kringbyggda fristående 

huskroppar. Denna typ av gård har medeltida anor och är vanligt förekommande i både 

Norrbotten och Dalarna18.  

Tre olika varianter av den nordsvenska gårdstypen i Piteå- och Lulebygderna redovisas 

nedan. 

Den fyrkantigt kringbyggda gården förekommer i två varianter: den ålderdomliga med 

en eller flera portbyggnader samt den yngre kvadratiskt kringbyggda gården med friare 

byggnadsgruppering. 

Portbyggnaderna i den ålderdomliga gårdsbilden utgjorde entrén till gården och 

uppfördes vanligtvis likt en praktfull portliderbod med tillhörande loft. I 

portliderbyggnaden inrymdes stall, fähus, halmlada etc. Ingången till fähuset förlades 

till utsidan av byggnaden, medan ingången till stallet vette mot gårdsplanen. Gårdens 

fyra sidor utgjordes av fastighetens viktigaste byggnader - mangårdsbyggnad, 

sommarstuga/bagarstuga samt bodar och fähus. Som mangårdsbyggnadens flygel 

återfanns ofta stallet/ladugården19. Den kringbyggda gården är den gårdstyp som är 

mest förekommande i Pitebygden.  

Den oregelbundna gården karaktäriseras av skilda man- och 

fägårdsbyggnader. Denna typ är den mest vanliga och följer inte något speciellt 

byggnadssätt utan variationerna är många. Dock karaktäriseras den av ett stort antal 

byggnader. På en medelstor bondgård kan 10-15 byggnader ingå. 

Byggnaderna på den oregelbundna gården är främst mangårdsbyggnaden av 

parstugetyp, fähusbyggnad, bodar, härbren och på större gårdar också bagarstugan. 

Visthusbodarna, källarboden och utekällaren förlades i närheten av mangårdsbyggnaden 

medan bastu och smedja uppfördes långt från gårdsplanen med hänsyn till brandfaran.   

Spridd husgruppering karaktäriseras av en stor gårdstomt där byggnaderna placeras utefter 

terrängkaraktären. Denna gårdstyp har vuxit fram utan inblandning av byatraditioner eller 

föreskrifter och återfinns ofta på gårdar med stor areal. 

Till mangården räknades mangårdsbyggnaden, bagarstuga, bryggstugan med  

drängstuga, portbyggnad, matkällare och andra bodar. Till fägården hörde stall, loge, fähus samt 

får- och svinhus.  

Husens antal och storlek varierade beroende på bondens ekonomiska resurser20.  

Idag nyttjas de huskroppar som fortfarande finns kvar på gården i stor  

utsträckning som förråd då det gamla bondesamhället med uppdelade gårdsbyggnader 

för länge sedan är passé. Behoven har ändrats drastiskt under de åttio åren som gått 

sedan Waldéns inventering av gårdsbebyggelsen i Pitebygden. Nya tider har fört med 

sig nya behov, därtill bör också tilläggas att gårdsbyggnaderna en efter en försvunnit 

från gårdsplanen genom rivning, bortforsling, brand etc.   

 

                                                 
18 Lador och låsbräken, Länsstyrelsen i Norrbottens län, a.a, sid 67 

19 Waldén, a.a, s. 25-32 

20 Nordberg Albert, En gammal Norrbottensbygd, sid 761 
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3.2.1 Sommarstugan 

På den norrbottniska gården påträffas ofta en sommarstuga med plan av 

enkelstugetyp21. De s.k. 6-knutahusen inrymmer farstu, införkammare samt ett större 

rum. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som sommarstuga kan också parstugan, eller det sk. 8-knutshuset uppträda. De är allt 

som ofta äldre mangårdsbyggnader som degraderats då en ny mangårdsbyggnad 

uppförts på gården. 

Där bagarstuga saknades kunde bakugn placeras i sommarstugans kök.  

 

3.2.2 Bagarstugan 

Bagarstugan kan på vissa gårdar uppträda som en kombination av sommarstuga och 

bagarstuga i ett 4-knutahus s.k. enrumsstuga med gavelingång, eller i ett 6-knutahus 

med ingången på långsidan. Om gården disponerade både sommarstuga och bagarstuga 

kunde byggnaderna sammanbindas med varandra22.  

 

3.2.3 Härbret 

Härbret utgörs av en enrums tvåvåningsbod på stolpar med gavelsvale och 

överskjutande loft.  De är ofta daterade med årtal och är många gånger en av gårdens 

äldsta byggnader. Ända sedan medeltiden har de bevarat sitt karaktäristiska utseende 

med svängda eller cirkelformade urtag i svalens sidoväggar23. Härbret kom i folkmun 

att benämnas ”häbbaren” och 1967 påträffades ett härbre märkt med årtalet 1601. 

På vindsvåningen förvarades vinterkläder på sommaren och sommarkläder på vintern. 

Bottenvåningen nyttjades till sädesbingar, mjölk- och salttunnor och tunnbrödsförvaring 

där brödet placerades på en uppfäst takställning24.  

 

                                                 
21 Ibid, sid 765 

22 Waldén, a.a, s 43 1ff 

23 Ibid, s 46 

24 Thurfjell Birgitta, Ladornas bygd del 2, sid 81 

 
                  
                Enkelstugeplan 

                        Bild: Skellefteå museum 
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Härbre med överskjutande loft och  

svängda urtag i svalens sidoväggar  

www.fotofinnaren.se 

3.2.4 Bodarna 

Utöver härbrena återfinns en mängd olika bodbyggnader på den norrbottniska gården. 

De mest förekommande är en enkelbod i en våning med gavelingång, en dubbelbod 

med ingång på långsidan till byggnadens två bodrum, en tvåvåningsbod med loft samt 

8-knutaboden den s.k. portliderboden vilket förekommer med eller utan portlider. Utan 

portlider utgörs den av en trerumsbod med ibland något utskjutande loft. I ett öppet 

portlider utgörs bottenvåningen av två bodrum med ett mellanparti av öppet lider, med 

eller utan portar. På loftet återfinns tre rum25.  

På de fastigheter där gårdens byggnader omgärdade gårdsplanen återfanns en 

portliderbyggnad vilket utgjorde gårdsinfarten. Dock finns endast ett fåtal av dessa 

byggnader fortfarande kvar i Piteå. 

 

 
8-knutabod utan portlider, 

Sikfors, Piteå 

              Bild:Piteå Kommun 

 

                                                 
25 Waldén, a.a, s 48 
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3.2.5 Källaren, vedboden och dasset 

Ett antal olika varianter av källarbyggnader finns dokumenterade. Främst gäller det 

enrumsboden med nedgång till källardel under byggnaden samt ute – och innekällaren.  

Utekällaren har timrad överdel och tak, i vissa fall också nedgång genom utbyggd 

förstukvist, innekällaren återfinns under mangårdsbyggnadens kök genom en lucka i 

golvet. Ibland påträffas också en nedgång till innekällaren på mangårdsbyggnadens 

utsida. 

Vedbodarna har alltid haft en mycket viktig uppgift att fylla. Där  

förvarades, förutom veden, också matvaror, kläder och bränsle. 

Huskroppen var försett med en djup gavelsvale avsedd för vedtravar. På äldre vedbodar 

förekom ingång på bägge gavlar. 

Dasset, detta timrade hemlighus tycks av okänd anledning förekomma tidigare i det  

norrbottniska kustlandet än inlandet. På dess väggar finns  många årtal skrivna och den 

äldst kända dassbyggnaden sägs vara från 184426. 

