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Abstract 

The focus of this essay is a building belonging to a farmhouse in Ljusdal, Hälsingland, called Utigården. The 

building has wallpaper and mural paintings preserved from the beginning of the 19th century. The aim of this 

essay is to investigate when, how and why the interior was made as well as by whom. This serves to put a more 

individual perspective on one certain interior instead of using more general explanations. This knowledge will 

lead to more knowledge and values being ascribed to this interior and hopefully an increased will to preserve it 

in the future. It gives us an example of how an interior from this time might look like, how traditional paintings 

are mixed with modern motives and wallpapers and how all of this together is symbolic and guides us through 

the rooms. Their aesthetic qualities shows that it was most probably a representative building. Different theories 

about influnces and inspiration are also illustrated. The mapping of certain social and economical factors serves 

to show the circumstances for when the interior was made as well as why. Probably the farm was moved 

between 1802-1806 and this might explain the new building. Different theories of why it was important to invest 

in these representative building and what different values they might have fulfilled are also discussed in this 

essay. Representatation, including and excluding factors and aesthetic values are some of them.  

Two potential painters are discussed as having painted the interior. They are called Arve and HindriksOlle. A 

possible scenario is created around their connections to Utigården.  
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Förord 

Jag vill rikta ett varmt tack till Sten och Anita Larsson för all deras generositet, deras 

hjälp och visat intresse. Jag är oerhört tacksam för att jag fick använda mig av er fina 

gård i min undersökning! Jag vill också tacka all personal på Ljusdalsbygdens 

museum och särskilt Anders Assis utan vilkens hjälp, råd och stora intresse jag aldrig 

kunnat genomföra den här undersökningen. Tusen tack! 

Tack också till Ingela Broström som varit till ovärderlig hjälp och som låtit mig ta del 

av tidigare forskningsuppgifter.  

Jag tackar också Nisse Olofsson som låtit mig använda uppgifter som han funnit i 

domstolshandlingar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C-uppsats, När väggarna talar  Isabell Cavallin, FMA3, 2010 

 4 

 

DRÖMMAR I STORSTUGAN 

 

När jag i ensamhet sitter 

uti storstugans vrå 

tycker jag mig ibland höra 

någon komma och gå. 

 

Tyst- jag hör gångna släkters steg 

som vandrar här led efter led 

sedan anno sextonhundraåttiotre 

och jag hör en underlig låt 

av kvidan snyftning och gråt 

kanske från spöpålens dagar 

när storstugans lagar här dömde till spö. 

 

Men jag vaknar upp med ett lyss 

Intet av allt det jag hörde nyss 

Kan nu störa mitt sinne, 

Allt är lugnt och stilla 

Andarna har lagt sig till ro 

Det är åter tyst i mitt bo 

Jag förstår, allt var blott en villa. 

 

 

AV: LINA LARSSON 1961 
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1. Inledning 

Det är ofta de materiella ting som utgör de spår våra förfäder lämnat efter sig, som gör 

att vi tycker oss känner deras närvaro. Materiella ting och miljöer som de skapade och 

som vi fortfarande kan se på, ta på. Hälsingegårdarnas välbevarade kulturarv i form 

av ståtlig arkitektur och dekorativa väggmålerier är ett sådant exempel. Inuti dessa 

miljöer finns alla mindre ting som varit en del av det dagliga livet. Det är fascinerande 

hur så många av dessa miljöer kan vara bevarade samtidigt som många fortfarande är 

levande och brukas. De har länge väckt intresse och nyfikenhet och det finns flera 

reseskildringar där hälsingegårdarna finns omnämnda. Exempelvis från Carl von 

Linnes lapplandsresa resa.
1
 Anledningarna till att hälsingebönderna valde att investera 

resurser i sina hem är av många och vida karaktärer. Det sägs ibland att det var ett sätt 

att skryta, bräcka grannen och visa på rikedom och överflöd.
2
 Eller att det byggdes 

stort på grund av stora familjer och således var behovsanpassat. Trots många 

förklaringar har ingen lyckats stilla min nyfikenhet. Efter en sommar som värdinna i 

en hälsingegård, där jag dagligen möttes av rättframma frågor, kom jag på mig själv 

med att fundera på omständigheter och skäl till inredningen samt dekoreringen av en 

gård. De generella svaren kändes inte tillfredsställande utan jag hade istället behovet 

av att bryta ner perspektivet till ett mer individuellt plan och att undersöka hur det 

gick till på en specifik gård. Det kom att bli en gård som ligger i Sjövästa by i 

Ljusdals socken i Hälsingland och som kallas Utigården. Den norra längan är en 

byggnad som idag kallas mangelstugan. Detta är en senare tillkommen benämning. 

Troligen speglar den byggnadens senare funktion. Jag kommer i förestående uppsats 

använda mig av benämningen mangelstugan eller Utigården. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Jag finner det viktigt att ifrågasätta stereotypiseringar och förenklade versioner av 

händelser och påståenden för att ge en mer mångfacetterad bild av ett fenomen, i detta 

fall interiörernas uttryck och tillblivelse. Likväl att inte vara rädd att ställa 

grundläggande frågor. Syftet med min uppsats är därför att problematisera interiörens 

visuella uttryck, tillblivelse och funktion. Alltså att komma bort från generella 

                                                 
1
 Andersson, s. 22  

2
 Detta kan relateras till Söderströms diskussion och teorier om synlig konsumtion, se 

exempelvis ss. 24-25 
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slutsatser och att föra in resonemanget på ett mer individuellt plan, där detaljer och 

personliga sammanhang träder fram, med hjälp av en fallstudie. I detta fall 

mangelstugan i Utigården i Sjövästa. Jag tror även att undersökningens resultat 

kommer spegla den större kontexten ur vilket den är sprungen.  

Min principiella frågeställning är en sammanfattning av tre frågeställningar 

nämligen: När, hur och varför inreddes Utigårdens mangelstuga? Frågan när syftar 

till att kartlägga vilka familjespecifika sociala och ekonomiska förhållanden som kan 

ha påverkat när man valde att dekorera sin gård. På frågan hur ämnar jag beskriva 

inredningen i Utigårdens mangelstuga. Här diskuteras också vilka stilinfluenser som 

kan ligga bakom val av motiv och formspråk. Frågan varför syftar till att belysa olika 

tolkningsteorier som finns angående varför mangelbygganden inreddes och 

dekorerades på just det här sättet och vilka möjliga funktioner inredningen hade. Här 

inkluderas även en diskussion om generella tolkningsteorier om interiörer och 

inredningar.  

En annan central frågeställning berör också vem som utförde interiören i 

mangelstugan i Utigården. Upphovsmannen eller upphovsmännen är anonyma och jag 

ämnar i min undersökning diskutera möjliga målare. Detta är en viktig del i 

bevarandediskussionen av interiört väggmåleri då det enligt mig är viktigt att knyta 

mervärden till interiören för att bidra till en ökad föresats att bevara dem. Desto fler 

värden desto fler identifieringspunkter och förhoppningsvis större möjlighet att de 

bevaras. Åtminstone ökar kunskapen om dem inför framtiden. 

 Jag ämnar också ta reda på vilka svar arkivaliska handlingar kan ge som 

komplement till de bevarade interiörerna. 

