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FIGUR I. Gård i Hamre i Norrala, sammanbyggnad i Zrform. Akvarellerad teckning
av Ferdinand Boberg, i Flälsinglands museum.

Bottnar, lider och krakhus
Något om hälsingegårdarnas uthus, byggnader,

byggningar och andra ekonomiutrymmen
av Gunvor Gustafson & Jan Lundell

Den hälsingska byggnadskulturen och de stora
bostadshusen i Hälsingland har länge varit upp¬

märksammade, medan de hus som var grunden
för hälsingegårdarnas ekonomi är dåligt beskrivna.
I det följande kommer vi att göra ett försök att

peka på den mångfald av byggnader som finns,

men också påvisa att varje byggnad inrymmer fler
funktioner än en. Dessutom vill vi lyfta fram det
speciellt hälsingska och förklara uthusens samband
med gårdarnas olika marktyper. Texten kan ses
som en inledning till en påbörjad, större undersök¬
ning av hälsingegårdarnas ekonomibyggnader som
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utförs i samarbete mellan Hälsinglands museum
och länsstyrelsen Gävleborg.
Att försöka redogöra för forskningsläget vad gäl¬

ler Hälsinglands ekonomibyggnader är svårt, efter¬
som det finns få heltäckande studier eller arbeten

med en helhetssyn som utgår från gårdarna som

produktionsenheter. Detta gäller såväl byggnads-
skick som den agrara miljö vari uthusen ingår och
som de är en del av. En hel del uppgifter kan åter¬
finnas i litteraturen, men de är spridda och går säl¬
lan på djupet. Fortfarande måste vi vända oss till
Sigurd Erixons texter om den svenska byggnadskul¬
turen, även om de i vissa delar är föråldrade och säl¬
lan behandlar Hälsingland.' Behovet av en aktuell
sammanställning över Hälsinglands utrotningsho¬
tade ekonomibyggnader är uppenbart.
Hälsingegårdarnas egenart visar sig mer i uthu¬

sens antal och form än i bostadshusen. Gårdsbe¬

byggelsens uppbyggnad och husens utformning är
en följd av hur man använde de marker som fanns
och de djur som kunde hållas. Men så är det över¬
allt. Det som gör gårdarna i Hälsingland speciella
är att hälsingebönderna har förstått att utnyttja
en mängd olika marktyper och deras fördelar i
olika höjdlägen. Byggnadernas mångfald speglar
markernas läge och topografi, jordmånen och kli¬
matets växlingar. Att byggnadsbeståndet varierar
mellan hemgård, bodland och fäbod hör samman
med de förutsättningar till markutnyttjande som
fanns på de olika platserna. Hemgården hade
ett stort antal byggnader som hörde samman
med åkerbruket, på bodlandet fanns färre byggna¬
der, eftersom sädesodlingen på svaljordarna^ var
mindre omfattande. Fäbodens byggnadsbestånd
hörde enbart samman med mjölkdjurens skogs-
bete och insamlandet av vinterfoder. Ett exempel
på hur markanvändningen kan avläsas i byggnads¬
beståndet är att logarna på hemgårdarna är stora
med mekaniska tröskanordningar, att de på bod-
landen är små och avsedda för slagtröskning och
att de saknas på fäbodarna.

Den hälsingska gården
De svenska bondgårdarna brukar hänföras till olika
gårdstyper som uppvisar olika former beroende på
var i landet de ligger.^ Sedan gammalt har man
av praktiska skäl delat upp gårdarnas hus i man¬
gård, fägård och ladugård. Den gängse bilden av

den nordsvenska gården visar en enda, sluten gårds-
fyrkant med några enstaka byggnader utanför. Av
äldre källor att döma är husgrupperingarna mer

komplicerade än så.'* Grupper av byggnader med
likartade funktioner har av samtida betraktare och
användare setts som olika ”gårdar”. De byggnader
som finns i gårdarnas ytterzoner, på utägorna, i
skogen och vid havet glöms ofta bort eller betraktas
gärna som fristående enheter såsom ”fäbodar” och
sjöbodar, utan att det klara sambandet med den
ekonomiska helhet som gården utgjorde framgår.
Till mangården räknades inte bara hus för folk,

utan också vissa ekonomiutrymmen. Hit hörde som
regel stall med foderbod, portliderlänga samt förva-
ringsbodar för gårdsfolkets kläder och mat. När går¬
darna byggdes om under i8oo-talet försvann vissa
av de tidigare husen och istället förenades flera hus
i större längor med närliggande funktioner.

Fägården inrymde i första hand utrymmen för
djuren men även hus för en del av deras foder. Från
början verkar det som om varje djurslag hade ett

eget hus: Fähus för korna, krakhus eller småfähus
för getter och får, svinstior för grisar. Hönsen har
inte alltid inrymts i egna hus; deras utrymmen låg i
andra djurhus. Senare kom de flesta av dessa bygg¬
nader att ingå i stora ladugårdsbyggnader, där varje
djurslag hade egna utrymmen.
När hälsingebönder på 1700-talet talade om en

ladugård avsåg de inte en byggnad, utan den plats
där logen eller logarna stod.’ I logarna förvarades
otröskad säd under vinterhalvåret eller så länge
som tröskningen pågick. Därefter hävdes halmen
i logens utbyggda halmskåte,® i halmladan eller i
halmlidret, som låg alldeles intill själva logen. Den
tröskade säden förvarades i sädeshärbret, som av

praktiska skäl placerades i närheten av logarna på
ladugården.

De nämnda byggnaderna kunde vara grupperade
i klart avskiljda ”gårdar”, men indelningen kunde
också vara mer löst sammansatt. Den funktionella

uppdelningen var dock klar för bonden. Till en
vanlig hälsingegård hörde också ett antal byggnader
som inte ingick i någon av de nämnda ”gårdarna”,
men som ändå hörde samman med den bebyggda
gårdstomten. På grund av brandrisken placerades
smedja, kölna, torkbastu, ria och bakstuga vid sidan
om, på backar, i bryn och liknande. Härbrena med
sina värdefulla innehåll av kläder eller mat hade lik¬
nande placeringar, men de brukade stå så att man
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hade möjlighet att hålla dem under uppsikt från
gårdsplanen.

Som framgått bestod alltså gårdscentrum, dvs.
området kring och närmast gårdstomten, av fyra
”gårdar”.^ Utanför detta område fanns också bygg¬
nader som låg i anslutning till inägoängen, till sko¬
gens foder- och betesmarker, vid fiskevatten och
vattenfall. De vattendrivna anläggningarna, såsom
kvarnar, sågar och linberedningsverk, var naturligt¬
vis placerade i anslutning till åar och strömmar.
På liknande platser byggdes också fasta fiskeanord¬
ningar, t.ex. ålkistor och -hus, katsor och pator. Vid
fiskevatten på mer avlägsna ställen, där man måste
övernatta, uppfördes ofta enkla fiskekojor och slog-
bodar. Vid större sjöar fanns ibland båthus, inte
bara för förvaring av båten utan även för fiskered¬
skap. Många bönder - även från inlandssocknarna
- hade åtminstone fram till i8oo-talet sjöbodar vid
havet.

Skogen var under vissa årstider en stor arbets¬
plats. För kvinnornas sommararbeten på fäbodar¬
na fanns bostugor, fähus och kokhus. Ibland fanns
också hölador och härbren. Vissa ”fäbodar” med

plöjd mark hade en större uppsättning hus, bl.a.
logar och stall. I sådana fall talade man i norra
Hälsingland om bodland, dvs. en nödvändig kom¬
plementgård till hemgården.*

På sommaren vistades man flera dagar i rad på
slåttermyrarna och hade där slogbodar, hölador
och anläggningar’ såsom inhägnade hässjor och
stackgolv för stackat hö. I skogen kunde också
finnas byggda löv- eller starrhöhässjor, eller enkla
hässjor inrättade mellan lämpliga träd.