Dasset placerades ofta bakom härbret eller vedboden. 

 

3.2.6 Fähuset 

På större bondgårdar var det brukligt med ett fähus i två våningar 27. Ett antal ritningar 

på ekonomibyggnader spreds på landsbygden vilket medförde att stenladugården blev 

en mycket vanlig syn i Piteå.  Byggnadskroppen uppfördes på hög stenfot med timrad 

överplan och en sk. uppkörsel - brygga, på gaveln.  

Bottenplan som bäddats in i tjocka stenmurar med upplagda jordvallar utmed sidorna 

innehade en uppmurad eldstad och lokalen användes dels till kreaturen under den kalla 

delen av året, dels som gödselhus. På den timrade övervåningen inrymdes stall, 

redskapsbod och foderskulle.  

 

 
                                                Tvåvånings ladugård med stenfot, 

                      Hortlax, Piteå 

                 Bild: Piteå Kommun 

 

                                                 
26 Ibid, s 49 

27 Ibid, s 49 1f 
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På mindre gårdar där tvåvåningsbyggnad saknades var fähuslängan vanligt 

förekommande. Där återfinns stall och ladugård i separata byggnadskroppar. 

Sommarladugården förekom på gårdar där djuren inte flyttades till fäbodar.  

Byggnaden utgjordes i regel av en enrumsbyggnad med gavelingång.  

Fägårdstomt nyttjades där byns alla sommarladugårdar placeras på en och  

samma plats och där kreaturen på kvällarna fördes till fägårdstomten för mjölkning. 

Gällande fårhus och svinhus återfanns de i större 

fähusbyggnader eller som självständiga enrumsbyggnader. 

 

3.2.7 Logen 

För tröskning av säden användes logbyggnaden. Under 1700-talet var långlogen 

dominerande. Tröskningen gjordes där med häst och vagn på tröskgolvet mellan 

gavelöppningarna och den äldsta byggnaden är daterad 1701, den yngsta 1820.   

 

 
  Långloge, Roknäs, Piteå 

            Bild: Piteå Kommun 

 

 
  Rundloge 

            Bild: Piteå Kommun 

 

Rundlogen, eller den åttakantiga logen som den också kallas, har sina rötter i 

Västerbotten och ersatte på många håll under mitten av 1800-talet långlogen. Den kom 

att bli den vanligast förekommande trösklogen i pitebygden och uppmättes under 1920-

talet till ett 40-tal. Istället för, att som i långlogen köra ut med tröskvagnen och vända, 

kunde tröskningen i denna byggnad bli mer praktisk då banan istället gick i cirkel28. En 

jämförelse med Luleå älvdal visar på fler långlogar än rundlogar. Detta tyder på att den 

dåtida moderna rundlogen inte vann popularitet i samma utsträckning som i pitebyden.   

                                                 
28 Ibid, s 54 1f 
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I dag utgör rundlogen en av de få ursprungliga byggnader som fortfarande finns 

bevarade i gårdsmiljön och används uteslutande som förråd.  

 

3.3 Byggnadssätt  

Den norrbottniska gårdens byggnader uppfördes uteslutande av knuttimrat liggande 

virke av fura med korsknut, eller i yngre byggnader, laxknut. Brädfodring förekom 

främst på mangårdsbyggnaden, bagarstugan och bodar. En låg stengrund bar upp 

bostadsbyggnaden medan stolpar återfanns på bodar och lador, fyra eller sex till 

antalet29. 

 

                                                 
29 Ibid, s 62 1f 
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4. NORRBOTTENSGÅRDENS SÄRDRAG I PITEBYGDEN 
 

 

 

 

 

4.1 Exteriör 

Norrbottensgården i pitebygden karaktäriseras av ståtlighet med stor rikedom på 

dekorativa detaljer30. Panelen är av typen locklistpanel, fasadutsmyckningen bär drag av 

renässansarkitektur med antika och geometriska former och färgsättningen är i regel 

röd, men också gult och vitt förekommer31.   

Huskroppen kan ibland vara uppförd något smalare sockel är vid takbandet vilket 

medför en något lutande yttervägg32.   

Nedan redovisas de karaktärsdrag som förknippas med bondeklassens 

mangårdsbyggnader. 

4.1.2 Grund 

Bostadshusen saknar grävd grund. Istället står de på en stensockel med knutstenar och 

bärstenar vilka syllstockarna vilar på. För att minska draget vid golvet placerades 

”bullerstenar” mellan grundstenarna och tillsammans bildade de en stensockel och som 

på insidan fylldes med jord, s.k. mullbänk. Sockeln tätades sedan på utsidan med 

kalkbruk. 

4.1.3 Panel 

En bred locklistpanel var en vanligt förekommande panelstruktur innan 1800-talets 

tekniska expansion och trävaruindustrins födelse. Efter industrialiseringen kunde 

locklisten bytas ut mot smalare spontad och hyvlad panel som målades med 

linoljefärg33. 

Idag är de allra flesta gårdar panelklädda. Lock- eller locklistpanelen med en något 

profilerad läkt används flitigt. Förekommer gör också liggande panel14. 

                                                 
30 Ibid, s 22 

31 Nordberg Albert, En gammal Norrbottensbygd, sid 756 

32 Bergfors Georg, Neander Albin, Norrbotten – läsebok för skola och hem 1, sid 266 

33 Ibid, s.26 

Lockpanel 

 

Bild: Skellefteå museum 

Locklistpanel 

 

Bild: Skellefteå museum 
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 4.1.4 Fönster 

Då näringslivet blomstrade i städerna under 1830-talet höjdes norrbottensgårdarna ett 

antal stockvarv. Detta medförde att små liggande rektangulära fönster monterades på 

övervåningen för bättre ljusinsläpp. På landsbygden var man inte sen att ta efter då 

böndernas ekonomi förbättrades34. Förutom de små rektangulära fönstren tillkom också 

större fönster, ett på vardera gavelsida35. De resterande fönstren på byggnaden byttes ut 

till högre som med träspröjs14 
kom att dela in fönstret36. 

 

 
               Karakteristisk fönsterindelning 

                     Foto: Erica Duvensjö 

 

 

 
 

               Fönstrets olika delar 

   Bild: www.kvarnens.se 

 

                                                 
34 Beskow, a.a, s.41 1f 

35 Edlund, a.a, s. 

36 Beskow, a.a., s. 41 1f 
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4.1.5 Utsmyckning 

Fasadutsmyckningen bar drag av renässansarkitektur med antika och geometriska 

former. Detta gällde framför allt frontoner i olika varianter 37, profilerade lister, dörr- 

och fönsteromfattningar med klassiska drag, inbyggda knutar formade som pilastrar 

samt profilerad takfot38. 

Det var skogsförsäljningen till skogsbolagen som ökat böndernas välstånd vilket 

medverkade till en dekorationshysteri på mangårdsbyggnaderna främst i pitebygden39. 

Lillpite, ca 20 km utanför Piteå centrum, visar prov på en mycket lysande arkitektur 

med ett stort antal vackert utformade portaltyper med empirdrag från 1800-talets mitt. 