 

1.2. Material och metod 

Materialet i denna uppsats är av en brokig natur då de är hämtade ur en rad olika 

källor. Den faktiska gården, Utigården, som konkret fysiskt studieobjekt med dess 

bevarade bestånd av måleri och tapet utgör utgångspunkten i materialet. Vidare är 

arkivkällorna av största vikt för att kunna närma sig en diskussion kring min 

frågeställning. Dessa två kategorier källor, den fysiska byggnaden med interiören 

samt skriftliga arkivhandlingar är vikiga komplement till varandra för att besvara min 

frågeställning. Arkivmaterialet består främst av ett relativt välstrukturerat gårdsarkiv 

som lämnats som gåva till Ljusdalsbygdens museum 1994. Där finns handlingar som 
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är sorterade i två volymer. I mapparna med gårdsarkivet finns anteckningar ur Carl 

Perssons arkiv som redogör för släktens historia. Carl Persson var bygdeforskare och 

aktiv inom hembygdsföreningen i Ljusdal mellan åren 1927-1953. Han har under sin 

verksamma tid dokumenterat och skrivit ned muntliga berättelser från bygden.
3
 

Däribland har han utfört en sammanställning av Utigårdens generationer. Dessa 

handlingar kompletteras med arkivhandlingar rörande gården såsom bouppteckningar 

från tidigare år än de som finns i museets gårdsarkiv samt husförhörslängder.
4
 Som 

komplement och ytterligare källa till dessa används renskrivna kyrkoböcker 

inkluderande Lysnings- och vigselboken, anteckningar ur Födelse- och dopboken 

samt Död- och begravningsboken. Alla är avskrifter av Eskil Passing, folkskolelärare 

och bygdeforskare. Skattelängder för Storhaga 1636-1784 används också som 

material.
5
 Brandförsäkringsprotokoll söktes via SVAR’s sökfunktion samt genom 

kontakt med Gunvor Gustafsson på Hälsinglands museum utan att finna något 

sådant.
6
 

För den komparativa analysen mellan mangelstugans måleri och övrigt bevarat 

måleri från bygden är bildmaterial av annat måleri en del av materialet. Detta består 

av scannade bilder och fotografier från Ljusdalbygdens museums inventering av 

väggmåleri i Hälsingland under åren 1986 och framåt. Här har även samtal med 

Ingela Broström, byggnadsantikvarie vid länsstyrelsen i Gävleborg tillika författare 

till Tapetboken, varit ovärderlig i diskussion samt användningen av hennes tidigare 

upptäckter av franska tapeter som förlagor. Här har två kataloger använts för att lyfta 

fram två tapeter som med största sannolikhet inspirerat allmogemålarna i Hälsingland. 

Dessa är Tapetenkunst: französische Raumgestaltung und Innendekoration von 1730-

1960 samt Papiers peints, 1800-1875.  

                                                 
3
 Assis, Anders, utkast från publikation under färdigställande, Hindriks-Olle- en 

allmogemålare i Ljusdal (2010) 

4
 Tidigare daterade bouppteckningar samt brandförsäkringsprotokoll finns på landsarkivet i 

Härnösands medan husförhörslängderna finns i digitaliserad form via databasen SVAR. Se 

källförteckning 

5
 Skattelängderna är sammanställda och renskrivna av Anders Assis och Elisabet Sandqvist 

och finns i privat ägo. Storhaga är grannbyn till Sjövästa.  

6
 Gustafsson, Gunvor, Arkivarie vid Hälsinglands museum, korrespondens via mail, 2010-01-

16 
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Vidare utgörs materialet av litteratur med tidigare publicerad forskning 

relaterande till mitt uppsatsämne. Dessa består främst av Maj-Britt Anderssons 

avhandling Allmogemålaren Anders Ädel, Rosemarie Fiebranz´s Jord, linne eller 

träkol?, Rose-Marie Söderströms Bostadskultur, informationsflöden och hantverkare 

1740-1820 med utgångspunkt i Bålby (Närke) och Skottsbergska gården (Blekinge), 

Margareta Nisser-Dalmans avhandling Antiken som ideal, Johan Knutssons 

Folkkonst- en värld av prakt och grannlåt, Tapetboken- papperstapeten i Sverige av 

Ingela Broström och Elisabet Stavenow-Hidemark samt slutligen Ing-Mari 

Danielssons avhandling Den bildade smaken och Böndernas bygge av Finn Werne.  

Denna litteratur används både i informativt syfte, men också som inspiration 

till perspektiv, frågeställningar samt tillvägagångssätt för att närma sig materialet. 

Litteraturen introduceras vidare under forskningsläge.  

Vissa av de ovan nämnda personerna har också deltagit i ett symposium där ett 

besök gjordes på Utigården. Samtalet här spelades in på band vilket är en del av 

materialet i undersökningen.
7
 De närvarande var bland andra Ingela Broström, Maj-

Britt Andersson och Kerstin Sinha.  

Min metod är att visuellt studera interiören på plats i dagsljus. Därefter 

analysera fotografierna och slutligen beskrivs den aktuella gården för att ge exempel 

på hur en inredning från början av 1800-talet kan se ut i en gård i Ljusdal. Detta syftar 

vidare till att jämföra dess måleri och visuella uttryck med annat bildmaterial på 

väggmåleri för att få möjlighet att sätta in det i sin kontext. Tillsammans med 

arkivkällorna tolkas mangelstugans interiör utifrån den aktuella frågeställningen för 

att få en bild av verksamheten på gården samt kartlägga vissa av familjens sociala och 

ekonomiska omständigheter. Detta görs för att se hur det kan sammanfalla med 

inredningen och med vad som kan ha påverkat tidpunkt och skäl för interiörens 

tillkomst samt dess utseende. Jämförelsen med övrigt bildmaterial på allmogemåleri 

från trakten grundar sig på en visuell analysmetod för att eventuellt kunna konstatera 

skillnader och likheter i motivval, kulörval, utförande, material och handlag. Den 

komparativa analysmetoden skall också bidra till att ringa in potentiella upphovsmän 

till mangelstugans inredning samt se hur den förhåller sig med inredningen i den 

                                                 
7
 Ljusdalsbygdens museum, Bild på bondevägg, bandinspelningar, fjärde nordiska symposiet 

om vägg- och bonadsmåleri, 2-5 september 1995, band 7 
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övriga bygden, liksom eventuella influenser, stilförebilder och sociala nätverk som 

kan kopplas till måleriet. Visuell analys, tolkning samt studerandet av litteratur som 

behandlar denna fråga samt i viss mån arkitekturen, planlösningen och 

rumsdispositionen utgör också en del av metoden. Detta syftar till att möjliggöra olika 

tolkningsteorier rörande varför man valde en typ av dekoration, vilka faktorer som låg 

bakom detta val och vilka funktioner det kan vara ämnat att fylla. 

Muntliga samtal äger rum med nuvarande gårdsägarna Sten och Anita Larsson. 

Dessa samtal ger en personlig inblick från de personer som lever och verkar på 

gården. Dessa samtal ger värdefull information som traderats vidare över flera 

generationer. Övriga samtal sker med Ingela Broström, byggnadsantikvarie samt 

författare till tapetboken, som nämns ovan, samt Anders Assis, vid Ljusdalsbygdens 

museum, där den senare är mig behjälplig på en kontinuerlig basis under uppsatsens 

tillblivelse. Båda har de lång erfarenhet inom ämnet, stort intresse och mycket 

kunskap. Jag har också tagit del av utkast rörande Assis arbete om HindriksOlle som 

är under publikation. Detta har varit underlag främst i diskussionen angående vem 

som målat i mangelstugan. Assis bidrar i övrigt med förslag på både metod och 

material i undersökningen. Exempelvis hur det är möjligt att gå till väga i den visuella 

analysen, där vissa detaljer kan vara särskilt viktiga att ta hänsyn till, samt var jag 

skall vända mig för källor och information.  