Sedan skogarna skiftats kom bönderna att arbeta
en stor del av vintern åt sig själva med timmer¬
huggning och körning. Tillsammans med anställda
skogsarbetare vistades de på fäbodarna och inredde
stall i befintliga byggnader på fäboden. Vid awerk-
ningsplatser närmare hemgården byggdes enkla,
men isolerade stall, där hästen stod kvar medan
mannen övernattade hemma. Stall och kojor upp¬
fördes även vid kolmilorna.

Jakten var - och är - av stor betydelse för häl¬
singegårdarnas ekonomi och de byggnader som
har använts har varierat. Fågelfångsanläggningar i
sten och fångstgropar för älg användes innan eld-
handvapnen blev vanliga. Idag bygger bönderna
älgpass med torn och älgslakterier.

Som hittills har framgått bestod alltså den bygg¬

da delen av den hälsingska gården av ett stort
antal hus, byggnader, byggningar och anläggningar
i anslutning till en rad olika marktyper. Byggnads¬
beståndet var fördelat i olika zoner utifrån gårds¬
centrum - en bebyggelsestruktur som beskrivs
redan i den medeltida Hälsinglagen.'° Först under
1700-talet började den medeltida hälsingegårdens
form att förändras.

Delsbo prästgård år 1705
Den nordsvenska gårdstypen, dit de äldre hälsinge¬
gårdarna räknas, har uppenbarligen varit mer kom¬
plicerad än den hittills har framställts. Som ett

exempel på hur husen på en gård i Hälsingland
kunde vara organiserade har vi utgått från ett par
husesyner över Delsbo prästgård från omkring år
1700.“ En orsak till valet av tidpunkt är att det är
först då som vi genom de skrivna källorna kan åter¬
skapa en bild av en komplett hälsingegård. Att vi
har valt en prästgård beror på att det är synnerligen
ovanligt att finna uppgifter om ”vanliga” bondgår¬
dar från äldre tid. Prästgårdarna såg dock ut som
bondgårdar; de byggdes av socknens bönder och
de byggdes utifrån de traditioner och regler som
gällde i socknen. Några större skillnader mellan
prästens gård och bondens förekom knappast vad
gäller byggnadsbestånd och utformning. De flesta
byggnaderna på en prästgård tillhörde socknen,
men på vissa håll kunde prästen äga egna byggna¬
der eller låta inreda socknens herrstuga eller sov¬
kammare med egna väggmålningar.
I den följande beskrivningen har vi utgått från

de båda husesynerna, men har kommenterat dem
utifrån skriftliga, såväl tryckta som otryckta upp¬

gifter från olika tider. I beskrivningen använder vi
1705 års husesynsprotokoll som utgångspunkt. De
rubriker som där räknas upp, har försiktigt norma¬
liserats, men med bibehållna ordalydelser. I några
fall har vi jämfört med 1699 års husesyn. Varje hus,
byggnad, byggning eller anläggning som upptas i
1705 års syneprotokoll har kommenterats utifrån
vår kännedom om den hälsingska byggnadskultu¬
ren. Vi har använt oss av de kunskaper och erfa¬
renheter som vi under flera år har samlat på oss

genom egna undersökningar av hälsingegårdarnas
äldre, bevarade uthus.'^
Bland de tryckta 1700-talskällor som har varit

mest nyttjade för den här texten är namrligtvis den
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FIGUR 2. Stavsäter, Ljusdal. Brokvisten finns numera på Ljusdalsbygdens museum. Akvarell av Ferdinand
Boberg, i Hälsinglands museum.

fantastiske hudiksvallsprästen Olof Bromans tex¬
ter i Glysisvallur, kyrkoherden i Delsbo Knut Lena-
eus Delsboa Illustrata samt schäferidirektören Pehr
Schisslers skrifter.
I kommentarerna kommer vi tidsmässigt att röra

oss från och med slutet av i6oo-talet och ca 200 år

framåt. När vi använder tidsuttryck såsom ”i äldre
tid” avser vi förhållanden som hör samman med

jordbruksutvecklingen under den agrara revolutio¬
nens början i Hälsingland, dvs. årtiondena före
och efter år 1750. Med ”senare tid” avser vi tiden
efter ca 1870.

Mangården på Delsbo
prästgård år 1705

De byggnader som var samlade till mangården var
i första hand avsedda för människorna och deras

behov. I allmänhet tänker man nog att de hus som
fanns där enbart var bostadshus, men vid en närma¬
re granskning finner man åtskilliga uthus och eko¬
nomiutrymmen med hushållsnära funktioner. Även
bostadshusen innehöll ekonomifunktioner. Delsbo-

prästens mangårdsbyggnader bestod av följande 20

hus, byggnader, byggningar och anläggningar:

I. En byggning med förstuga och stuga med bak¬
ugn
Trots att detta är ett bostadshus i mangården
kan rummet med bakugnen räknas till gårdens
ekonomiutrymmen. Bakugnarna har, åtminsto¬
ne i senare tid, även varit inrymda i fristående
byggnader som placerades nära, men ändå en
bit från övriga hus i mangården.'^

I det här fallet och i de följande (2-6) har
syneförrättarna använt ordet byggning, trots att
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FIGUR 3. Trevåningshärbre i Alfta kyrkby. Ferdinand Boberg 1920, i Hälsinglands museum.

det av protokollet framgår, att det egentligen
rör sig om byggnader (se vidare kommentaren
under nr. 7).

2. En byggning med sängstuga, mellankammare
och förstuga med kvist
Här är det alltså fråga om ett bostadshus enbart
avsett för övernattande gäster.

3. En stor herrstuga
Liksom den föregående byggningen användes
herrstugan endast vid speciella tillfällen, vanli¬
gen för fest, husförhör och andra sammankoms¬
ter. Vanligen ingick herrstugan som ett rum i
bostadshuset, men herrstugorna kunde också
byggas som enskilda byggnader.

4. En gammal byggning med tvä nattstugor, hem¬
ligt hus och klädkontor samt två källare
Vanligen brukar hemlighusen vara placerade i

anslutning till fähusen eller stallen. Ibland före¬
kommer det att de har inrättats i anslutning till
bostadshusen. Här låg dasset i en svale utef¬
ter norra långväggen. I svalen fanns också ett

klädkontor, dvs. ett förvaringsutrymme för klä-
der.-»

Under nattstugubyggningen fanns två gedig¬
na, välvda källare som båda bör räknas till går¬
dens ekonomiutrymmen. Vid den här tiden
användes källarna troligen för förvaring av olika
kålsorter och rotfrukter, färska eller lagrade
mjölkprodukter samt dricka. Husets båda käl¬
lare var försedda med utbyggda källarsvalarmed
nedgång till själva källarrummet under huset.
På grund av att bostadshusen ofta uppfördes
i en södersluttning, utnyttjades gärna höjdskill¬
naden för en källare under husen. De utskju¬
tande källarsvalarna på ömse sidor om trappen
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till mangårdsbyggnaderna är ett karaktäristiskt
drag i den hälsingska byggnadskulturen.

För det egendomslösa utanvidsfolket, som
var hänvisat till steniga backar i byarnas utkan¬
ter, var potatislyckorna av stor betydelse för
deras försörjning. Från slutet av 1700-talet och
framöver blev friliggande jordkällare av sten

vanliga på utanvidsgårdarna som förvaringsplats
för potatis.

Framför de nämnda byggningarna (1-4)
löpte ett 36 meter långt staket med tre dörrar.
Detta staket har alltså avdelat mangården i två
delar, en i norr där bostadshusen låg och en i
söder, där stallet och portlidret hade sina givna
platser. På den delen fanns också bodar för för¬
varing av mat och kläder, stugor för gäster och
tjänstefolk, utrymmen för hygien och matlag¬
ning. Mangårdens indelning talar för en äldre
strukmrmed en boendedel och en ekonomidel.