Arkitektoniska dörromfattningar växlar från gård till annan, men 

balustrar, pilastrar och tandsnitt är vanligt förekommande. Alla är de personligt 

utformade utan inblandning av varken barocka eller rokokoinspirerande detaljer, 

stildrag som på andra platser i landet var populära utsmyckningselement. På exteriören 

finns en vanligt förekommande vertikal list. Den agerar markör till vindsvåningen och 

är placerad under de rektangulära vindsfönstren. I regel målade i en vit kulör, en 

kontrast till den i många fall röda slamfärgsmålade fasaden40.   

 

 
            Norrbottensgård med rödmålad fasad och vertikal 

            vitmålad list, Bertnäs, Piteå 

       Bild:Piteå Kommun 

 

 

 

 

                                                 
37 Ibid s. 41 

38 Bebyggelsen i Öjebyn, a.a., Länsstyrelsen i Norrbottens län, s 26 

39 Waldén, a.a., s 63 

40 Ibid, s 67 1f 
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4.1.6 Entrén 

Entrén återfinns alltid utmed husets långsida. Ursprungligen saknades förstukvist, men 

den kom ofta att byggas till på den befintliga huskroppen då familjens ekonomi 

förbättrades. 

Som ytterdörr förekommer främst dubbeldörren/pardörren och runt 1800-talets mitt fick 

förstugorna vackra portaler med profilerade listverk och kolonner. 

 

 
  Pardörr med fronton och pilastrar,  

  Lillpite, Piteå 

          Foto: Erica Duvensjö 

 

4.1.7 Tak 

Norrbottensgårdens tak är flackt och utgjordes från början av näver eller spån med 

överliggande slanor41. Nävertakens uppbyggnad består av ett antal olika lager. Det 

undre lagret utgörs av brädor som lagts tvärs över åsarna, ovan detta ligger näver och 

sedan takveden som sammanfogats vid nock av en genomgående slana42. 

Under 1800-talet, då gårdarna förlängdes och höjdes, ersattes näver- eller spåntaket av 

sticktak. Takspånen som utgör sticktaket läggs ut på ett brädunderlag i ett flertal lager. 

Längst takåsen löper två s.k. krabbåsbräder43. 

Idag har dessa bytts ut mot pannplåt eller tegelpannor44. 

                                                 
41 Ibid, s 14 

42 Waldén, a.a, s 46 1f 

43 Waldén a.a, s 64 

44 Beskow, a.a, s. 411f 
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  Nävertak 

        Bild: Skellefteå museum 

 

 

 
  Äldre spåntak 

           Foto: Erica Duvensjö 

4.1.8 Färgsättning 

Från början var norrbottensgårdarna omålade. Dock kunde de tjäras vilket medförde en 

mörkbrun, näst intill svart nyans på södersidan där solens strålar bränt in tjäran i träet. 

Efter sekelskiftet 1900 började dock flertalet bemålas i en röd eller ljusröd kulör, vilket 

är fallet än idag. I pitebygden förekom också andra fasadkulörer såsom gult och vitt. 

Snickerier samt dekorationer var bemålade i en grå eller ockragul kulör. Dessa kulörer 

har i modern tid många gånger bytts ut mot en kulör i bruten vit14
. 

 

4.2 Interiör 

Norrbottensgårdens historiska interiör karaktäriserades av ålderdomlighet. Hemmet 

användes i dagligt bruk och möblemanget var mer av praktisk än estetisk natur. 

Interiören var traditionell, mycket typisk för bygden och enligt landsantikvarie Hans 

Beskow upplevdes bondehemmet som konservativt långt in på 1900-talet45.   

 

4.2.1 Planlösning 

Parstugan, också kallad 8- knuts parstuga, var troligen den vanligast förekommande på 

medel och stora bondgårdar under 1700-talet i Piteå och blev således normaltypen för 

böndernas boningshus46. Parstugan tros vara en utveckling av det äldsta boningshuset i 

kvadratisk eller rektangulär form med en öppen svale och gavelingång. Genom att 

                                                 
45 Ibid, 16 1f 

46 Ibid, 33 1ff 
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uppföra en bod mot svalen och inreda denna till kammare bildades den mycket vanliga 

parstugeplanen47.  

Parstugeplanen innefattar en förstuga med införkammare, en gäststuga/sal, till höger 

eller vänster om förstugan samt en vardagsstuga/kök. Det var godtyckligt i vilken del av 

gården som gäststugan/salen respektive vardagsstugan förlades48. 

 
                 Parstugeplan 

               Bild: Skellefteå museum 

 

I de större byarna med rik bondekultur uppfördes den sk. 10-knuta långstugan, också 

kallad framkammarstuga, stugtypen som förknippas med den norrbottniska 

storbondgården.  Parstugan stod som modell och genom en utökning av planlösningen 

med två kamrar på köksgaveln blev den lång och ståtlig om 5 knutpars längd. Dock 

kunde framkammarstugan också uppföras direkt utan att först vara av parstugetyp49.   

Införkamrarna benämndes efter väderstreck – norrkammarn och sörkammarn eller kort 

och gott ändkamrarna.  

Till skillnad från parstugan hade framkammarstugan en oinredd vindvåning med hög 

takhöjd, troligen för senare inredning50.  

I samband med böndernas välfärd under mitten av 1800-talet kom många parstugor att 

utökas med ändkamrar likt ett monument över allmogens syn på rikedom. På andra 

platser i Sverige, såsom Hälsingland, gjorde en övervåning samma verkan 51. 

Utöver framkammare påbyggdes många gårdar under 1800-talet några stockvarv och 

fick i flertalet fall gavelkammare på överplan52. 

Vanligen togs dessa rum i anspråk av tjänstefolk och tillfälliga arbetare under 

sommarhalvåret53. 

 

4.2.2 Gäststuga/sal 

Gäststugan/salen brukades som garderob och magasin för möbler och kläder som inte 

användes i dagligt bruk54. Utöver detta var rummet ämnat för festliga tillfällen55.   

Till salsingången finns i flertalet mangårdsbyggnader i pitebygden ett sk. ”pitevalv”
 

uppfört i trä med ett avslutande träornament vid valvets nedre del. 

 

                                                 
47 Nordberg Albert, En gammal Norrbottensbygd, sid 755 

48 Ibid, s 39 

49 Waldén Bertil, Den gamla gården I, sid 38  

50 Ibid, s 40 

51 Ibid, s 36 1ff 

52 Ibid, s 40 

53 Ibid, s 43 

54 Waldén Bertil, Den gamla gården II, s 20 1ff 

55 Hidemark Ove m.fl, Så renoveras torp och gårdar, 2001, s. 46 
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         Pitevalv i norrbottensgård,  

         Svensbyn, Piteå 

      Foto: Erica Duvensjö 

 

Gäststugan/salen i bondehemmet var sällan påkostad. Det var hos de mer välbärgade 

storbönderna som moderniserade salar förekom. Möblemanget kunde bestå av 

långbänkar utmed väggarna, en gustaviansk spegel, en snedställd byrå samt ett runt 

bord i mitten av rummet. I det pappspända taket återfanns en ljuskrona över det stora 

centralt placerade bordet, på golvet låg värmande trasmattor och väggarna kunde prydas 

med tavlor. 

För uppvärmning av salen stod en skåpsmur eller en kammarspis, också kallad vråspis. 

Skåpmuren återfanns utmed rummets långsida, kammarspisen/vråspisen placerades 

däremot i ett av rummets fyra hörn56. Dock torde detta möblemang och placering ha 

skiftat från gård till annan, på samma sätt som förmögenhet, tycke och smak.  
 