 

1.3. Källkritik 

Jag har till viss del fått förlita mig på avskrifter som någon annan gjort före mig när 

det kommer till arkivhandlingarna. Jag är medveten om att detta medför en viss risk 

att dessa tidigare tolkningar av materialet inte överensstämmer fullt ut med 

originalhandlingarna. Dock har jag när det gäller exempelvis gårdsarkivet gått igenom 

både originalen samt arbetskopiorna och anteckningarna för att i möjligaste mån 

utesluta missförstånd och göra min egen tolkning.  

Källorna har studerats endast bitvis, utvalda år, eller slumpmässigt 

förekommande handlingar i arkiven, och ingen systematisk genomgång av samtliga 

bevarade handlingar om gård och släkt har genomförts. Detta beror både på 

geografiska skäl samt omfattningen av en sådan undersökning som inte varit möjlig i 

denna undersökning. Detta tillvägagångssätt innebär en risk att viss information som 

varit kunskapsgivande inte uppmärksammats, vilket den kan ha gjort om den setts i 
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sitt hela sammanhang. Den mänskliga faktorn fanns även när dessa handlingar 

nedtecknades och namnfel eller fel på årtal exempelvis kan i vissa fall förekomma. 

Att läsa arkivhandlingar med ett otränat öga kan också leda till missförstånd av dess 

innebörd, men jag har haft detta i åtanke och menar att de handlingar och uppgifter 

jag i slutändan använt konkret i min uppsats har stärkts faktamässigt via andra källor 

och jag håller dem därför för sanningsenliga.  

Arkiven utgör ett material som ger stor insikt i det dagliga livet, normer och 

värderingar och som jag upptäckt kan ge mycket information om människor och 

händelser i från början oväntade sammanhang. Exempelvis har jag sett hur 

domstolsprotokoll både kan behandla i våra ögon triviala småsaker som ändå är 

mycket informativa eller ge kuriosa uppgifter såsom var tjuvar haft sitt uppehälle i 

bygden.
8
 Tillsammans kan arkivhandlingar ge en indirekt förståelse för de materiella 

ting och miljöer som människor lämnat efter sig. Jag anser därför att min 

undersökning inte skulle varit i närheten av korrekt utan en granskning av dessa 

arkivhandlingar, samt kyrkoböckernas uppgifter.  

Den litteratur som använts anser jag vara både kompletterande till varandra 

och med välgrundade frågeställningar. Jag har dock inte gått till deras primärkällor 

och granskat uppgifterna. Till viss del anser jag en del slutsatser vara snabba och 

oprecisa, men de har varit ovärderliga när det kommer till information och inspiration 

till förhållningssätt. Författarna håller jag för kompetenta inom deras respektive 

forskningsområden och de uppgifter jag hämtat från litteraturen kan dels bekräftas av 

varandra och är inte av en sådan revolutionerande natur som kräver en omfattande 

grundgranskning innan de används i min undersökning.  

De personliga samtalen är till sist de källor jag uppskattat allra högst och som 

gett mest i min undersökning rent informativt och teorimässigt. Här är jag ur 

källkritisk synpunkt medveten om den personliga prägeln dessa uppgifter samt dessa 

teorier har. Det är dock olika tolkningar jag vill lyfta fram. Jag hävdar därpå att de 

personer som jag valt att samtala med är ytterst kompetenta och har kunskap som 

grundar sig på mångåriga studier.
9
 De har en bild- och erfarenhetsbank som enligt 

mig är den mest säkra och riktiga kunskapen. De muntliga utsagor och traditioner som 

                                                 
8
 I domstolshandlingar har Nisse Olofsson hittat uppgifter på hur Olof Jonsson erbjudit 

uppehälle åt tjuvar. 

9
 Se källförteckning för namn. 
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vissa handlingar bygger på kan ur källkritisk synpunkt anses vara mindre trovärdiga 

då årens lopp kan förvränga och förändra uppgifterna. Men faktum är att 

allmogekulturen till stor del är en muntlig kultur. I min jämförelse mellan muntliga 

och skriftliga källor stämmer de muntliga uppgifterna ofta relativt bra. Svårigheterna 

ligger ibland i att veta vad som föregick den andra. I slutändan anser jag att den 

muntliga traditionen är en av de mest informativa och värdefulla källorna som står att 

finna.  

Det stora mörkertalet interiört väggmåleri
10

 och det faktum att mycket måleri 

är anonymt bidrar också till svårigheter att uttala mig om stilinfluenser och göra 

komparativa analyser. En större kännedom om materialet skulle öka möjligheterna till 

en mer heltäckande komparativ studie och möjligen öka antalet potentiella 

upphovsmän.  

Slutligen bör jag här nämna min egen analys och tolkning av materialet. Detta 

är mitt första möte med arkivmaterial i den omfattning som jag använt mig av i 

undersökningen. Jag medger att det många gånger varit svårt att läsa handlingarna 

samt även svårt att förstå dess innebörd. Därför kan information som varit 

kunskapsgivande i min undersökning eventuellt undgått mig. Jag har varken 

konstvetenskaplig träning eller en större erfarenhet av dessa miljöer och hur de kan 

likna eller skilja sig åt. Intresset är inte nytt från min sida, men området i sin helhet är 

relativt nytt. Därav kan min visuella tolkning eventuellt fela då min analysmetod inte 

är korrekt ur konstvetenskaplig synpunkt. I min undersökning om vem som målat i 

mangelstugan är jag också beroende av tidigare forskning som jag sedan byggt min 

egen undersökning på. Det är Anderssons samt Assis undersökningar. Det har legat 

utanför ramarna för denna uppsats att bygga min forskning från grunden och jag har 

därför tvingats lita till andras slutsatser som föregått min egen forskning. I vissa 

hänseenden ställer jag mig kritisk till Anderssons attribueringar till Ädel då 

interiörerna skiljer sig åt på många punkter, främst i handlag och uttryck. Jag har själv 

haft möjlighet att i viss mån ta del av det material som Assis använder i sin forskning 

vilket således ger mig tillit till hans forskningsresultat. Assis redogör också stegvis för 

det tillvägagångssätt han tillämpat i sin forskning. Det är i varje steg i 

forskningsprocessen möjligt att gå tillbaka i hans arkivaliska primärkällor som 

                                                 
10

 Med mörkertal syftar jag på det måleri som bör finnas ute i alla de icke inventerade 

gårdarna som inte är upptäckt ännu samt det måleri som gått förlorat under årens lopp. 
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använts för att bekräfta muntliga utsagor samt att arkivkällorna används för att 

kartlägga sociala relationer och hur dessa målare kan förknippas med olika gårdar 

samt målade interiörer.  

Mina slutsatser vilar därför på attribueringar av tidigare forskning, främst 

Assis, men valet att koppla dessa målare till Utigården är dock mitt eget efter 

självständig analys. På grund av mina ovanstående begränsningar förhåller jag mig 

dock öppen för andra teorier och tolkningar av mitt material och reserverar mig för 

vissa felaktigheter eller missar jag gjort på vägen. Jag har dock försökt ge en så 

täckande bild som möjligt av mitt ämne och använt mig av olika typer av källor i syfte 

att komplettera och bekräfta informationen.  

 

1.4. Avgränsning och urval 

Min urvalsmetod för fallstudien i min undersökning grundar sig i att hitta en gård som 

både har en bevarad inredning att studera samt ett tillgängligt och relativt strukturerat 

gårdsarkiv. Mangelstugan har båda delarna. Vem eller vilka som målat och inrett 

mangelstugan är inte känt, men detta ser jag som en utmaning snarare än en 

begränsning. Valet att fokusera på mangelstugan på gården föll sig naturligt då det är 

här som interiören är bevarad och möjligt att uppfatta helhetsbilden av hela 

byggnadens inredning. Att innefatta hela gården hade blivit en alltför omfattande 

undersökning.   