Varje hus hade då en bestämd funktion. Senare
kommer alla dessa hus att växa samman till
större enheter, t.ex. bostadshus med rum för
såväl ekonomi- som boendefunktioner. Ännu
när de stora tvåvåniga bostadshusen byggdes
under 1800-talet var bostäderna kombinerade
med andra utrymmen än de som var avsedda för
bostadsändamål, bl.a. de så kallade oinredda
vindarna.'^ Den följande ”nybyggningen” är ett
tidigt exempel på denna kombination.5.Stor nybyggning med framkammare, kamma¬
re, prevet, källare, mellankammare, bagarstuga
med bakugn, kökskammare, förstuga med ett
litet kontor och fyra oinredda rum på vinden
Den här byggnaden var i en eller en och en
halv våning. Vinden utgjorde då ett utrymme
under taket utan angiven användning. När över¬
våningen i protokollet kallas ”oinredd”, syftar
man på att där saknades inredning i form av

tapeter, målade ytor eller till och med golv.
När utomstående betraktare på 1800-talet tala¬
de om oinredda rum i tvåvåningshusen tänkte
de inte på att rummen på övervåningarna var

praktiska förvaringsrum för gångkläder, säng¬
kläder, andra textilier och textilt råmaterial.'®
Även på den tiden kombinerades alltså bostads¬
husen med ekonomifunktioner. Troligen till¬
kom övervåningarna när tidigare separata för-
varingsbodar inne på mangården revs för att ge

plats åt andra, större, byggnader: 1700-talsgår-
den hade avsevärt fler byggnader än 1800-tals-
gården, men båda hade utrymmen för lika
många funktioner.

6. En fristående kammare med avdelat kontor
Kammaren stod parallellt med nybyggningen
(5) och var alltså belägen strax utanför gårdsfyr-
kanten. Nybyggningen och den följande natt-
stugubyggningen (7) sammanbands av ett litet
portlider som ledde ut till brunnsgården (31).

7. Nattstugubyggning med drängloft, underlig¬
gande mjölkkammare och stora portlidret samt
en mältbod och en fd. mältbod
Närmast det lilla portlidret fanns en mjölkkam¬
mare med spis, mitt i byggningen låg det stora
portlidret och på andra sidan om detta två mält-
bodar som man nådde inifrån portlidret. Över
mjölkkammaren och stora portlidret låg en natt¬

stugubyggning och över mältbodarna ett dräng¬
loft.

För att ta sig in på de kringbyggda och slutna
gårdarna var det nödvändigt med en eller två
portar. I det här fallet kan vi ana två typer:
En enklare, där man utnyttjade ett mindre mel¬
lanrum mellan två byggnader och som troli¬
gen användes av gående. Den stora infarten till
gårdsplanen var avsiktligt inrättad som ett port¬
lider i en större byggning med två våningar.

Mjölkkammaren hade en spis och därför var
det kanske här man ystade under den tid av året,
då djuren fanns på hemgården, dvs. från tidiga
vintern, då djuren togs hem från bodianden,
fram till våren, då man buförde.

Nattstugubyggningen bestod av flera min¬
dre byggnader och hus, samlade under ett tak.
När enskilda huskroppar ställdes samman på ett
sådant sätt talade man om ”byggningar”, och
sådana lösningar tycks ha varit vanligare i äldre
tid. När samma hus byggs i ett sammanhang
med en gemensam mellanvägg kan den beskri¬
vas som en byggnad.

I äldre synehandlingar stöter man ofta på
ordet ”byggning” och då med betydelsen sam¬
manställda hus eller byggnader under ett gemen¬
samt tak. När vi utifrån äldre synehandlingar
försöker rekonstruera byggnader, ser vi dem
som kända planformer, t.ex. parsmgor. Syneför-
rättarna däremot har tydligen uppfattat delarna
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som olika rum, eller som de uttrycker det, som
”stugor”, ”kamrar” etc. När man i senare syner

på i8oo-talet och i försäkringshandlingar skri¬
ver ordet byggning t.ex. ”mangårdsbyggning”
och ”fähusbyggning”, så kan man misstänka att
ordet har förlorat sin egentliga betydelse; nu är
det fråga om byggnader, dvs. de är byggda i ett
sammanhang med gemensamma mellanväggar.8.Ett vedlider
Lidret hade en skjutgrind åt gatan och en gam¬
mal dörr in till gården. I 1699 års syn stod ett
litet hundhus intill vedlidret. Vedlidret saknade

golv och hade troligen endast tre väggar där
skjutgrinden mot gatan var den fjärde. Det var
vanligt att vedlidren hade glesa väggar eller rejä¬
la vädringsluckor för att torka veden.

Vedlidren placerades vanligen i mangården
för att ha nära till bostadshusens eldstäder som
eldades kontinuerligt under vintern. En del av
gårdsfolket vistades på hemgården tills att linet
hade såtts vid mitten av juni. Därefter flyttade
de flesta till bodlandet och fäboden. I oktober
var man tillbaka på hemgården. Under hela den
tid man vistades på gården behövdes ved för
uppvärmning, matlagning, mjölk- och sörpakok-
ning, tvätt, disk och hygien. Största vedmäng¬
den för uppvärmning gick åt hemmavid.

Inte bara vedlidren utan också alla andra
lider var viktiga byggnader eller snarare utrym¬
men. Det var inte fråga om hus i egentlig
mening. Ibland var lidren fristående, men för
det mesta ingick de som förbindelselänkar mel¬
lan hus, byggnader eller byggningar av när¬
liggande slag. I t.ex. en stallsbyggning kunde
stallslidret knyta samman stallet och foderbo¬
den med en redskapsbod. Lidren fungerade
också som genomkörning (portlider), men de
kunde samtidigt användas som en mer avgrän¬
sad och permanent förvaringsplats för seldon
och annan hästutrustning. Ibland kunde lidren
bestå av endast ett tak.

I de ålderdomliga störslängorna fungerade
lidret som en tvärgående förstuga, varifrån man
under tak nådde alla de utrymmen som var nöd¬
vändiga för arbetet med ystningen. Under vin¬
tern användes fäbodarnas störslider som en mus-

säker förvaringsplats för bl.a. sängkläder och
mattor som hängdes på tvärgående stänger.

9. En bryggstuga med öppen spis och bakugn
samt inmurad bryggpanna
Bryggstugan tjänade som bakstuga och för kok¬
ning av djurens sörpa. Bryggstugorna övertog
några av de funktioner som hemgårdarnas störs
hade haft på medeltiden. Vid tiden för husesy¬
nen ca 1700 var bryggstugan och fähuset två
separata enheter. Senare under 1700-talet och
1800-talet började de att byggas i ett samman¬
hang och åtminstone i de senare vinterfähusen
finns på ingångsgaveln ett utrymme med mur¬

panna för bl.a. sörpakokning.
10. Brunn på gården

Brunnen var stensatt. Som skydd ovanpå fanns
en ”bro”, dvs. över hålet fanns en överbyggnad
av trä med lock.

11. En byggning med en redskapsbod, svinhus och
häststall med åtta spiltor samt skulle
I det här fallet var det fråga om en lång byggning
med en svale längs hela långsidan, vilket antyder
en lång loftbod. Sådana byggnader bör redan
på 1700-talet ha gett ett ålderdomligt intryck.

Normalt hade en vanlig bondgård ett stall
för en eller två hästar. Det stall som fanns på
Delsbo prästgård var alltså avsevärt större, vilket
troligen hörde samman med att prästen ofta
hade gäster. Redan på 1600-talet hade stallen
i Hälsingland skullar,'* men de kunde också ha
en foderbod vägg i vägg med stallet eller bakom
krubban. Det var inte enbart av praktiska skäl
som höet förvarades nära stallet; hästarnas sval¬
hö skulle inte blandas med kornas ängs- eller
myrhö.

I den här stallsbyggningen ingick ett svinhus.
Att stallet placerades i mangården var regel,
men att svinhuset räknades dit förvånar.

12. En byggning med stall och lider ut till fägår¬
den
Stallet saknade golv, dörr och spiltor, vilket talar
för ett vindskydd. Hit hörde också ett förlider
ut till fägården.