 
                        Vråspis i Pehrsgården,  

                        Svensbyn, Piteå 

               Foto: Erica Duvensjö 

                                                 
56 Waldén Bertil, Den gamla gården, s 69 
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4.2.3 Vardagsstugan och kammaren 

I byggnadens motsatta sida återfanns vardagsstugan där man sov, åt och utförde 

hantverk. Det var också i vardagsstugan som den stora spisen fanns57.   På gårdar där 

bagarstuga saknades fanns en större spis med kombinerad öppen härd och bakugn. 

Vintertid återfanns vävstolen  framför ett av rummets fönster och skrubbsäte samt 

spinnrock var placerade framför den stora spisen. I vardagsstugan kunde också en 

hyvelbänk bäras in58. 

Spisen var en rektangulär hörnspis, på högre eller lägre timrat underlag. Hörnet på 

spiskåpan bars upp av en järnstång. Då köksspisen kombinerades med bakugn 

placerades öppningen till ugnen vid sidan av muren alternativt i spismuren. 

Rummet var gammalmodigt inrett till skillnad från salen som i mer välbärgade hem 

renoverades och moderniserades. I Bertil Waldéns ”Den gamla gården II” beskrivs 

vardagsstugans interiör av 75 årige Gabriel Nilsson i Övre Svartlå Boden, enligt 

följande: Traditionellt radades möblerna upp utmed väggarna för fri golvyta. Utöver 

detta hade vardagsstugan i mangårdsbyggnaden ett antal genomgående attribut. 

Lucksängen i två eller tre våningar återfanns i ena hörnet av köksväggen, invid denna 

stod golvuret, framför fönstret återfanns fällbordet59, köksbordet, med låda där bröd för 

de närmaste dagarna förvarades, mellan gavelfönstren stod dragsoffan. I vardagsstugan 

stod också ett stort mjölkskåp, en skänk, hängskåp, bänkskåp, hylla samt en kista. Vid 

sidan om den stora spisen stod grytskåpet och invid denna, vedlåren. Ovanför vedlåren 

satt knivstallen där knivarna stacks in. I anslutning till denna stod skobänken där skor 

och arbetskläder förvarades – allt väggutrymme utnyttjadesr fönstret återfanns 

fällbordet.  

I boken ”Lillpite i ord och bild” beskrivs inredningen i vardagsstugan med en något 

annan möblering. De flesta vardagsstugor mätte 6x6 meter, men också större rum 

förekom. Ett mjölkskåp med pinnar för avlånga trätråg fyllda med mjölk återfanns i det 

högra hörnet invid dörren, till vänster fanns dörren till införkammaren och mellan dessa 

dörrar stod en kommod med lock för tvättfat och tvål. I den vänstra vrån stod den stora 

spisen och mellan spisen och dörren till införkammaren fanns hillskåpet med vattensån, 

utmed långsidan stod vedlåren och en mindre kista för de dagliga kläderna. Vid kistan 

fanns en höstol med skohöet och vid denna en säng. Var gården byggd med 

framkammarplan fanns på nästkommande vägg två dörrar till respektive införkammare, 

annars två fönster där utdragssoffan med klaffbordet stod. I hörnet mot långsidan stod 

ett skåp med två dörrar, hyllor och låda högst upp. Det var på detta skåp spegeln ofta 

placerades. Den sista väggen, söderväggen, var fönstren alltid två till antalet. Mellan 

fönstren stod en soffa och vid sidan av denna ett blombord, stolar och ibland också en 

vagga. Hill-tråoden som utgjordes av 2 meter långa träbjälkar placerade mitt emot 

spisen med en tvärbalk fastsatt i väggen samt i bjälkändarna. På den tvärgående balken 

fanns pinnar för upphängning av skor, seldon, kläder etc, på de längre balkarna lades 

virket på tork och sättpotatisen på förgroning60.   

Dessa två exempel på inredningar i vardagsstugan visar på en variation i både 

möblemang och placering. Gemensamt för dem bägge är placeringen av kökssoffan 

mellan de två gavelfönstren och den stora spisens hörnplacering.  I beskrivningarna 

                                                 
57 Ibid, s. 15 

58 Thurfjell Birgitta, Ladornas bygd del 2, sid 81 

59 Waldén Bertil, Den gamla gården II, s 18 1f 

60 Bergman Rune m.fl, Lillpite i ord och bild, sid 17  
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återfanns mjölkskåpet, kistan, vedlåren, klaffbordet och någon form av skåpsförvaring, 

dock placerade på olika platser i rummet.    

De förändringar som genomfördes i norrbottensgården började i köket.  

Järnspisen kom att muras in i den stora spisen, lucksängen ersattes med en uppbäddad 

säng, skåp vid spisen ersattes av en diskbänk. 

I kammaren innanför förstugan återfanns dragsängen i enkel stil, avsedd i  

första hand för tjänstefolket samt gårdens gäster61. Rummet kunde också möbleras med 

en chiffonjé och några stolar. 

                                                 
61 Waldén Bertil, Den gamla gården II, s 29 
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4.2.4 Golv, väggar och tak 

Golven utgjordes av breda kilsågade plankor som målades, antingen i en kulör eller 

med fris i avvikande färg, alternativt behölls omålade och skurades istället mjuka sk. 

skurgolv62. Golven kunde också bestå av tillyxade stockar som täljes slät på ena sidan 

och behölls rund på den andra - den del som vilade på stockarna som placerades i 

mullbänken. 

Väggarna stänkmålades ofta med limfärg i ljus kulör, men också schablonmålning 

förekom. Papperstapeten började användas först under 1800-talets sista hälft63. 

Vardagsstugan och salen, ibland också kamrarna, hade i äldre mangårdsbyggnader sk. 

tredingstak- sluttande paneltak med synliga åsar. I norrbottensgårdar från 1700-talet 

förekommer denna takkonstruktion alltid i något av mangårdsbyggnadens rum. I annat 

fall var det raka paneltak som gällde och dessa återfanns i de små rummen. Också de 

tros ha en hög ålder64. På de synliga åsarna under taket torkade gårdsfolket både virke 

och ull. 

 

 
       Införkammare med paneltak,  

       trägolv och schablonmålade väggar, 

       Svensbyn, Piteå 

                 Foto: Erica Duvensjö 

 

                                                 
62 Ibid, s. 16 

63 Beskow a.a., s. 41 1f 

64 Waldén Bertil, Den gamla gården, s 70 
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5. TRADITIONELLT UTFORMADE NORRBOTTENSGÅRDAR I 

PITEBYGDEN 
 

 

 

 

 

 

5.1 Pehrsgården 

På friluftsområdet Swensbylijda, ca 10 km utanför Piteå centrum, har Svensbyns 

hembygdsförening skapat en gårdsmiljö från 1800-talet. Den är uppbyggd under 

modern tid med byggnader som ska efterlikna de huskroppar som återfanns innan 

förändring som många huskroppar genomgått under 1900-talet.  

Mangårdsbyggnaden på Swensbylijda, kallad Pehrsgården, är en liten norrbottensgård 

med parstugeplan. Den är välbevarad både exteriört och interiört med många 

karaktäristiska särdrag och är, enligt föreningens ordförande Brith Fäldt, ditflyttad från 

byn Kälen några mil söder om Piteå för ett antal år sedan65. Gården representerar 

mangårdsbyggnadens utseende innan moderniteter, i form av diskbänk och järnspis, 

infördes. Dock är yttertaket i modernt utförande med underliggande plåt och 

överliggande slanor.   