Den ekonomiska undersökningen är fokuserad på familjen och den aktuella 

gården. Jag har alltså inte tagit med närliggande gårdar eller undersökt hela socknens 

ekonomiska förhållanden.  

Den utsatta tidsramen på tio veckor är undersökningens största begränsning. 

Sett till detta samt att materialet är brett och brokigt är det är inte möjligt att gå till 

primärkällorna i varje fråga och detaljstudie. Där ett utspritt material geografiskt sett 

samt fragmentariskt liksom att det är nödvändigt att genomföra ett forskningsarbete 

enbart för att finns vilka källor som möjligen kan vara intressanta och ge användbara 

uppgifter. Det är nödvändigt att gå igenom en stor mängd material för att få 

tillräckligt med ”pusselbitar” att lägga ihop och som kan leda vidare till övriga källor. 

Jag får därför förlita mig på avskrifter och renskrivna handlingar som gjorts tidigare. 

För att kunna gå djupare i min studie, snarare än täcka in alla aspekter på ett mer 

ytligt plan, väljer jag att förhålla mig till material och handlingar som ligger närmast i 
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tid till interiören. Detta inkluderar tre generationer gårdsbrukare med särskilt fokus på 

den mellersta samt deras arvsskiften. Jag väljer också att begränsa mig genom att 

främst se till männen i familjen. Jag finner detta mest relevant då gården gått i arv 

från far till son och det är de som står som gårdsägare och brukare. Detta beror främst 

på att dessa uppgifter finns nedtecknade i den samtida ekonomiska redovisningen och 

i officiella uppgifter. Det betyder absolut inte att jag är omedveten om kvinnornas roll 

i hemmet och jag ämnar inte heller göra denna undersökning till en genusorienterad 

sådan. Jag väljer dock att inte undersöka den inbördes relationen mellan man och 

kvinna eller hur arbetsfördelning, ansvar och status är fördelat inom hushållet i 

övrigt.
11

 Jag anser däremot att detta varit mycket intressant och ett möjligt 

uppsatsämne i sig. Det geografiska fokuset ligger enbart på landskapet Hälsingland 

och främst Ljusdalsbygden. Hur mina resultat förhåller sig till övriga Sverige tar jag 

inte hänsyn till i denna undersökning, varken gällande de sociala, ekonomiska eller 

stilistiska förhållandena. 

 

1.5. Hypotes och förväntade resultat 

Undersökningens tes är att eftersom det till synes var viktigt att ha utsmyckningar i 

hemmet som inte hade en funktionell funktion i den ursprungliga bemärkelsen bör de 

ha haft en annan typ av funktion såsom exempelvis social, ekonomisk samt estetisk 

för att nämna några. Jag tror också ett specifikt tillfälle eller en särskild händelse kan 

ligga till grund för val av tidpunkt att inreda. Möjliga omständigheter kan vara ett 

bröllop för att nämna ett konkret exempel. Jag tror mig kunna konstatera efter denna 

undersökning att man anpassade stilar och modenyheter efter egen smak, tycke samt 

behov och i mångt och mycket skapade en säregen stil. Rörande vem som målat 

snarare hoppas jag, än förväntar mig, kunna närma mig ett svar angående detta.  

 

 

1.6. Forskningsläge  

Det finns olika ingångsvägar som använts i tidigare forskning för att närma sig detta 

material med hälsingegårdar och väggmåleri. Jag ämnar under denna rubrik lyfta fram 

                                                 
11

 Här hänvisar jag också till Fiebranz diskussioner och teorier angående de uppdelade 

ansvarsområdena inom hushållet samt hierarkin mellan könen exempelvis s. 252 samt 

Söderströms diskussioner och slutsatser om kvinnans roll i utformningen av hemmet. 
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de som varit viktiga inför denna uppsats. Maj-Britt Andersson lyfter i sin avhandling 

Allmogemålaren Anders Ädel fram den tidigare forskningen som gjort angående 

hälsingegårdarna. Hon menar att mycket av den forskningen byggts på Sigurd Erixons 

tidigare forskning.
12

 Anderssons avhandling är den som ligger både närmast i tid och 

utgångsläge till min egen undersökning. Hon tar avstånd från teorier om 

stilretardation
13

 som präglat tidigare forskning och närmar sig istället materialet med 

ett mer öppet förhållningssätt.
14

 Hennes slutsatser grundar sig på en redogörelse om 

målaren Anders Ädels liv och verk. Genom undersökning och analyser av ett interiört 

väggmåleri i bygden har hon attribuerat verk till honom, undersökt varför 

hälsingebönderna valde att bygga så stort och belyst vilka inspirationsförebilder som 

fanns. Hon menar att gårdarna inte var ett resultat av en vilja att manifestera sin 

ställning då storböndernas dominans i samhället var självklar. Utan snarare att det 

berodde på anledningar som estetik, bygglädje, grund av tradition, tillgång på timmer, 

skickliga hantverkare, ekonomiskt oberoende och självkänsla.
15

  

Ingela Broström som tillsammans med Elisabet Stavenow-Hidemark skrivit 

Tapetboken- papperstapeten i Sverige nämner Utigården i sin bok. Under rubriken 

Bland bönder och bergsmän lyfter Broström och Stavenow-Hidemark fram 

papperstapetens roll hos bland annat hälsingebönderna. De redogör för tapetens intåg 

i gårdarna, vart den sattes upp och hur den kombinerades med övriga element i 

interiören. De konstaterar att tapeten kom mycket tidigt till bondehemmen och 

kombinerades med allmogemåleriet och fick således en särpräglad effekt som skilde 

sig väsentligt från högreståndsmiljöerna, trots att tapettrycken ofta var samma eller 

lika. Tapetsering samt måleri utfördes av samme person.
16

  

Forskning kring stil, måleri och vad det representerar och hur det kan tolkas står 

Rose-Marie Söderström och Margareta Nisser-Dalman för. De tolkar 

högreståndsmiljöer, men deras frågeställningar, utgångspunkter samt teorier är 

mycket användbara även på andra objekt, såsom Utigården och allmogemåleriet i 

                                                 
12

 Andersson, s. 14 

13
 Se Andersson, s. 151 för definition av stilretardation. Det betyder oftast ett kvarhållande av 

en viss stil under en längre tid eller att modenyheter och stilar tas upp med försening.  

14
 Ibid., ss. 20-21 

15
 Ibid., s. 155 

16
 Broström & Stavenow-Hidemark, s. 156 
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Hälsingland överlag. De diskuterar miljöernas representativa funktion och sociala 

verkan. De var av stort symboliskt värde och hade en retorisk verkan mellan 

beställare och betraktare.
17

 Det var en sorts social investering och konsumtionen var 

en social företeelse som styrdes av gemensamma uppfattningar, tycke, smak och 

ideal.
18

 I diskussionen i är också dekorum ett nyckelord.
19

 Söderström tar upp teorier 

om synlig konsumtion och hur den var en sorts manifestering av status.
20

 Hon lägger 

också fokus på hantverkarens betydande roll i processen och jag väljer att citera henne 

för att föra in en annars lätt konstvetenskapligt riktad undersökning i ett mer breddat 

sammanhang och lyfta fram undersökningens betydelse i ett kulturvårdsperspektiv. 