13. Byggning bestående av hemlighus, en badbastu
med kammare och svale framför samt ett höns¬
hus
Alla dessa utrymmen låg under ett tak. Badbas¬
tun hade en lave i två steg utefter ena väggen
samt en ugn med skorsten. Golvet hade en isole-
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FIGUR 4. Yattendriven linskäkt och tröskverk i Forsa. Linskäkten tv. flyttad till Skansen 1918.
Teckning av Ferdinand Boberg, i Hälsinglands museum.

rande fyllning för att hålla värmen, men bastun
saknade innertak. Innanför bastun låg en kam¬
mare som hade två blyspröjsade fönster och en

spisel. Rummet hade trägolv och var öppet till
takåsen där undertakets vitlimmade troer var

synliga. Den bastutyp som beskrivs borde ha
varit sällsynt bland bönderna, men fanns hos
prästerna.'^ I den föregående besiktningen sex
år tidigare var hela kammargolvet täckt med
kål som hade tagits in om hösten. Här har vi
alltså ett exempel på hur ett påkostat bostads¬
rum tillfälligt kunde användas som ett ekono¬
miutrymme. Motsatsen förekom också. På som¬
maren valde gårdsfolket att flytta ut i bodar,
fähus, bryggstugor och på vindar. För den som
försöker klassificera en hälsingegårds byggnader
kan det således vara svårt att ge entydiga beteck¬
ningar för vissa av gårdens byggnader eftersom

användningsområdena kunde skifta efter års¬
tid.

Värt att notera är att badbastun låg på gårds¬
tomten där ugnens eld kunde passas. Tork¬
basturna, som eldades kontinuerligt när säden
torkades, placerades däremot utanför gårds¬
tomten.

14. Två bodar med svale och ett loft över
Denna intressanta byggnad kan beskrivas som
en loftbod, där varje våning var avdelad i två
bodar. Framför bottenbodarna fanns en svale
med trapp upp till loftgången. I den ena boden
fanns två sädeslårar. Byggnaden tycks alltså ha
använts som ett härbre, men skiljer sig från ett
sådant, dels genom placeringen inne på gårds¬
planen, dels genom att inte stå på stolpar. Möjli¬
gen användes bodarna på loftvåningen för kläd-
förvaring och eller som sovrum.
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FIGUR 5. Sjöbod i Lakbäck nära Hudiksvall. Akvarell av Ferdinand Boberg, i Hälsinglands museum.

15. Gamla nattstugubyggningen med tillbyggt
vagnslider samt två bodar i bottenvåningen
Även detta hus var en loftbod. Bottenvåningen
hade två bodar med ”bro” framför. Hur bodar¬
na användes är ovisst, men med tanke på att
båda hade golv och låsbara dörrar bör något
värdefullt ha förvarats där. Löftet bestod av två
rum varav det ena användes som drängstuga.

Omkring år 1700 fanns det flera loftbodar
på Delsbo prästgård. Idag är det nära nog omöj¬
ligt att påträffa sådana bodar i Hälsingland. I
grannlandskapen, framför allt i Härjedalen, är
de vanligare.

16. Ett bärbre på 12 stolpar med två bottnar ocb
intimrad svale, avdelad i två rum.

Dörrarna var försedda med starka gångjärn och
lås. Inne i härbret fanns fyra lårar. En trappa

ledde upp till övre botten där det fanns sex

lårar. Lårarnas antal antyder att det var fråga
om en stor byggnad, vilket de tolv stolparna,
fyra stolpar i tre rader, också visar. Genom att
det stora härbret hade en intimrad svale fick det
en slät, magasinsliknande framsida.17.Ettmindre härbre med nio stolpar i två våning¬
ar.

Detta härbre var mer traditionellt och hade tro¬

ligen en öppen gavelsvale. På bottenvåningen
fanns tre sädeslårar.

I härbrena förvarades hela årsbehovet av

spannmål och även utsädet till nästa år. Ofta
hade gårdarna åtminstone två härbren, ett för
spannmål och ett för förvaring av torkat och
saltat kött samt fisk och andra matvaror. Här¬

brena var således mycket viktiga byggnader. De
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var täta och vältimrade och försedda med lås,
så att varken djur eller ovälkomna människor
kunde ta sig in. För att förhindra stöld kunde
bottenvåningens golv vara dubbelt och fyllt med
halm, sand, sten eller tegel. Avsikten med de
dubbla golven var att hindra säden från att rinna
ut om någon borrade sig genom golvet.

För att skydda härbrena från brand undvek
man att placera dem inne på själva mangården.
Istället ställdes de strax intill, men ändå så nära
mangården att gårdsfolket kunde hålla uppsikt
över dem och deras värdefulla innehåll. Troli¬

gen hörde placeringen också samman med att
de skulle stå luftigt och torrt.

18. En ria norr om gården
Av beskrivningen framgår att rian var i8 varv

hög, vilket skulle kunna tala för en höjd på
åtminstone tre till tre och en halv meter. Inn¬
anför dörren fanns en ugn, murad av gråsten
och tegel. Detta utrymme avskildes mot logen
av en låg balk av grovt virke. Över ugnen fanns
en lave, byggd av sex plank och tre rundstock¬
ar. Golvet bestod av ii grova plankor på vilka
säden tröskades. Över tröskgolvet fanns en bot¬
ten av kluvet virke. På ena långväggen och på
ena gaveln fanns två små gluggar. På de övriga
väggarna fanns dörrar.

Riorna kännetecknas av att de är förhål¬
landevis höga och vältimrade med tätt, grovt
golv, ugn utan skorsten, sotiga innerväggar och
någon form av vädringsluckor för att reglera
värme och drag.

Riorna brukar ofta förknippas med skogsfin-
ska miljöer. Rians funktion var dubbel: Förutom
att kärvarna med svedjeråg torkades där, använ¬
des den för att tröska säd. F-Iur vanligt det var att-
hälsingegårdarna hade rior och hur vanligt det
var att man tröskade svedjeråg i dem är ovisst.“
Rior tycks ha förekommit oftare i äldre tider
än senare. Under i8oo-talet propagerade stats¬
makten genom hushållningssällskapen för att
återinföra rior. Den s.k. Gästrikerian blev gan¬
ska talrik i Gästrikland och även i Fdälsingland
byggdes några."'*

19. rökbastu söder om gården med sluten
svale.
Nästa alla hälsingegårdar har haft en bastu för
att torka säd, fläsk, kött, fisk och lin. Den pla¬

cerades avskilt med tanke på brandfaran.
Utmärkande för rökbasturna är deras rek¬

tangulära formmed dörr på gaveln via en öppen
svale, jordgolv och ugn mitt på golvet samt mot¬
ställda gluggar på långsidorna. Längs innerväg¬
garna löper två breda lavar där den tröskade
säden torkades. Under yttertaket, som är öppet
till kroppåsen, finns två lägre placerade åsar.
Ibland kan man se att dessa har utgjort under¬
lag för ett lägre, smalt innertak, vars funktion
kan ha varit att isolera och fördela värmen från

ugnen ut till sidorna där torklavarna har sin
plats. Numera är det ytterst sällan man finner
några helt bevarade ugnar.

20. En kölna söder om gården
Dagens bevarade kölnor på hälsingegårdarna
är synnerligen få. Kölnorna eller plåtarna, som
de kallades i senare tid är ofta kvadratiska och

höga. De skorstenslösa ugnarna var byggda av

gråsten eller tegel och placerade på nedre bot¬
ten. På övre bottnen fanns lavarna, där man

torkade den grodda säden som skulle användas
vid öltillverkningen. En invändig trappa ledde
upp till lavarna, men varje våning kunde även
nås utifrån genom varsin dörr.