 

 

 
            Pehrsgården med tillhörande gårdsbyggnader 

                         Foto: Erica Duvensjö 

5.1.1 Exteriör 

Pehrsgården saknar panel på större delen av fasaden. Endast vid entrén återfinns lockpanel vilket 

ger gården ett ålderdomligt uttryck. 

Knutkedjorna är täckta med panelbrädor och följer knutarnas utstick från huskroppen.   

Byggnadens kvadratiska fönster är av englastyp uppdelade i två lufter. 

Mangårdsbyggnaden är sparsamt utsmyckad med enkla fönster- och dörrfoder.  

                                                 
65 Fäldt Brith 2011-05-06 
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Entrén är placerad utmed gårdens långsida med anspråkslös trappkonstruktion utan tak. 

Ledstängerna är av enkel typ.  

Ytterdörren har välv överdel något som är ovanlig på andra norrbottensgårdar. Varför denna form 

på Pehrsgårdens enkla huskropp är osäkert, också varför endast mittenskeppet är panelklädd. Är 

panel mer lättskött och välkomnande än naken timmerstomme? Är panelen ett mått på 

byggherrens rikedom, eller kanske brist på kapital? Om så är fallet, var på exteriören kan det lilla 

kapitalet omsättas?  Troligen på den del som agerar ansiktet utåt - entrén.  

Taket har ett underlag av plåt, över plåten ligger runda slanor som knäppts ihop vid nock. 

Troligen ska denna konstruktion minna om äldre tiders nävertak, men är i grund och botten ett 

modernt tak med gammal karaktär.   

Gården har endast bemålade fönster- och dörrfoder i vit kulör.   

 

 
  Pehrsgården exteriör 

            Foto: Erica Duvensjö 

5.1.2 Interiör 

Gården innehar en parstugeplan med förstuga och införkammare, flankerad av 

vardagsstuga till vänster och sal till höger. I alla gårdens bostadsrum, frånsett 

vardagsstugan med sin köksspis, återfinns vråspisar. 

Golven i gården består av breda trätiljor. Väggarna i vardagsstuga, sal och förstuga 

utgörs av nakna timmerväggar. Införkammaren är således det enda rum med målade 

väggar. Målningen utgörs av schabloner, liknande marmorering, på vitmålad botten. 

Väggen avslutas med låg bröstpanel i grå kulör samt blå schablonmålning. 

Taken är av tredingsmodell i vardagsstuga och sal medan införkammren har ett rakt 

paneltak.  
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Införkammare med schablonmålade   

väggar, trägolv och paneltak     

Foto: Erica Duvensjö    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vardagsstugan med nakna timmerväggar,  

skurgolv och tredingstak                

                                           Foto: Erica Duvensjö 
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5.2 Storgården 

I Luleå återfinns den s.k. Storgården, en framkammarstuga med rötter i Lillpite. Den 

uppfördes på friluftsområdet Hängan under 1970-talet efter att den stått ett antal år på 

Gultzaudden i Luleå. 

Den visar på ett pedagogiskt sätt, likt Pehrsgården, hur en norrbottensgård möblerades, 

färgsattes och brukades innan den moderna tidsperioden tog vid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den s.k. Storgården från Lillpite, nu belägen på  

friluftsmuseet  Hägnan, Luleå 

Foto: Erica Duvensjö 

5.2.1 Exteriör 

Med nävertak, tre skorstenar, slamfärgsmålad fasad och vita snickeridetaljer utmålas 

den på Luleå kommuns hemsida som den klassiskt utformade norrbottensgården66. 

Panelen är av lockpanelstyp. Knutkedjorna är panelade och följer knutarnas  

utstick från huskroppen. Byggnadens rektangulära fönster är av englastyp uppdelade i 

tre lufter. Mangårdsbyggnaden är utsmyckad med frontoner ovan fönsterbågar och 

ytterdörr. Frontonen ovan ytterdörr är utsmyckad med en profilerad list. Dörren är 

omgiven av kolonner. 

Entrén är placerad utmed gårdens långsida med enkel trappkonstruktion i trä. 

Ytterdörren är dekorerad med små fönster i ovandel som dekorerats med trätofsar i blå 

kulör. Pardörrarna är av spegeltyp med tre speglar i olika dimensioner.  

På yttertaket ligger papptak med listtäckning och gården är bemålad med röd slamfärg 

på panel samt knutlådor. Fönsterbågar, fönsterfoder, frontoner och kolonner är målade i 

en vit kulör, ytterdörren är ockragul med vit och blå dekor.   

Gården drabbades av hussvamp för ett antal år sedan vilket resulterade i nya golvåsar, 

ny dränering och en luftavfuktare under golvet67.   

                                                 
66 Www.lulea.se 

67 Lång Ann-Louise, Antikvarie, Hägnan Luleå, 2012-05-22 
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5.2.2 Interiör 

Gården innehar en framkammarplan med förstuga och införkammare, flankerad av sal 

till vänster och vardagsstuga till höger. Vid vardagsstugan återfinns två ändkamrar.  

I gården finns en köksspis i vardagsstugan samt kakelugnar i resterande rum och ett sk. 

”pitevalv” är uppfört mellan förstuga och sal.  

Golven i gården består av breda träplankor, väggarna utgörs av nakna timmerväggar 

med schablonmålningar i olika mönster och färger samt tapet i klassisk stil. Vid 

renoveringen under 1970-talet tilläggsisolerades väggarna och elektricitet installerades. 

Taken är av tredingsmodell i vardagsstuga och sal, införkammaren samt ändkamrarna 

har raka paneltak. 

Salen i gården har ett vitmålat tredingstak och typiskt salsmöblering med centralt 

placerat matsalsmöbel och överhängande lampa, utdragssoffa, spegel och trasmattor på 

de breda golvtiljorna samt schablonmålade timmerväggar med mönster från Norrbotten.  

Väggarna och golven i de övriga rummen är schablonmålade alternativt förbättrade 

vilket gjordes under renoveringen67.  

 

 
                         Salen med schablonmålade väggar  

                         och tredingstak 

                   Foto: Erica Duvensjö 
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5.3 Jönsbygården i Norrfjärden 

En mil norr om Piteå centrum återfinns en norrbottensgård med framkammarplan. 

Denna mangårdsbyggnad representerar den modernare norrbottensgården som, till 

skillnad från de föregående, är bebodd. Byggår är okänt, men enligt de nuvarande 

ägarna finns gården på en karta från 185068. 

 

 
      Exteriör 

                     Bild: Hemnet 

5.3.1 Exteriör 

Fasadbeklädnaden utgörs av stående locklistpanel. 

Norrbottensgårdens fönster är kopplade rektangulära enluftsfönster av modernare typ. 

Över ytterdörren återfinns ett nytillverkat s.k. överljusfönster med ålderdomlig karaktär. 

Mangårdsbyggnaden är sparsamt utsmyckad. Fönsterfoder och dörrfoder är av enkel 

karaktär. Dock är utsmyckningen på bron riklig. Detta gäller främst träkonsoler under 

innertaket utmed överdelen på de stående bropelarna. 

Entrén är placerad utmed gårdens långsida med bro av rektangulära mått.  Ytterdörren 

är en nytillverkad pardörr med synliga spegeldekorationer på utsidan.   

Taktäckningen utgörs av plåt. 