”Med en ökad kännedom och kunskap om gårdens hantverkare ökar också 

benägenheten för det framtida bevarandet av ett skört kulturarv”.
21

 Efter personlig 

erfarenhet vet jag att kunskap bidrar till insikt och förståelse samt en ökad 

närhetskänsla. Inte bara kunskap om hantverkarna bidrar till detta utan även kunskap 

om familjen, miljön, sociala och ekonomisk förhållanden samt övriga faktorer som 

påverkar vår förståelse och ger således de materiella tingen och spåren som återstår 

från en svunnen tid ett ökat bevarandevärde. Det kan också finnas ett hot mot 

ursprungsmiljöerna om medvetenhet om ett ekonomiskt värde blir viktigare än det 

kulturhistoriska värdet. Detta kan leda till skingring och förstörelse av bevarade 

miljöer till följd av försäljning och ekonomisk vinning. Kanske är det tack vare en 

omedveten syn och snarare ett naturligt förhållningssätt till miljöerna som något 

levande skäl till att de bevaras eller tas ur sin ursprungliga kontext och i viss mån 

”dör”. Samtidigt anser jag det viktigt att ta del av miljöerna innan de på grund av 

exempelvis tidens tand eller moderniseringar försvinner.  

Ing-Mari Danielssons avhandling Den bildade smaken undersöker, liksom de 

två avhandlingarna ovan, högreståndsmiljöer. Danielsson behandlar målade 

inredningsdekorationer i frihetstidens Stockholm med en tidsbegränsning på åren 

                                                 
17

 Söderström, s. 13 

18
 Nisser-Dalman, ss. 16-17 

19
 Dekorum syftar i detta fall på att det fanns vissa riktlinjer och förväntningar på hur en 

byggnad skulle se ut och hur den skulle inredas, i enlighet med den aktuella samhällsgruppens 

sociala och ekonomiska tillhörighet. Se exempelvis Söderström s. 135 

20
 Söderström, s. 25 

21
 Ibid., s. 132 
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mellan 1720-1773. Avhandlingen lyfter fram orsakerna och impulserna som påverkat 

inredningsmåleriets utveckling och bostadens utformning, både i ett lokalt och i ett 

internationellt perspektiv. Danielsson undersöker också vilka dekorationsmålarna var 

samt tapeternas och dekorationsmålningarnas stil samt vilka förlagor som kan 

skönjas.
22

 Hon klargör att den största påverkan utifrån hade Frankrike. Från att ha 

varit representativitet som var första prioritet kom bekvämligheten att få stor 

betydelse liksom utvecklingen av den lyxkonsumtion som blev ett sätt att manifestera 

sin sociala ställning.
23

  En huvudfråga som Danielsson har är samverkan mellan stil, 

motiv, dekorationsmålare och beställare
24

 vilket är en av frågorna även i min uppsats.  

Övrig litteratur som använts är Rosemarie Fiebranz avhandling Jord, linne 

eller träkol? som tar upp hushållsstrategier och relationer inom hushållet och dess 

relation till samhälleliga förändringar. Hennes fallstudie är Bjuråker från 1750-1850 

då många förändringar skedde i den protoindustriella tiden som denna tidsperiod ofta 

benämns som.
25

 Hennes forskningsbidrag har varit mycket användbart som 

komplement till den mer konsthistoriska forskningen som ovannämnd forskning 

inriktat sig på. Hon menar också att ”den etnologiska och konst- och 

byggnadshistoriska forskningen har emellertid inte, i sin behandling av Hälsinglands 

”bondekultur”, förmått att på ett tillfredsställande sätt problematisera och förklara 

bakgrunden till de iögonfallande bevarade artefakterna.” Det fanns en tydlig 

hierarkisk struktur inom hushållet och socknen vilken var särskilt genuskodad. Den 

har sällan tagits med i beräkningen i tidigare undersökningar.
26

 Mannen var 

överhuvudet och hade således det sista ordet i alla väsentliga frågor.
27

 Min 

undersökning är lagd till Ljusdalsbygden och inte Bjuråker men liknande strukturer 

och sociala ramar bör ha funnits här.  

I Böndernas bygge redogör Finn Werne för böndernas byggnadsutveckling 

med avstamp från ca 6000 år sedan fram till 1900-talet. Fokus ligger alltså på det 

byggnadstekniska men särskilt intressant i relation till denna uppsats är Wernes 

                                                 
22

 Danielsson, s. 11 

23
 Ibid., s. 24 

24
 Ibid., s. 13 

25
 Fiebranz, ss. 116-117 

26
 Ibid., s. 25 

27
 Ibid., ss. 158-159 
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slutsatser om hantverkarnas relation till beställarna. Han menar att de i många fall 

arbetade tillsammans och att besluten rörande bygget skedde tillsammans mellan 

arbetarna och gårdens ägare. De bodde ofta i samma bygd och delade samma 

värderingar samt uppfattningar om estetik och stil.
28

 Han lyfter också fram adelns 

frånvaro i Norrland och hur bönderna själva förvaltade det eventuella överskottet. 

Bondekulturen här var också självständig och bland dem verkade många duktiga 

hantverkare.
 29

 Werne menar också att de ideal som inkluderade stilideal bland de 

högre stånden aldrig anammades av allmogehantverkarna. De rent dekorativa 

elementen kunde användas, men utifrån helt andra referensramar än exempelvis 

adelns.
30

   

Lars Nylander som publicerat en artikel i Hälsingerunor 2003 diskuterar där 

hur nyheter och stilar spred sig och samröret mellan stilmålare och allmogemålare.
31

 

Även om tiden är senare in på 1800-talet anser jag att resonemanget kan användas i 

min uppsats likväl. Han påstår också att det var beställaren som bestämde motivet och 

inte målaren.
32

 Vidare har han funnit belägg för att allmogemålarna använde sig av 

förlagor och ofta verkade kyrkan som en mellanhand mellan stilkonsten och 

allmogestilen.
33

 

Anders Assis, vars material är under publikation i skrivandes stund, har 

bedrivit forskning som varit av stor vikt för tillblivelsen av denna uppsats.  Han har 

under flera års tid forskat kring Ljusdalsmålare och har introducerat mig i det material 

som finns att tillgå på Ljusdalsbygdens museum om dem. Hans forskning, 

tillsammans med materialet i Kerstin Sinhas inventering, har legat till grund då jag 

jämfört mangelstugan måleri med verk av andra Ljusdalsmålare verksamma vid den 

tiden. Nu är inte alla kända till namnet men det är ändå möjligt att jämföra skillnader 

och likheter.  

 

                                                 
28

 Werne, ss. 180, 193 

29
 Ibid., s. 190 

30
 Ibid., s. 194-195 

31
 Stilmåleri= av målare med akademisk utbildning; allmogemåleri= utfört av och för 

allmogen. Se Nylander ss. 50-51 

32
 Nylander, ss. 49-50 

33
 Ibid., ss. 63-64 
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2. Undersökning 

 

2.1. Gårdsbeskrivning och bakgrund 

Utigården har ägts av samma familj i flera generationer från 1600-talet då den första 

bonden att bruka gården finns med i handlingar. Fram till år 1782 låg den troligen 

under hemmanet
34

 nr 15 i grannbyn Storhaga, men efter 1784 benämns den i 

skattelängderna som Sjövästa nr. 1.
35

 Det är en gård bestående av tre längor med 

öppen vy åt söder över fält, hölador och blånande berg. Gården består idag av 

mangårdsbyggnad där familjen bor idag, fäx
36

 samt det som idag kallas för 

mangelstugan.  Det är mangelbyggnaden som är i fokus i denna uppsats. I 

huvudbyggnaden finns spår kvar av exempelvis lister och möjligen finns det måleri 

eller tapeter kvar under den nya inredningen. Eftersom denna byggnad används som 

ett modernt hem har den renoverats och moderniserats. I denna byggnad i den gamla 

”tingssalen” lät Lina Larsson upprätta ett gårdsmuseum på 1930- 40-talen.
37

  

Mangelstugan har också haft senare användningsområden än sin ursprungliga.
38

 

Troligen som mangelstuga och även som snickarbod. Det är en parstuga som består 

av fyra rum. Det är farstun, vardagsstugan, mellankammaren och herrstugan. Detta är 

benämningar på de olika rummen där vardagsstugan oftast brukades till vardags 

medan herrstugan är en benämning på festsalen och finrummet. Farstun är förrummet 

och mellankammaren är ett mindre rum mellan vardagsstuga och herrstuga.  