Ladugården
Idag får ordet ladugård oss att tänka på en sen¬
tida byggnad med flera utrymmen för djuren, deras
foder, redskap och annat. I äldre tid var ladugården
den plats där ladorna dvs. logarna, samlades. Till
prästgårdens ladugård hörde:

21. En råglada med två golv och en loge
Rågladan hade två dörrar. Intill rågladan stod
ett halmlider.

zz.Ett halmhus

23. En kornlada med två golv och en loge

zAf.En ärtlada med två golv och en loge

25. Ett foderhus med lider
z6.En gammal halmlada väster om kornladan

Vid början av 1700-talet fanns det inte mindre
än tre logar på prästgården, troligen för att hålla
isär de olika grödorna. Alla tre logarna var par¬

logar med täta tröskgolv i mitten, omgivna av

förvaringsutrymmen för den otröskade säden.
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Anmärkningsvärt är också att rågladan hade två
dörrar, vilket kan antyda en äldre placering i
gården från den tid då halmen togs direkt in till
fähuset.

I Hälsingland kallades logarna trösklador
eller kornlador och de hörde till bondens vikti¬

gaste hus. De var vanligen gediget byggda av

tätt, draget timmer. Betecknande för de äldre,
bevarade logarna i Hälsingland är att de är rela¬
tivt höga och att de även uppvisar andra planty¬
per än de mer välkända enkel- och parlogarna.
Tröskgolven eller logkistorna där säden trös¬
kades bestod av grova klovor eller plank som
hölls täta genom att tiljorna kunde dras sam¬

man av kilar från utsidan. Golven var därför
intimrade i väggarna och synliga på byggnader¬
nas utsidor. De grova golven skulle hålla för
slagornas påfrestning. Mellan logkistan och de
omgivande golven, där den otröskade säden för¬
varades, infogades låga intimrade balkar, vars
uttimrade knutskallar är synliga på långväggar¬
na. Ibland kan balkarna vara infällda i väggarna.
Balkarnas funktion var dels att avgränsa log¬
kistan från sidoutrymmena, dels att stabilisera
väggarna. För att väggarna inte skulle kalva ut
måste väggarna också hållas ihop upptill, vilket
skedde genom två intimrade åsar, som gick över
balkarna.

I anslutning till rågladan och kornladan fanns
halmhus, där halmen förvarades sedan säden
tröskats. Ofta glömmer vi att den öppna åkern
var en betydande fodermark och att halm var

en viktig koföda. Foderhuset med sitt lider (25)
intill ärtladan var troligen avsett för ärtriset.

Fägården
Djurens hus samlades till ett bestämt ställe efter¬
som man ville hålla borta korna från den plats
där folket rörde sig. Att ta in korna på mangården
var i det närmaste otänkbart. I fägården och nära
djurhusen fanns också vissa byggnader för djurens
foder.

zy.Ett fähus med tre rum och 44 båsplatser
Enligt husesynen hade fähuset ”dubbelt taak”.
Huruvida detta avsåg att yttertaket var gjort i
två lager eller om det syftade på ett ytter- och
ett innertak framgår inte. Eftersom det var ett

vinterfähus kan ett eventuellt innertak inte bara
ha tjänat som isolering, utan också som botten
för en höskulle.

En vanlig bondgård i Hälsingland hade mel¬
lan sex och åtta mjölkkor, och för dessa fanns
minst tre fähus: Ett på hemgården, ett vid bod¬
landet och ett på fäboden. Hemgårdarnas fähus
var i första hand avsedda för korna och deras
foder under vintertiden. Vinterfähusen hade
därför en eldstad med inmurad murpanna där
sörpan kokades. Vid den öppna spisen i fähuset
kunde kvinnorna sitta och arbeta. Spisens och
djurens värme gjorde att pigorna gärna låg och
sov i fähusen på vintern. Bodiandens och fäbo¬
darnas fähus användes under sommar och höst
och behövde därför varken isolerande innertak,
höskulle eller eldstad.

Som tidigare har framgått kunde många av

hälsingegårdarnas hus och utrymmen ha en

mångsidig användning. Fähuset var ett sådant.
På sommaren, när korna var borta, städades
det ur; på senare delen av 1800-talet lades tras¬
mattor på de renskurade golven och de som inte
flyttade med djuren till sommarbetet sov i fä¬
huset. Mattor och bäddade sängar uppfattades
som permanenta inredningar av sekelskiftets
besökande turister och museimän på fältarbete,
vilka förvånades över hur väl hälsingebönderna
tog hand om sina kor.“

Fähusens ursprungsform finns idag bevarad
på våra fäbodar. Det är rektangulära byggnader
med ingång från ena gaveln och de ligger ofta
i en sluttning med den andra gaveln rest på
höga stolpar, vilket ger plats för den utgöds-
lade dyngan. På samma gavel finns därför två
vindögon, klackar eller dyngluckor. Ibland sak¬
nas synliga öppningar på gaveln. Utgödslingen
sker då via luckor i golvets dyngrännor och göd¬
seln hamnar under fähuset. I de fall fähuset
har ett fönster, sitter det över och mellan gavel¬
väggens dyngluckor. Invändigt är korna place¬
rade i bås längs långsidorna med huvudena mot
ytterväggarna. I husets mitt finns en gång, som
omges av tröfall eller dyngrännor som mynnar
i dyngluckorna. Normalt brukar det finnas sex

till åtta bås på varje långsida. På en av sidorna
finns dessutom ett par mindre bås eller en kätte
för kalvar.

Det var vanligt att hälsingegårdarnas hus pla-
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FIGUR 6. Bondgårdar i Edsbyn, Ovanåker. Akvarell av Ferdinand Boberg, i Hälsinglands museum.

cerades i sluttningar, där man kunde dra nytta
av topografin. Vad gällde fähusen var placering¬
en praktisk då gavelpartiet hamnade högt över
marken och byggnaderna hölls fria från dyng-
städernas fukt. Även logarnas och ladugårds-
komplexens långsidor ställdes på höga trästol¬
par eller under slutet av i8oo-talet, på smala,
höga, kilade stenstolpar. På så sätt skapades en

undervåningmed utrymmen för kärror, skaklar,
ved, hässjevirke m.m. Ofta kunde också svinhu¬
sen få en sådan placering, byggda som självstän¬
diga enheter i form av timrade lådor. I senare
tid byggdes svinhusen av huggen sten på samma
ställe.

iS.Ett nytt gethus
Gethuset mätte 6,6 x 6 meter och var alltså gan¬

ska stort. Någon inredning nämns inte och där¬
för är det troligt att djuren fick gå fritt därinne,
vilket var möjligt under vintern, då de sannolikt
inte gav någon mjölk. Gethuset var här skilt

från fähuset. Numera har småfähusen vuxit sam¬
man med ladugårdarnas fähusdelar, men fort¬
farande kan man på fäbodarna finna den gamla
lösningen med separata byggnader.

Getterna var viktiga och nyttiga djur för häl¬
singebönderna och därför höll man så många
som möjligt. Till skillnad mot fåren ansågs de
tåliga och inte så kräsna; de var tillfreds med
enklare foder såsom en- och tallbuskar. Dess¬
utom gav de mycket mjölk, fet ost, goda skirm,
ull, ragg och horn. Getdynga ansågs dubbelt så
bra som annan gödning, påstår Broman.^’

29.bod med svale framför
I den här boden förvarades sörpfoder och den
var därför avdelad med två balkar för att åtskilja
olika sorters foder. Sörpa bereddes dagligen
genom att kokande vatten blandades med alle¬
handa foder i stora kittlar, i vilka soppan fick
svalna till ett begärligt kraftfoder som gavs till
mjölkdjuren. Förutom de nämnda ingredienser-
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serna förekom hästsldt, drank och mäsk.
Insamlingen av djurens vinterfoder var en

stor och viktig del av bondens arbete. Sannolikt
ägnade han mer tid åt djurens foder än att pro¬
ducera gårdsfolkets mat. Fodret hämtades från
en mängd olika resursplatser, såsom den öppna
åkern, svaljorden, inägoängen, skogens myrar,
sjö- och bäckstränder, lövbrännor, igenväxande
svedjor, lövtäktsträd, lavhedar och mossar.