Mangårdsbyggnaden är målad i den traditionellt röda kulören. Snickerier i form av 

knutbrädor, vindskivor, listverk och snickerier på den utsmyckade bron är bemålad i en 

vit kulör. 

5.3.2 Interiör 

Gården innehar en framkammarplan med hall och efterföljande införkammare, ett rum 

som idag är badrum. Hallen flankeras av sal/vardagsrum till vänster och 

vardagsstuga/kök till höger. Innanför köket återfinns de två införkamrarna. 

En järnspis är placerad i köket samt en öppenspis med insats i salen. 

Gårdens överplan med ett centralt placerat allrum flankeras av två sovrum. Över 

införkamrarna återfinns en kallvind. Innertak och innerdörrar är troligen original. Detta 

gäller också trägolven i sal och kök. 

Till skillnad från gårdarna Storgården och Pehrsgården består denna huskropp av ett  

antal moderna byggnadsmaterial som ersatt de traditionella. I hall och badrum återfinns 

klinkerplattor i terrakottakulör, kök, sal och införkammare innehar lackade trägolv. På 

överplan brukas plastgolv.  

Väggarna i hallen har synlig timmerstomme, köket är tapetklätt med vitmålad 

bröstpanel, salen samt resterande rum har tapetklädda väggar.  

Takbjälkarna är på bottenvåningen synliga och bär upp det vitmålade välvda locktaket, 

locktak som återfinns på överplan, dock utan synliga takbjälkar. Innertaket på 

bottenvåningen har till synes inte följt de interiöra modesvängningarna genom tiderna, 

                                                 
68 Gullberg Marcus, Persson Amanda, ägare av Jönsbygården, 2012-05-22 



 37 

eller kan det vara så att den moderna människan blickar bakåt till det ursprungligt 

genuina?  

Norrbottensgården har till synes följt den utveckling som genomsyrar hela samhället 

genom att anamma samtida material och rådande inredningsideal.  

 

 
        Framkammarplan, Jönsbygården 

                Bild: Hemnet 

 

 

 
Salen med välvt innertak och  

breda golvbrädor 

                                                        Bild: Hemnet 

 

5.3.3 Gårdens byggnader 

På gården finns en äldre bagarstuga uppförd med långsidan mot huvudbyggnaden, en 

rundloge, ett dubbelgarage samt ett flertal mindre bodbyggnader. 
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6. NORRBOTTENSGÅRDENS VARIATION I PITEBYGDEN 
 

 

 

 

 

 

Norrbottensgården i pitebygden utgörs av parstugan och framkammarstugan. Dock 

finns gårdar som exteriört besitter norrbottensgårdens beskaffenhet, men som i 

planutformning är annorlunda utformad. 

Enligt Waldéns inventering återfinns ett antal andra planlösningar utöver parstugan och 

framkammarplanen. Dessa är dock inte några han omnämner ingående vilket denna 

forskning istället kommer att göra.  

Två varianter av norrbottensgårdar framvisas – en variant där salen och vardagsstugan 

uppdelats i kamrar och en där införkammare placerats innanför vardagsstugan. 

6.1 Anders-Nilsagården på Pitholm 

Anders-Nilsagården som i folkmun gått under benämningen Högen69, var en gång ett 

stort stamhemman, men som idag endast innehar en liten markdel knuten till gården70. 

Fastigheten är belägen på Pitholm några kilometer sydöst om Piteå centrum och är 

uppförd på tidigare jordbruksmark ett stenkast från Ringiusviken. Mellan fastigheten 

och Ringiusviken inryms idag både järnvägsräls och en större trafikerad väg - 

Havsbadsvägen. 

 

6.1.1 Exteriör 

Vid första anblicken besitter Anders-Nilsagården de attribut som förknippas med 

parstugan - entré på långsidan, stående rödmålad träpanel med vita snickerier och 

rektangulära fönster på överplan. Dock är huskroppen något bredare än på den klassiska 

norrbottensgården. 

 

 

 

 

                                                 
69 Nyström, Brännström a.a.   

70 Nyström, a.a. 
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               Exteriör 

                        Foto: Erica Duvensjö 

 

Panelen på Anders-Nilsagården är av typen lockpanel. 

Fönstren är troligen utbytta under 1940-tal, något som baseras på de spröjsfria kopplade 

tvåglasfönstren. Ett fönster på övre plan har dock ersatts under modern tid och där 

innehar fönsterbågen två lufter med tunna allmogespröjs.   

Gårdens återhållsamma snickeridetaljer är av enkel karaktär. 

En vertikal list är placerat under de övre vindsfönstren för en markör över våningarnas 

förhållande till varandra. Ovanför somliga av bottenvåningens fönster återfinns 

snickerier i form av träornament med utskuren dekor.  

 

 
                  Ornamenterat  

               Fönstöverstycke i trä 

                        Foto: Erica Duvensjö 

 

Entrén är placerad på mitten av huskroppens långsida och vetter ut mot gårdsplanen. En 

veranda med tak skyddar husets pardörr, en dörr som är försedd med glasfönster i de 

bägge övre dörrspeglarna. 

Taket är av sadeltaksmodell med korrigerad svart takplåt, något som också återfinns på 

den utbyggda verandan. 

Färgsättningen är röd med vita snickeridetaljer. Färgsystemet är troligen akrylat eller 

alkydfärg.   
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6.1.2 Interiör 

Anders-Nilsagården är uppförd med en sexdelad planlösning, s.k. herrgårdsplan. 

Herrgårdsplanen karaktäriseras av en centralt placerad sal innanför förstugan med totalt 

sex kamrar, salen inräknat. Planen förekom i ståndsmässiga bostadshus och anammades 

i herrgårdar, prästgårdar och militärbostäder under 1700-talet71. 

Vid mitten av 1800-talet, under laga skifte, blev planlösningen en vanlig företeelse 

också på de större gårdarna. Den främsta anledningen var att man genom planlösningen 

ville visa sitt välstånd genom den centralt placerade salen72.  

 
                    Sexdelad planlösning 

   Bild: Stockholms länsmuseum 

 

Två anledningar låg till grund för dess genomslag i Sverige. Den ena medförde en 

avskiljare mellan representationsdel och privat del73. Den andra var mer av 

energimässig karaktär då flera rum kunde anslutas till en och samma murstock. Detta 

medförde att uppvärmningen blev mer effektiv och det ansågs också mer estetiskt att ha 

två centralt placerade skorstenar på taket74. 

Anders-Nilsagården är uppförd i 1½ plan med herrgårdsplan. Hallens högra  

sidokammare inrymmer köket, den vänstra badrum. Salens högra sidokammare brukas 

som matrum, den vänstra som kontor. 

Den centralt placerade salen har på var sida om ingången djupt inbyggda garderober likt 

en välvd inramning och brukas idag som finrum/sal.  

I hallen återfinns trappan till överplan, belägen i rummets vänstra hörn och monterad 

under 1980-talet då överplanet inreddes.  

 

                                                 
71 http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/hustyper-och-planlosningar 

72 http://www.byggahus.se/artiklar/darfor-ser-svenska-hus-ut-som-de-gor 

73 Ulväng Göran, Herrgårdarnas historia, 2008, s. 186 1ff 

74 Ibid, s. 177-183 
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Inbyggda garderober samt valv  

vid ingången till salen 

               Foto: Erica Duvensjö 

 

Under 1980-talet köptes gården av Erik och Ulla Brännström som renoverade hela 

huskroppen samt inreda det då oinredda vindsvåningen, ett våningsplan som idag utgör 

parets privata sfär.  