 

2.2. Sociala och ekonomiska förhållanden på Utigården 

                                                 
34

 Bodvall, s. 46, definition av hemman; Hemman liktydigt med skattlagd jordbruksfastighet. 

Enligt Bodvall kan gård inte vara synonym till hemman. Gård begränsas till en enhet, emedan 

hemman kan innefatta flera gårdar. Se vidare Bodvall. 

35
 Privat ägo, renskrivet av Anders Assis & Elisabet Sandqvist, Skattelängder för Storhaga 

1636-1784 

36
 Dialektal benämning på fähus; ladugård 

37
 Larsson, Sten & Anita, nuvarande ägare till Utigården, samtal vid besök, 2010-01-21 samt 

Larsson, Sten, samtal via telefon, 2010-02-24. Lina Larsson kom till gården via giftermål, var 

mycket mån om bevarandet av de ting som fanns på gården och är författare till dikten i 

uppsatsens inledning. 

38
 Troligen en representativ sängstuga 
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2.2.1. Ägarförhållanden och flytt av gården 

För att få en översikt över hur hemmanet gått i arv inom släkten se bifogad 

släktöversikt. 

Olof Jonsson var den bonde som ägde gården när mangelbyggnaden inreddes. 

Han bör ha tagit över gården någon gång mellan 1790 och 1791 eftersom hans far står 

som ägare 1790 i husförhörslängderna, medan 1791 är det Olof som står som ägare 

med sin far och mor samt övriga syskon under honom.
39

 Jon Larsson lever alltså 

fortfarande när Olof tar över. Jon hade varit blind i 12 år
40

 vilket är ett rimligt skäl till 

att en av sönerna axlade rollen som gårdsbonde. Kanske hade Olof haft denna roll 

under en längre tid på grund av sin fars sjukdom, men att det är först nu han skrivs 

som gårdsbonde i offentliga sammanhang. Jon dog 1793, alltså ca 2 år senare efter att 

Olof står som bonde i husförhörslängderna. I Carl Perssons arkiv finns uppgifter på 

att Sjövästa 1 tidigare varit bodland under skattehemmanet 15 i Storhaga. Enligt dessa 

anteckningar var det under Jon Larssons tid som hemmanet i Storhaga övergavs och 

Sjövästa 1 blev permanent boende.
41

 Om det var Jon eller hans bror Lars som först 

flyttade ut finns det inga säkra uppgifter angående. Jon övertog nämligen hemmanet 

av sin bror 1763 och 1784 brinner Lars inne. En möjlighet finns att Jon brukade 

hemmanet 15 i Storhaga och Lars flyttade ut till Sjövästa. När han sedan avled tog 

Jon över även denna gård.
42

 Bodvall definierar bodland som ”Ett bebyggt jordland på 

socknens utkanter, hörande under ett hemman fram på socknen”.
43

 Denna definition 

av att bodlandet kan kasta lite ljus över bodlanden och deras relation till ett annat 

hemman. Att Sjövästa 1 var bodland under ett hemman i Storhaga innan det blev 

permanent boende är rimligt också sett till de geografiska faktorerna och i relation till 

Bodvalls definition ovan. Många bodland blev sedermera permanenta och egna 

                                                 
39

 Ljusdalsbygdens museum, Ljusdals kyrkoarkiv, Husförhörslängder SE/HLA/1010113/A, 

1/2 a (1781-1789) & SE/HLA/1010113/A 1/3 a (1791-1800) 

40
 Ljusdalsbygdens museum, avskrift av Eskil Passing, Död- och begravningsbok 1739-1843, 

Ljusdals socken 

41
 Ljusdalsbygdens museum, Carl Perssons arkiv, artikel nr. 1184, 1932  

42
 Ståhl, Markus; Jonsson, Jan; Eriksson, Magnus, Uppsats om Utigården, Sjövästa 10:3 

(2004-04-27) 

43
 Bodvall, s.15 
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hemman bland annat i och med arvsfördelningar. Situationen med Utigården är därför 

del i en vanligt förekommande process.  

Gården har någon gång flyttats från sitt ursprungliga läge vid sockengränsen 

Ljusdal-Järvsö
44

 och troligen har mangelstugan byggts runt 1806 på det nya 

gårdsläget eftersom detta är dateringen på spismurarna samt ytterdörren. Enligt en 

karta från år 1641 bevisas det faktum att det tidigare legat en gård vid sockengränsen 

och ingen vid gårdens läge idag, där det då var endast skogsbryn.
45

 Ett domstolsutdrag 

utdrag från 1802 som behandlar arvsfördelningen efter Jon Larssons död berättar att 

Jons änka får rätt till ”hela sätesbyggningen norr på gården bestående av tvenne 

stufvor, tvenne kamrar och förstufva/…/”.
46

 Här nämns alltså den byggnaden som då 

ligger norr på gården tillika en beskrivning av hur den ser ut 1802. Av denna 

beskrivning att döma är det inte mangelbyggnaden som ligger norr på gården då den 

har endast en kammare och inte två. Mangelbyggnaden bär inga spår av att det 

tidigare skulle ha funnits en till kammare. Efter dessa uppgifter är det möjligt att sluta 

sig kring teorier om när gården flyttats. Rimligen har den flyttats efter 1802, då det 

stod en annan byggnad norr på gården. Andra möjligheter finns dock. Den byggnad 

som beskrivs i domstolshandlingen kan ha flyttats med till det nya gårdsläget, men 

sedan exempelvis brunnit ner eller rivits. Sett till den ägandesituationen som beskrivs 

ovan är ett logiskt antagande att det var Olof som tog initiativ att flytta gården till dess 

nuvarande läge samt lät både bygga och inreda mangelbyggnaden.  

Enligt ett dokument från tiden för inredningen 1806-1807
47

 hade Olof Jonsson 

och hans hustru Kerstin Pärsdotter en son som hette Jon Olofsson
48

. På spismuren i 

herrstugan finns initialerna OJS målade vilket bör vara Olof Jonsson och i 

vardagsstugan är det skrivet Sonen Jon Olofsson vilket bekräftar den ägandebilden 

som fanns år 1806-1807. Jon Olofsson föddes år 1795
49

 och bör ha varit ca 13 år när 

                                                 
44

 Ljusdalsbygdens museum, Carl Perssons arkiv, artikel nr. 1184, 1932 

45
 Lantmäteristyrelsen, Geometriska Jordeboken 1640-41, Ljusdals socken  

46
 Ljusdalsbygdens museum, Gårdsarkiv Utigården 1, Sjövästa (A.L), arbetskopia, Kapsel 2, 

mapp 2, Utdrag ur domboken, 1802 

47
 Enligt de målade dateringar och inskriptioner som påträffats i gården. 

48
 Jon benämns även som Jonas i vissa handlingar vilket var vanligt förekommande under den 

här tiden. 