Varje foderslag hade sin typ av förvaring i
anslutning till respektive fodermark. Halmhu¬
sen placerades i anslutning till logarna strax
intill den öppna åkern. Höladorna stod dels vid
inägoängen, dels på utmarkens slåttermarker,
varifrån höet togs hem allteftersom det gick åt.
Övrigt foder såsom löv, granris, bark, agnar och
mossa insamlades från en mängd olika platser
som varierade år från år och därför hade dessa

foderslag sina enskilda utrymmen i sörphuset
hemma på gården.30.ny byggning med ett fårhus och ett svin¬
hus

Fårhuset saknade golv. Svinhuset var indelat i tre
rum med en dörr till varje rum. Här har alltså
ett hus och en byggnad ställts samman under ett
gemensamt tak så att man har skapat en bygg¬
ning för småfäna.

Brunnsgård och trädgård
Förutom mangård, ladugård och fägård samt ett
område med eldfängda byggnader utanför dem
hade hälsingebönderna andra anlagda ekonomi¬
gårdar för sin försörjning. Dit hörde bl.a. den
inhägnade brunnsgården, kålgården och humlegår¬
den. Till gårdstomtens olika ”gårdar” kan således
räknas ytterligare ett antal.

31. En inhägnad brunnsgård med stensatt brunn
Över brunnen fanns en uppbyggd bro med lock
och vindställning för en hink. På samma plats
fanns också två plantlavar för förodling av kål¬
plantor. Syneinstrumentet ger ingen uppfatt¬
ning om hur plantlaven såg ut, men troligen
bestod den av lådor kring varmbäddar av halm
och hästgödsel, som en slags drivbänk.

I direkt anslutning till brunnsgården låg präs¬
tens inhägnade trädgård där det fanns krydd¬
sängar, krusbärsbuskar, vinbärsbuskar och sex

äppelträd. Till trädgården räknades också en

inhägnad kålhage även om den inte låg inom
samma hägnad.^

32. En inhägnad humlegård

Hus utanför gårdscentrum
Hittills har vi rört oss inom prästgårdens gårds¬
tomt. Liksom prästen hade varje bonde, förutom
inägohusen, även byggnader och anläggningar på
en mängd platser, på allmänningar och utmarker
i skogen.

33. En kvarnbyggnad
Det stora vattendraget med lämplig fallhöjd i
Delsbo är Stömneån. Här hade ett stort antal
delsbobönder sina vattenverk. Prästens kvarn¬

byggnad innehöll en mjölkvarn och en malt¬
kvarn med ett par stenar och båda kvarnarna
drevs av varsitt vattenhjul. Till anläggningen
hörde en damm och från denna gick två vatten¬
rännor i timmer till de båda vattenhjulen.

Kännetecknande för hälsingeböndernas hus¬
hållning var alla vattendrivna verk som hörde till
deras gårdar. För att underlätta tunga arbeten
liksom för att spara på arbetskraften, utnyttjades
vattenkraften i landskapets många bäckar och
åar. Förutom sågar och kvarnar drev vattenhjulen
spånhyvlar, slipstenar, granrishackar, potatiskvar¬
nar, frörensningsmaskiner, vadmalstampar och
lerbråkor. Som en specialitet för Hälsingland
räknar vi de vattendrivna trösklogarna och linbe-
redningsverken. Båda två är ursprungligen häl¬
singska konstruktioner som de uppfinningsrika
bönderna själva har kommit på som en följd av
det för Hälsingland speciella svaljordsbruket.

34.Ett ålkar i Stömneån
Man brukar skilja på ålhus och ålkistor. I det
här fallet liknade ”karet” ett hus med måtten

8,5 X 4 meter, byggt av timmer i tio varv. Huset
var placerat mitt i strömmen med dammarmar
från vardera stranden. Till ålkarets ovansida i

strömriktningen ledde en ränna. Vid utloppsän-
dan fanns en grind, d.v.s. ett galler som hin¬
drade ålen från att ta sig ut. Inne i huset fanns
tre pallar och längs ena långväggen gick gång¬
spången, varifrån fisken togs upp.

35. Nio hölador
Prästens lador låg spridda på fyra olika ängar.
Det finns inget svenskt landskap som har så stor
variation på ladornas utformning som Hälsing-
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land. Vi har t.ex. tipplador, genomkörningsla-
dor, dubbellador, snedväggiga lador, lövlador,
myrhölador, rönningslador och t.o.m. lador för
torkning fisk. Alla ser olika ut och är avsedda för
olika typer av foder från det varierade foderland¬
skapet. Inget landskap har så många olika lad-
typer bevarade som Hälsingland. Förklaringen
till att Hälsingland har så många bevarade lador
och olika ladtyper kan bl.a. sökas i hur de självä¬
gande bönderna varierade sitt markutnyttjande.
Utan överhet och storbönder slogs aldrig de
relativt jämnsmå enheterna samman till större.
Storgårdarnas hopslagna marker saknar lador.
För bönderna däremot var de små markerna
med sina lador värdefulla och därför användes
de långt fram i tiden, och några än i dag.

Fäbod och bodland
Hälsingegårdarnas viktigaste bebyggelseenheter
fanns i skogen, varifrån djuren fick sin försörjning,
både genom sommarens skogsbete och ängarnas
vinterfoder.

^6. Fäbod på Prästvallen
På Prästvallen fanns två fähus, ett gethus, ett
kalvhus, ett störshus och en källare.

37. Fäbod på Flottbo
Här fanns en bostuga bestående av stuga med
spis, kammare och källare under. Övriga bygg¬
nader var en kornlada, ett lider, två fähus, ett
gethus, ett kalvhus samt två hölador på ängen.
Här fanns också en liten humlegård och en

inhägnad täkt.
Prästens båda ”fäbodar” skiljer sig åt. Präst¬

vallen var en fäbod av vanligt slag med de hus
som behövdes på en fäbod utan odlad mark.
Någon bosmga fanns inte och därför är det tro¬
ligt att pigorna bodde i störshuset som även var
fäbodens ystningsutrymme. I Flottbo däremot
fanns en bostuga där ystningen skedde i den
öppna spisen. Flottbo, som åtminstone från år
1670 kallades bodland,^^ haJe dels svaljord för
lin-, spannmål och höodling, dels äng och där¬
för fanns där både kornlada och hölador.

Hälsingegårdarnas stora och
många hus

En vanlig fråga som många ställer när de betraktar
Hälsinglands praktfulla gårdsbyggnader är varför

hälsingarna hade så stora gårdar. De tänker då på
bostadshusen och de stora log- och fähuslängorna
intill, men glömmer alla hus och utrymmen som är
dolda i byggningar och längor eller som inte syns
från gårdsplanen.
I syneinstrumentet över Delsboprästens alla

byggnader 1705 finns 37 rubriker, men summerar
man de enskilda huskropparna som redovisas kom¬
mer man upp till nära sextio. Räknar man dess¬
utom med varje funktionellt åtskilt utrymme, blir
siffran betydligt högre. Idag är hälsingegårdarnas
byggnadsbestånd utglesat, men fortfarande finns
det många hus kvar. Nu ärmångfalden inte lika tyd¬
lig, men det finns gårdar där alla funktionerna finns
kvar, inordnade i enhetligt utformade längor.

Husen och marken
Varje uthus på en hälsingegård står i ett bestämt
förhållande till ett markslag. Som exempel på detta
vill vi lyfta fram de byggnader som kunde höra
samman med svaljorden och det lin, som odlades
där. Svaljorden brukades efter ett bestämt odlings-
system med en fastställd växtföljd.^® Efter att mar¬
ken hade legat i vall under ett bestämt antal år,
plöjdes den upp och besåddes med lin. Aret därpå
gödslades marken och man sådde korn. Under det
följande året eller de följande åren odlades bland¬
säd och/eller havre. Därefter gödslades marken
och lades igen till vall, varpå den återfick sin ”svål”.
I Delsbo socken var denna omloppstid ca sex år.
Linhanteringsprocessen började med attmarken

bereddes. Plöjningen och jordbearbetningen utför¬
des med specialredskapen hälsingeplog,hälsinge-
harv^* och en lätt vält som drogs för hand. Dessa
redskap har förmodligen förvarats i samma red-
skapslider som övriga jordbruksredskap.
När linet var moget, rycktes det och repades,

lades ihop och vattenrötades. När linstjälken var
torr, skulle den dängas och skäktas. Denna råvara
skulle vidareförädlas till garn och väv. För denna
process fanns olika byggnader och utrymmen.
Repningen, dvs. när linfröna avlägsnades från

stjälken, skedde antingen utomhus eller på stryklid¬
rens torkbottnar, där fröna också torkades, rensa¬
des och sorterades. Sådana utrymmen kallas bl.a.
”kummerskullar”. Linstjälken fördes därefter till
linsänket, som var en fast anordning, byggd av trä-
skonade urgrävningar i kanten av sjöar och vatten¬
drag med lämpligt vatten. Till linsänket hörde ”ste-
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gar” där linkärvarna hölls på plats av längsgående
slanor när de sänktes ned i vattnet.