På gårdens överplan finns ett centralt placerat allrum som på kortsidorna inramas av 

sovrum och badrum. Över köket finns ett sovrum och bredvid detta en liten sovalkov 

placerad över bottenvåningens matrum.   

På allrummets motsatta kortsida återfinns ett badrum över bottenvåningens badrum, 

bredvid detta ett kontor med en intilliggande sovalkov. Ett handskrivet ”1891” på en av 

stockarna över kontorsdörren skall enligt Erik och Ulla Brännström, de nuvarande 

ägarna, indikera det år som gården höjdes ca fyra timmervalv75 . Dock är detta inte 

bekräftat från de skrivna källorna som finns kring gården. Kanske kan stocken komma 

från någon annan byggnad då återvinning var mycket vanligt.  

Trots renoveringen är valvet till salsingången, alla innerdörrar  

och husets tre kakelugnar intakta. Emellertid har öppna spisen i köket modifierats något 

men utan att tappa sin karaktär. 

Inredning i hall, sal och matrum präglas av äldre tiders stil och möblemang. Väggarna 

är klädda med tapeter i äldre stil och möblerna är antika, medan överplanet har på 

flertalet väggar synligt timmer. I alla rum finns trägolv undantaget badrummet på 

bottenplan med golvvärme och klinkers samt badrummet på överplan med plastmatta.   

Taken i gården utgörs av trätak. 

Interiören i form av de klassiska tapeterna i nytryck samt de antika möblerna bidrar till 

en gedigen känsla i huset. Alla möbler är dock inte typiska med bygden. Exempelvis är 

ett av de antika skåpen i salen från Europa, troligen i området runt Tyskland. En något 

falsk känsla av ursprunglig norrbottensgård har därför skapats med möbler som troligen 

inte förekommit i ursprungliga norrbottensgårdar.  

                                                 
75 Brännström, a.a. 
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Byggherren är okänd, men är enligt Erik Brännström förmodligen nämndeman Anders 

Nilsson född 1837. Anders reste, enligt Brännström, ned till huvudstaden i ämbetet och 

inspirerades av herrgårdsplanen så till den milda grad att han själv uppförde en 

representationsbostad. Detta är emellertid endast sägner vilket också nyss nämnde 

framhåller.  

Mangårdsbyggnadens herrgårdsplan visar, trots detta, på en byggherre som inspirerats 

från herrgårdar, prästgårdar och militärbostäder i den södra delen av landet, detta då 

gemene man under 1800-talets Norrbotten inte uppförde bostadshus av denna 

högreståndstyp.   

6.1.3 Gårdens byggnader 

År 1959 fanns på gården ett flertal byggnader såsom ladugård, rundloge med 

tillhörande uthus, separat rektangulär loge och sommar/bagarstuga. Rivna är idag alla 

byggnader undantaget sommar/bagarstugan uppför med långsidan mot 

huvudbyggnaden76. 

                                                 
76 Sv. Aero-bilder, år 1959 



 43 

6.3 Hansch i Långnäs 

Gården Hansch står i byn Långnäs, ca 15 km väster om Piteå centrum. På en kulle är 

den uppförd tillsammans med fem andra gårdar. Platsen som går under benämningen 

Persibyn, är omgivet av åkrar och gränsar i söder mot Svensbyfjärden. 

Till gården hör loge, bagarstuga och ladugård, alla i original. 

 

6.3.1 Exteriör 

Trots gårdens moderna tillbyggnad uppförd under 1990-talet och gårdens branta takfall 

besitter huskroppen attribut som minner om 8-knutastugan. Detta gäller främst dess 

rödmålade träfasad med vita snickeridetaljer, entrén utmed långsidan, de rektangulära 

fönstren på överplan samt fönsterindelningen. 
 

 
    Exteriör 

             Bild: Piteå Kommun 

 

Panelen är av typen locklistpanel, troligen original då panelbrädorna är olika 

dimensioner. På tillbyggnaden är locklisttypen densamma, dock med samma 

paneldimensioner. 

Fönstren på gården är alla i original från tiden då de olika byggnadskropparna 

uppfördes. I den gamla byggnadskroppen återfinns spröjsade englasfönster med tre 

lufter i varje båge. De övre spröjsarna är bredare i sin utformning. 

Långsidornas rektangulära fönster, gavelfönster och balkongdörr på överplan är enligt 

ägaren Karin Andersson Stenvall monterade i samband med att våningsplanet inreddes 

under 1990-talet77. Dock är det östra gavelfönstret original då denna sida av byggnaden 

utgörs av en kallvind. På utbyggnaden återfinns spröjsade fönster, dock av modernare 

snitt. 

                                                 
77 Andersson, Stenvall Karin 2011-12-18 
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Gårdens utsmyckning är centrerad till bron där figursågade spjälor och stjärnformade 

ornament inramar entrén, samt till de figursågade takfotstassarna utmed takets nedre 

del. 

Entrén återfinns som sig bör på gården långsida. Förstubrons snickerier, dubbeldörr 

med spegeldekor och lås är alla i original. 

Till utbyggnaden hör en entré genom en inglasad veranda i söder. 

Taket är av typen sadeltak med valmad takbrytning över förstubron. Som takbeklädnad 

nyttjas plåttak. 

Färgsättningen är traditionellt röd med vita snickerier. Slamfärg har använts till 

fasadpanelen och vit oljefärg har brukats till snickerierna runt fönster, förstubro, knutar 

och takfot. 

Många av de exteriöra detaljerna är i original från de bägge byggnadsåren. Detta 

medför att den gamla delen är en värdig representant av det gamla byggnadsskicket 

med de munblåsta glasrutorna, den slamfärgsmålade locklistpanelen med de varierande 

dimensionerna och pardörren med det stora smideslåset.    

6.3.2 Interiör 

Planlösningen i mangårdsbyggnaden har många likheter med framkammarstugans 

planlösning. Dock har de två ändkamrar som i framkammarstugan uppförs på husets 

kortsida, istället placerats innanför köket/vardagsstugan. Rummets bredd är därför inte 

från knut till knut utan samsas med innanförliggande kammare. 

I övrigt är planlösningen på bottenplan av parstugemodell – hall/förstuga med 

gästtoalett, införkammare, sal till vänster samt vardagsstuga/kök till höger. Ingången till 

köket från hallen har enligt Karin i modern tid flyttats ca 1 meter åt införkammaren. 

Detta har medfört ett hål i väggen dit de timmerstockar som plockades bort, då 

dörrhålet togs fram, monterats in. 

I gårdens utbyggda enplansbyggnad invid köket inryms hall, badrum, tvättstuga och 

garage.   

Gårdens överplan är sedan tidigare utsago inrett under 1990-talet. 

Här finns ett centralt placerat allrum med badrum samt två sovrum över 

vardagsstugan/köket. Förrådsutrymme utgör delen ovan salen. 

 

 
         Det gamla dörrhålet mellan  

         hall och kök. 

   Foto: Erica Duvensjö 
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                     I salen återfinns en skåpsmur med kassett  

                      som värmer rummet vid festliga tillfällen. 

                              Foto: Erica Duvensjö 

 

 

 
           Över salsingången finns ett pitevalv 

           med ornamentering. 

                    Foto: Erica Duvensjö 

 

Alla golv är original och utgörs av breda trätiljor. 