49
 Ljusdalsbygdens museum, avskrift av Eskil Passing, Födelse- och dopbok 1699-1810, 

Ljusdals socken 
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mangelstugan inreddes. Kanske var den påkostade inredningen av mangelstugan 

också ett sätt att ordna det bra inför sonens och den övriga familjens framtid?  

 

2.2.2. Familjeförhållanden och ekonomisk situation 

När Jon Larsson överlät gården var nummer 1 i Sjövästa uppskattat till 13-öresland.
50

 

Dessa delades då mellan tre av sönerna där Lars Jonson i Storhaga nummer 7 fick 3-

öresland och Olof Jonson hemmanet Sjövästa 1 och Jon Jonson nummer sub. 1 i 

Sjövästa på vardera 5 öresland.
51

 I mantalslängderna år 1807 uppges Olof Jonsson 

som brukare av Sjövästa 1, Jon Jonsson som brukare av sub
52

 1 och subsub 1 brukas 

av nummer 7 i Storhaga där Lars Jonsson är bonde.
53

 I bouppteckningen efter Jon 

Larsson uppges dock att endast Lars och Olof var myndiga medan de hade två yngre 

bröder, Anders 18 år samt Jonas 12 år.
54

 Enligt utdrag ur domboken från 1802 där 

arvsfördelningen efter Jon Larssons död behandlas, finns uppgifter att Anders vid 

detta tillfälle är avliden och hans arvsdel går över på deras mor Margreta Olofsdotter. 

Lars Jonsson får ”Tre öresland skattjord med vhad dertill hörer, belägne vid Sunnanås 

By; att Olof Jonsson undfår Fem öresland, med vhad dertill hörer, och Jon Jonsson 

Fem öresland af det återstående, med dertill hörande äng och nybruk likasom den 

förra /…/”.
55

 Vidare fastsälls att eftersom Lars fick mindre skattjord samt rättighet till 

fastigheterna skall han också få sammanlagt 40 riksmynt av sina två bröder. Detta 

dokument klargör bilden. Tretton öresland fördelas mellan de inblandade och 

                                                 
50

 Öresland är ett värderingsmått av hemmanets bärkraft. En skattesats som ska motsvara  

hemmanets storlek. Se definition av hemman enligt Bodvall s. 46  

51
 Ljusdalsbygdens museum, Carl Perssons arkiv, artikel nr. 1184, 1932.  

52
 Med sub menas ett hemman som i kameralt avseende är utbrutet ur ett annat hemman. 

Oftast bebyggt, men inte nödvändigtvis. 

53
 Landsarkivet i Härnösand, via SVAR, Mantalsländer 1642-1820, Västernorrlands 

(Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203. 26/112 (1806) 

54
 Landsarkivet i Härnösand, Mantalslängder 1642-1820, Västernorrlands (Gävleborgs) län 

1654-1820 

55
 Ljusdalsbygdens museum, Gårdsarkiv Utigården 1, Sjövästa (A.L), arbetskopia, Kapsel 2, 

mapp 2, utdrag ur domboken, 1802 
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hemmanet Sjövästa 1 tillfaller Olof Jonsson. Olofs syster Anna, nämns dock inte. Hon 

avled 1797, ett år innan Anders.
56

 

Mangelstugan byggdes och inreddes under Olofs tid som bonde i Utigården. 

Eftersom mannen var familjens överhuvud
57

 förutsätter jag att det var han som låg 

bakom beslutet (initiativet kan dock ha varit någon annans). Detta var onekligen en 

investering. Inredningarna var inte lika utbytbara som de är idag. Utigårdens storlek 

skvallrar om att det varit en välbärgad gård. Vid en granskning av bouppteckningarna 

efter Jon Larsson, Olof Jonsson och Jon Olofsson, som är de tre generationer som 

omger tiden för inredningen, märks det att de hade det gott ställt. Särskilt de två 

senare generationerna. Jon Larsson lämnade efter sig ett värde på 189,23  riksdaler 

efter skulder
58

, Olof Jonsson 3027,19 riksdaler efter skulder
59

, Jon Olofsson 4379,54 

efter skulder. I den senares bouppteckning finns under rubriken fastigheter Sjövästa 

nummer 1 uppskattad till 5 öresland med ett värde på 1500 riksdaler.
 60

 Hemmanets 

storlek i öresland har inte förändrats från Olofs till Jons tid som ägare. Jon var ensamt 

barn till Olof och enda arvinge vid hans död. Enligt en arvsförening efter Olofs död 

förklaras hur Jon ensam skall tillträda hemmanet med allt som där tillhör samt erlägga 

en avgift på 100 riksdaler till Ingrid Hansdotter, som var Olofs andra hustru (inte Jons 

mor) i samband med tillträdet. Här nämns också ytterligare ett hemman på 3 öres- och 

4 7/8 penningland.
61

 Jon bodde vid den här tiden i Vij nummer 1 som han sedan sålde 

                                                 
56

 Ljusdalsbygdens museum, Ljusdals kyrkoarkiv, husförhörslängder SE/HLA/1010113/A 1/3 

a (1791-1800) 

57
 Se Fiebranz exempel ss. 158-159 

58
 Landsarkivet i Härnösand, Statens arkiv, Avdelningen för forskarservice- tillhandahållande 

och tillgängliggörande, Bouppteckning (Jon Larsson 1793), Dnr HLA 421-2010/02142, 2010-

02-01 

59
 Landsarkivet i Härnösand, Statens arkiv, Avdelningen för forskarservice- tillhandahållande 

och tillgängliggörande, Bouppteckning nr 77/1841(Olof Jonsson), Dnr HLA 421-2010/02143, 

2010-01-28 

60
 Ljusdalsbygdens museums arkiv, Bouppteckning Jon Olofsson 1858 ur Gårdsarkiv från 

Utigården/Sjövästa nr 1, Ljusdal Förteckning, Volym: 2, Tid: 1765-1895 

61
 Ljusdalsbygdens museum, Gårdsarkiv Utigården 1, Sjövästa (A.L), arbetskopia, Kapsel 2, 

mapp 2, avskrift efter handling från 1842 
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1853.
62

 Enligt Carl Perssons arkiv ska Jon och hans hustru tagit över Sjövästa redan 

1838 och brukat gårdarna samtidigt under en tid. Men jag finner det troligare att Jon 

tog över gården när fadern dog och eftersom han sålde Vij år 1853 hade han båda 

hemmanen under en tid.  

I Olofs och Jons bouppteckningar framgår välståndet tydligt. Om man bortser 

från summan (som idag kan vara svår att omvärdera till dagens pengavärde och inte 

alltid relevant) så är det möjligt att endast sett till antalet föremål och kläder etc. 

kunna konstatera att de hade det gott ställt och Olof bör onekligen haft möjlighet att 

investera detta i en representativ byggnad på gården. Om hans ekonomiska situation 

var lika god i början av 1800 då mangelbyggnaden inreddes är självklart svårt att veta. 