Efter rötningen hängdes kärvarna på speciella
hässjor eller på fastbandhagar. När det torkade
linet inte skulle användas direkt fördes det till en

linlada, som ofta stod nära sänket. Även de år när
vattnet var för kallt för att röta linet förvarades det
i linlador.
Det lin som skulle vidareberedas kördes till går¬

dens linberedningsverk för att dängas under den
vattendrivna linhammaren, dvs. bråkas så att lin¬
fibrerna frigjordes från den vedartade stjälken. I
samma byggnad fanns också skäkten som med sina
snurrande skäkthjul rensade bort de skävor som
fortfarande satt kvar.^’ Avfallet i form av skävor,
fnas och boss togs tillvara och sparades i sörpbodar
och liknande utrymmen innan det gavs till korna.
Det skäktade linet kunde säljas eller spinnas till

garn. I båda fallen förvarades det i speciella utrym¬
men i bodar på gården eller i senare tid i övervå¬
ningarnas oinredda vindsrum.
Garnet spanns på olika ställen, eftersom spinn¬

rockarna var lätta att flytta. Spinningen var i huvud¬
sak en vintersyssla och vanligen höll man till i var-
dagsstugan eller i något annat rum med öppen
eldstad. På sommaren spanns också, men då spann
fäbodjäntorna på slända när de vallade djuren i
skogen. Vanligt var också att man samlades till
rock- eller spånnstuga hemma hos någon på en
bestämd dag och då brukade spinnerskorna hålla
till på ”fähusflorn” i fähuset, dvs. på golvet mellan
dyngrännorna.
Skulle garnet säljas var det extra viktigt att det

härvades så att passmorna fick rätt längd. Garn-
härvlarna var små, lätta maskiner som säkert rym¬
des lite varstans, bl.a. i vardagsstugan.

Före vävningen skulle garnet bykas och blekas
samt varpas. Bykningen skedde naturligtvis i brygg¬
stugan eller i fähusets murpanna, där det kokades
i lut. Det tvättade garnet breddes ut på snön om
vårvintern och fick ligga på bleke fram till som¬
maren. Varpningen skedde på stora varpställningar
som togs fram när det var dags att väva. De stora

varporna hade givna platser i bakstugor, fähus eller
andra rum med fönster och god belysning, t.ex. de
oinredda rummen på övervåningarna.
Äntligen var det dags att väva. Vissa vävstolar var

uppställda året runt medan andra kunde flyttas.
Vanligt var att vävstolarna under sommaren ställdes

upp i fähusen. Ofta stod vävstolar på botten, dvs.
bostadshusets övervåning. På vintern flyttades väv¬
stolarna in i vardagsstugan.
Hälsingebönderna producerade huvudsakligen

grov väv för avsalu. Den väv som skulle användas
i hushållet var finare. Den skulle därför blekas på
samma sätt som garnet, sträckas och manglas. Väv-
sträckaren stod förmodligen i mangelboden som
främst var avsedd för gårdens stora stenmangel. De
färdiga vävarna förvarades på de oinredda kallvin¬
darna i väntan på försäljning eller vidareförädling.
I de många momenten som ingick i linets

odling, beredning och förädling kan man räkna
med att närmare 20 olika byggnader, anläggningar
och utrymmen nyttjades. Många av dessa använ¬
des dessutom för flera av de olika momenten.

Avrundning
Utifrån ett exempel från Delsbo prästgård - vars

byggnadsbestånd vi antar har varit jämförbart med
bondgårdarnas - har vi kunnat visa att den nord¬
svenska gården inte har varit så enkelt utformad
som de som har tolkat Erixons uppgifter antydde,
åsikter som sällan har ifrågasatts. Vi har också kun¬
nat påvisa att mangården har omfattat en rad olika
funktioner som har fördelats på många hus, bygg¬
nader och byggningar, vilka med tiden har vuxit
samman till de stora bostadshus och uthuslängor
som byggdes under 1800-talet.
I den gängse bilden av den nordsvenska gården

ingår begreppet ”månghussystem” med betydelsen
att varje hus byggdes för en bestämd funktion. Vår
genomgång har dock visat att användningen kunde
vara mycket flexibel, allt efter årstidernas arbets¬
gång. Ett varieratmarkutnyttjande därman flyttade
till olika foder- och betesplatser gav ett byggnads¬
bestånd som kunde användas för långt fler sysslor
än de enskilda byggnaderna var avsedda för. Idag
har de flesta uthusen blivit överloppsbyggnader
och antalet har minimerats. Förmodligen går det
inte längre att återfinna en lika komplett gård som
Delsbo prästgård. De flesta utrymmen finns dock
kvar, inrymda i uthuslängor och fähuskomplex,
även om funktionerna har förändrats.
Det tidiga 1700-talets gårdsform hörde alltså

samman med antalet byggnader, vilka i sin tur
kom till i anslutning till hälsingegårdarnas varierade
marker. Markslagens fördelning och utnyttjande
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gav förutsättningarna för vilka uthus som kom att
uppföras på respektive plats. Som exempel valde
vi att beskriva de marker, ekonomibyggnader och
-utrymmen som användes för linodling, linbered¬
ning och förädling av lin.
Svaljorden var en specialitet för Hälsingland

som skilde sig från lägdor, lindor, etc. genom att
den odlades efter en bestämd, regelbunden växt¬
följd. Linet hade en speciell betydelse för mar¬
kens bördighet och avkasming, inte därför att det
förbättrade jordkvaliteten, utan för att det krävde
och medförde en noggrann rensning och jordbe¬
arbetning. Svaljordens bruk ledde till att speciella
redskap utvecklades (hälsingeharv, hälsingeplog),
särskilda byggnadstyper konstruerades (linlador,
stryklider, vattendrivna linberedningsverk), särskil¬
da utrymmen inreddes och användes (kummers-
kullar, s.k. oinredda rum ) samt anläggningar bygg¬

des (linsänken, linhässjor). Dessutom kom flera
utrymmen som egentligen var avsedda för andra
ändamål att användas i arbetet med linet.
Som framgått har vi funnit en rad hus, byggna¬

der, byggningar och anläggningar som tidigare kan¬
ske inte alltid har setts som självklara delar av den
hälsingska gården. Alla delarna har samverkat med
markerna och djuren i olika ekonomiska system.
För att gå vidare i vår strävan efter att fördjupa kun¬
skaperna om våra gårdar måste vi ställa nya frågor
utifrån husens placering, användning och utform¬
ning. Ännu saknar vi kunskaper i många frågor -
mer tid och kraft borde ägnas åt hälsingegårdar¬
nas ekonomiska förutsättningar för att förstå den
helhet som de en gång representerade. Frågorna
måste ställas innan uthusen och de bönder som
arbetade i dem försvinner.