Väggarna består av nakna timmerväggar samt skivmaterial som tapetserats med 

traditionell tapet, målats med stänkmålning alternativt på fri hand vilket är en 

representant av de senaste tjugo årens modernisering. 

Innertaken är original och består av bred träpanel som i kök och sal är av 

tredingsmodell. 

Denna gård har genomgått en del modernisering, dock har en tanke kring bevarande 

alltid varit en viktig aspekt. Enligt Karin har både hon och hennes föräldrar varit 

mycket noga med att bibehålla originaldetaljerna i gården.  
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Salen i gården brukas som förr, endast vid festliga tillfällen och rummet är möblerat 

med antika föremål och möblemang. I mitten av rummet återfinns ett bord med 

kristallkrona i taket, runt väggarna är mindre bord, soffor och skåp placerade.  

Vardagsstugan/köket har behållit sin järnspis och genomsyras av en äldre karaktär.  

 

6.3.3 Gårdens byggnader 

Gården har ett flertal av de gamla originalbyggnaderna kvar. 

Sommarstugan/bagarstugan, uppförd med långsidan mot mangårdsbyggnaden har 

slamfärgsmålad locklistpanel med vita snickerier och pannplåttak. 

Ladugården med stenfot och ovanförliggande timmerstomme samt ett flertal uthus 

återfinns också på den gamla gården. 
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SLUTSATS 
 

 

 

 

Uppsatsens frågeställningar var: 

 Vilka samhällsförändringar avspeglas i mangårdsbyggnaderna?  

 Hur ser nyttjandet av den moderna norrbottensgården ut?  

 Vilka olika typer finns representerade i Piteå och vad skiljer dem åt? 

 

Böndernas ekonomiska tillväxt under 1800-talets industriella revolution är en viktig 

faktor som legat till grund för utformningen. Den enskilde bonden sålde skog till 

skogsbolagen och därigenom förvärvade en större summa pengar – pengar som 

omsattes i till- och påbyggnader på den befintliga huskroppen. Då ett större antal 

sågverk låg i anslutning till Piteå blev det ett naturligt ekonomiskt uppsving för 

bönderna i trakten som sålde sin skog till skogsbolagen, ett välstånd som omsattes i 

herrgårdsliknande attribut typisk för pitebydens gårdar. Eftersom byarna och gårdarna 

runt om i pitebyden är relativt unga blev strävan efter en arkitektonisk helhet viktig, 

därav den herrgårdskaraktär som återfinns på många mangårdsbyggnader. Om det 

ekonomiska uppsvinget för bönderna under 1800-talet uteblivit torde inte 

mangårdsbyggnadernas långa och höga proportioner, som så starkt förknippas med 

bygden, brukats i samma omfattning. 

Gårdarnas historik är lång och konstigt vore om de inte genomgått  

upprustning och renovering under årens lopp - vilket också skett. Förknippad är den inte 

längre med ålderdomlighet, men värnar gärna om de klassiska attributen - små 

vindsfönstren, röd fasad, avlång form med entrén utmed långsidan, trägolv och 

”pitevalv”. Därmed är karaktären i huskroppen fortfarande bevarad vilket troligen 

bottnar i en stark byggnadstradition. Kan kulturarvet i pitebygden vara så djupt rotat att 

de gemensamma karaktärsdragen värnas och bibehålls för efterkommande generation? 

Har kulturarvet blivit något självklart att vårda inför framtiden eller har det bara fallit 

sig naturligt att rätta in sig i ledet och inte vill skilja ut sig från mängden?  

Dock har synen på gårdsmiljön ändrats sedan Waldéns inventering. Detta gäller främst 

byggnaderna som en efter en avyttrats på ett eller annat sätt, troligen då behovet av 

gårdsbyggnader för olika ändamål upphörde.   

I pitebygden finns ett antal gårdar som uppförts likt en norrbottensgård, men som  

på ett eller annat sätt gjort avsteg från normen. Det gäller främst planlösningen där ett 

antal varianter förekommer. Dels är herrgårdsplanen brukad, så även en variant av 

framkammarplanen där ändkamrarna placerats invid vardagsstugan istället för i dess 

förlängning. Troligen finns också andra planlösningar. Alla dessa varianter speglar 

bondens skaparlust och behov vilket också bidrar till en personifiering av huskroppen. 

Genom att tillsätta egna kryddor skapades en personligt utformad kropp där behov och 

utformning speglade byggherrens liv och samhällsrang.  

Genom att belysa olika norrbottensgårdar av äldre och yngre typ, men också  

de avarter som förekommer, visar forskningen på en stor variation av utformningssätt, 

samtida interiöra förändringar och hur gårdarna förändrats sedan Waldéns inventering 

under 1920-talet. Alla är de gamla bondehemman som torde räknas till benämningen 

”norrbottensgård” – bondens mangårdsbyggnad. 
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Nutidens bostadsideal riskerar en ökad risk för sönderrenovering och felaktig  

materialanvändning. Genom en konkretisering av det kulturarv som norrbottensgården 

representerar hoppas jag kunna underlätta förståelsen för det karaktäristiska arv som bör 

förbli bevarat inför nästkommande generationer. 
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Sid 21 

Fönsterindelning 

Privat foto 

Fönstets olika delar 
http://www.kvarnens.com/fonsterhantverk/fonster_vanliga_fragor.shtml 

 

Sid 22 

Norrbottensgård i Bertnäs 

http://195.196.144.69/piteinter/husera/staden/images/P1010053_2.jpg 

 

Sid 23 

Pardörr i Lillpite 

Privat foto 

 

Sid 24 

Nävertak 

http://www.hallahus.se/wp-content/uploads/2011/11/NAVERTAK-DIG-02358_red.jpg 

Spåntak 

Privat foto 

 

Sid 25 

Parstugeplan 

http://www.hallahus.se/wp-content/uploads/2011/11/parstuga-plan.jpg 

 

Sid 26 

Pitevalv 

Privat foto 

 

Sid 27 

Vråspis i Pehrsgården Svensbyn 

Privat bild 
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Sid 29 

Införkammare i Pehrsgården Svensbyn 

Privat foto 

 

Sid 30 

Gårdsplan Pehrsgården Svensbyn 

Privat foto 

 

Sid 31 

Exteriör Pehrsgården Svensbyn 

Privat foto 

 

Sid 32 

Vardagsstuga Pehrsgården Svensbyn 

Privat foto 

Införkammare Pehrsgården Svensbyn 

Privat foto 

 

Sid 33 

Exteriör Storgården Luleå 

Privat foto 

 

Sid 34 

Salen Storgården 

Privat foto 

 

Sid 35 

Exteriör Jönsbygården Norrfjärden 

www.hemnet.se 

 

Sid 36 

Planlösning Jönsbygården 

www.hemnet.se 

Interiör Jönsbygården 

www.hemnet.se 

 

Sid 38 

Exteriör Anders-Nilsagården Pitholm 

Privat foto 

Fönsterornament 

Privat foto 

 

Sid 39 

Sexdelad planlösning 

www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/hustyper-och-planlosningar 

 

Sid 40 

Pitevalv 

Privat foto 
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Sid 42 

Hansch i Långnäs 

http://195.196.144.69/piteinter/husera/staden/images/P1011081.jpg 

 

Sid 43 

Köket Hansch Långnäs 

Privat foto 

 

Sid 44 

Sal Hansch Långnäs 

Privat foto 

Pitevalv Hansch Långnäs 

Privat foto 

 