Hälsingegårdarnas ekonomibyggnader
Hus för djur
STALL Gårdsstall, Färdstall, Skogsarbetarstall,

Kyrkstall
FÄHUS Sommarfäjs, Vinterfäjs, Ladugårdar, Krakhus

Gethus, Fårhus
ÖVRIGA Grishus, Hönshus, Hundkojor, Hundgård,

Mink- och rävgård

Hus för förvaring
LADOR Hölador, Genomkörslador, Dubbellador,

Snedväggiga lador, Tipplador, Lövlador,
Myrhölador, Linlador, Halmlador, Skårar,
Hässjevirkeslador

HÄRBREN Stolphärbren, Magasin, Sädeshärbren,
Mathärbren, Sockenmagasin

KÄLLARE Jordkällare, Jordkällare med tak. Jordkällare
med svale och tak

BODAR Envåniga bodar, Loftbodar, Mjölkbodar,
Vedbodar

LIDER Portlider, Redskapslider, Vedlider, Vagnslider
ÖVRIGA Källarstugor, Karbodar, Sjöbodar, Båthus

Hus för bearbetning och förädling
SMEDJOR Gårdssmedjor, Sockensmedjor
SÅGAR Vattensågar, Ramsågar, Cirkelsågar, Brynsågar

Ångsågar, El-sågar
KVARNAR Vattenkvarnar, Skvaltkvarnar Hjulkvarnar

Väderkvarnar, Angkvarnar, El-kvarnar
KOKHUS Eldhus, Störs, Kokstäder
ÖVRIGA Baksmgor, Bryggstugor, Snickarbodar

Mangelbodar, Stryklider / Kummerskullar
Tegellador, Salpeterlador

TORKHUS

MED ELDSTAD Kölnot, Riot, Sädesbastur
TRÖSKLOGAR Enkellogar, Parlogar, Rundlogar för häst

Rundlogar för vatten. Långlogar

Tillfälliga bostäder för arbete
Bostugor, Fiskarboningar, Kolarkojor,
Skogsarbetarkojor, Slåtterstugor, Gapskjul

Vattenverk
Linberedningsverk, Linhamrar, Klubbor
Stampar, Skäkter,
Kombinerade linberedningsverk,
Vadmalsstampar, Tegelstampar,
Spånhyvlar, Granrishackar, Shpstenar,
Kombinationsverk

Övriga ekonomibyggnader
Badbastur, Badhus, Tvättstugor, Hemlighus,
Brunnar och brunnsbyggnader, Källhus

Gemensamhetshus
Spruthus, Benhus

Anläggningar för jakt och fiske
Ålhus, Ålkistor, Katsor, Pator, Gistgårdar,
Rävfällor, Älgtorn, Älgslakterier

Övriga anläggningar
Duvslag, Fågelholkar, Mjölkpallar,
Storhässjor, Torvhässjor,
Slipstensställningar, Potatisgropar
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Noter
1. Se t.ex. Erixon 1947.
2. Om svaljorden se avsnittet om Husen och marken.
3. Erixon 1919 s. 13-39.
4. Se t.ex. HLA Kyrkoarkivens prästgårdssyner från slutet av

léoo-talet till början av 1700-talet.
5. Om betydelsen av lada respektive ladugård se SAOB sp. 24

ff. och sp. 35 ff.
6. Skåtar är mindre utbyggnader, ofta av bräder på regelkon¬

struktion och under pulpettak., byggda som kompletteran¬
de förvaringsutrymmen.

7. Med gårdstomt menar vi den plats där mangård, ladugård
och fägård fanns. Tillsamman med de eldfängda, frilig¬
gande byggnaderna som låg runtomkring bildades gårds-
centrum.

8. Bodvall 1959, s. 96 f. Se även Schissler 1749, s. 22 f.
9. Anläggningar är fasta, friliggande konstruktioner som vanli¬

gen saknar vä^ar och tak. Hit hör hässjor, pator, linsänken
etc.

10. Holmbäck & Wessén 1979 s.328 med not 70.
11. HLA, Delsbo kyrkoarkiv, 0:0 och P:1I. Husesynernas

huvudsakliga syfte var att i detalj gå igenom byggnadernas
skick vid överlåtelse från en präst till en annan. Man notera¬
de vilka skador som uppkommit, om byggnaden eller inred¬
ningen tillhörde församlingen eller var prästens egen och
vem som skulle betala kostnaderna för repararionerna.

12. Detta material finns dels på Hälsinglands museum, dels
i form av privata sammanställningar hos respektive förfat¬
tare. Materialet består av uppmätningar, fältanteckningar,
opublicerade manuskript, renskrifter av äldre handskrivet
källmaterial, fotografier m.m.

13. Om 1700-talets bostadshus i Hälsingland se Olsson 2002.

14. Om denna byggning och några andra medeltida se Lundell
1996 s. 25-58.

15. Vi genomför för närvarande en undersökning av de ca. 80
tvåvåniga bostadshus som finns i Delsbo. Studien utgår från
ett antal brandförsäkringskoncept från 1800-talets första
hälft. Se NM Gårdshandlingar Hälsingland F 26 GA;25.

16. GHST 1863 s. 81.
17. Gustafson 2001.
18. Hanzén 1941 s. 98, 102.
19. Talve 1960 s. 200.
20. Redan i början av 1700-talet propagerade landshövdingen

för att hälsingebönderna skulle införa rior. Se RA Ekonomi¬
kommissionen 1725.

21. GHA Förvalmingsutskottets protokoll ii december 1824 §
4; 26 mars 1825 § 2.

22. von Post 1909 s. 207 f.
23. Se t.ex. Broman Ill s. 152 ff.
24. Uppgifterna här avser en prästgård, men samma växter före¬

kom även på bondgårdarna och då främst i kålgården. Det
finns också flera exempel på att bönderna har planterat
äppelträd under 1700-talet.

25. Lundell 1998 s. 42, Lenaeus 1764 s. 3,153, Thulin 1904 s. 352
f; Bodvall 1959 s. 128.

26. Om svaljorden i Hälsingland se Gustafson & Lundell
1998.

27. Jirlow 1952 s. 77 ff., 92.
28. Söderlind 1975 s. 112 ff.
29. Om linberedningsverkens tekniska utveckling se Åström

1950 och Lundell 1991.
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Outbuildings and other service spaces of Hälsingland farmsteads
by Gunvor Gustafson and Jan Lundell

Summary
We have based this article on the reports showing
the condition of the Delsbo Vicarage buildings in
1699 and 1705, our aim being to point out, on the
basis of this material, that in the economic entity
comprised by the Hälsingland farmsteads there
was a clear connection between land use and the
function of the buildings.
The whole of the area on which the Hälsingland

farmstead depended for its output extended seve¬
ral miles from the centre of the farmstead itself. It
was divided into various zones, depending on the
type of ground or fodder land involved. Outermost
lay the grazing lands and hayfields of the shielings.
In the next zone came the outfields, consisting
of pasture, meadowland and ley. The infields at
the centre of the farmstead were also divided into

zones, with wooded pastures on stony, tree-clad
hills, and infield meadows by lake shores and
watercourses and in hollows. In between the mea¬

dowland and the open arable land next to the
actual homestead was the ley. Every such zone had
its own repertoire of buildings, adapted to the par¬
ticular kinds of land in each place.
A corresponding zonal subdivision also applied

within the farmstead centre. The buildings were

grouped round four “yards”: dwelling house (“man
yard”), barn (yard), cattle yard and a fourth, outer
area occupied partly by buildings presenting a fire
hazard.

The varied land use occurring in different places
meant most people on the farmstead migrating
between its different resource locations and living
there for longer or shorter periods of the year. In
the spring they moved to the outfields, in summer
to the shielings and hayfields, and in the autumn
back again to the outfields. Not until late autumn
did they return to the home farm.
Depending on the time of year, the empty buil¬

dings could intermittently be put to a recurrent
alternative use. When the livestock and human

beings had returned home, the same buildings
were applied to their true purpose. Thus the func¬
tion of each building in the “multi-building sys¬
tem” which the north Swedish farmstead com¬

prised was more complex than is commonly
supposed.
The 1705 inspection report on all the buildings

of Delsbo Vicarage has 37 different headings, but,
adding together the individual building volumes
entered, one arrives at a total of nearly 60. If,
moreover, every functionally segregated space is
enumerated, the total increases still further. That
diversity is less clearly apparent today, but there
are farmsteads where all the different functions
have been preserved by ranging them in enfilades
of uniform design.
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