Hans ägodelar är värderade efter hans död långt senare. Men om han valde att flytta 

gården, bygga nytt och inreda bör det ha funnits ekonomiska resurser med tanke på att 

han hade det så pass gott ställt vid sin död ca 34 år senare. Hans död är i sig en sorglig 

historia då han blev mördad av sin svåger med en yxa i huvudet.
63

 Det sägs att det 

skedde i mellankammaren i mangelstugan och att det var på grund av att hans mycket 

yngre hustru Ingrid endast gift sig med honom för pengarnas skull och att hon ville ha 

gården för sig själv. Detta är endast en utsaga utan skriftliga belägg. Men eftersom det 

var Ingrids bror som mördade Olof är det möjligt att hon hade något med saken att 

göra. Ingrid fick åtminstone inte vara kvar på gården utan flyttade till Järvsö och 

skrevs bland utanvidsfolket.
64

 

Intressant i sammanhanget kan vara uppgifter som uppskattar både den tid det 

tog samt den kostnad det innebar att uppföra en byggnad. I ett domstolsprotokoll från 

Urtima ting vid Sanna gästgivaregård 1804 redogörs efter en brand för tid, material 

och värde för att bygga en ny byggnad. Byggnaden som avses består av en stuga, en 

kammare, källare samt brokvist. Kostnaden uppskattas till 25 riksdaler och 16 

skillingar för lön under 53 arbetsdagar. Materialet som krävs uppskattas kosta 41 

                                                 
62

 Ljusdalsbygdens museum, Gårdsarkiv Utigården 1, Sjövästa (A.L), arbetskopia, Kapsel 2, 

mapp 2, Ljusdal 1853 

63
 Ljusdalsbygdens museum, avskrift av Eskil Passing, Död- och begravningsbok 1739-1843, 

Ljusdals socken 

64
 Ljusdals kyrkoarkiv, Husförhörslängder SE/HLA/1010113/A 1/10 (1841-1845), nr 42. 

Utanvidsfolk är en benämning på de människor som var egendomslösa och bodde i 

utmarkerna. Se Andersson, s. 72 
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riksdaler och summan landar slutligen på cirka 66 riksdaler.
65

 För att få perspektiv på 

kostnaden betalas 20-25 riksdaler för en ko, eller 65 riksdaler för 185 kg skäktat lin.
66

 

Detta protokoll ger en uppfattning om tid och kostnad för en byggnad som är mindre 

än mangelstugan och som inte inkluderar interiören och annan dekoration.  

 

2.2.3. Inredning inför festligheter? 

Många målade interiörer har kommit till i samband med att det firats något på gården, 

exempelvis bröllop, exempelvis sängstugan från Sunnanås.
67

  Andra vanliga tillfällen 

är arvsskifte och i Utigårdens fall är möjligen detta en av de omständigheter som 

påverkat tid för inredning, tillsammans med att gården då flyttades. Efter 

undersökning av uppgifterna i Ljusdals kyrkoböcker har jag uteslutit att bröllop, dop 

eller liknande på gården eller i byn kan sättas i samband med inredningens tidpunkt.
68

 

Däremot kan inredning av en sådan representativ byggnad varit ett strategiskt sätt att 

höja gårdens och familjens status i allmänhet vilket kan vara till fördel inför 

kommande giftermål.  

 

2.3. Beskrivning av interiören  

Nedan kommer jag beskriva inredningen rum för rum efter egna iakttagelser vid mina 

besök.
69

 Hänvisar till bildbilaga för fotografier på interiören.  

 

 

 

2.3.1. Farstun 

När man går över tröskeln till mangelstugans farstu möts besökaren av målad 

uppspänd textil med röda och ljusblå lodräta ränder mot vit bakgrund på väggarna.
70

 

                                                 
65

 Landsarkivet i Härnösand, Domstolsprotokoll, 1804 Urtima ting vid Sanna gästgivaregård, 

tillhandahållet samt översatt av Nisse Olofsson 

66
 Dessa prisuppgifter har Nisse Olofsson hittat i andra domstolshandlingar. Dock har jag inga 

uppgifter på exakt vilka handlingar och deras dateringar. 

67
 Andersson, s. 117 

68
 Ljusdalsbygdens museum, avskrift av Eskil Passing, Födelse- och dopbok 1699-1810, 

Ljusdals socken & Lysnings- och vigselbok 1708-1830, Ljusdals socken 

69
 Gårdsbesök skedde vid två tillfällen, 2010-01-21 samt 2010-01-29 
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Ränderna löper över väggen med jämna avstånd mellan vardera par. Den ljusblå 

randen är bredare än den röda. Nederst löper också en stänkmålad
71

 bröstning med 

svarta prickar mot grå bakgrund och mot taket bryts den målade textilen av med en 

rödmålad taklist i trä.
72

 Taket är vitmålat. En lustig detalj är att väggen bakom dörren 

saknar väv och det där är målat direkt på timret. Huruvida detta är gjort medvetet eller 

om det bättrats på efteråt är svårt att säga. Antingen har väven lossnat och måleriet 

målats direkt på träet istället för att måla en ny väv. En annan möjlighet är att väven 

inte räckte till eller så var det ett sätt att spara på textil genom att välja att måla på 

timret bakom dörren där det var mindre synligt. Till den högra väggen bredvid dörren 

finns bitar av en text som framkommit från under den vita bakgrundsfärgen. Det är ett 

K: : och under detta Lif Co som kan tydas.
73

 Det är möjligt att det står Kungliga Lif 

Companiet.
74

 Detta tyder på att det kan vara ett begagnat tyg som återanvänts som 

målningsunderlag i mangelstugan.  

 

2.3.2. Vardagsstugan 

Till vänster om farstun ligger vardagsstugan. Här finns det mest utförliga och 

dekorativa måleriet som är målat på lerklinad vägg med blånor i. Måleriet består av 

femton olika stora rektangulära väggfält indelade med en grå ram med svarta 

konturer. Bakgrundskulören är vit.
75

 Högst upp mot taket i varje fält finns girlanger, 

målade med blad i en blå- gröna nyanser och röda, blå och beiga blommor, som 

hänger från rosetter målade i en klart lysande röd kulör.
76

 Den blå kulören i bladen 

samt den röda kulören i rosetterna och blommorna tycks mycket väl bevarade och i 

sin ursprungliga nyans emedan den gröna kulören upplevs som mer blekt. Några av 

dessa blommor är mer blå än andra vilket troligen betyder att de alla varit blåa 

                                                                                                                                            
70

 Se fig. 3-5 i bildbilaga 

71
 Stänkmåleri ger en illusion av stenmaterial. 

72
 Se fig. 4 i bildbilaga 

73
 Se fig. 5 i bildbilaga 

74
 Observation av Assis, vid besök på gården, 2010-01-21. Enligt Martin Markeliuz på 

Armémuseum hade varje infanteriregemente ett kompani som kallades Lif Companiet, vilket 

var främst i rang. Så också Hälsinge regemente.  Kompaniindelningen gjordes efter vilken 

socken man befann sig i. Markeliuz, Martin, museiassistens vid Armémuseum, 

Korrespondens via mail, 2010-03-15 
75

 Se fig. 6 i bildbilaga 

76
 Se fig. 6-8 i bildbilaga 
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ursprungligen. Möjligen har olika pigment använts för att skapa olika nyanser vilket 

kan förklara de olika kulörförändringarna. De beiga blommorna är mycket bleka och 

synd knappt mot den vita bakgrunden idag. Dock är kulörförändringarna inte av sådan 

grad att det sätt besökaren uppfattar dem idag är totalt missvisande.  

Girlangerna är målade med intentionen av att ge en illusion om att löpa runt 

hela rummet och döljs bakom den gråmålade ramen i övergången mellan de olika 

fälten. I de större väggfälten är det två rosetter som håller i girlangerna, medan det i 

de mindre endast är en. Rosetterna skiljer sig en aning åt i de olika fälten.
77

 I de större 

fälten i det sydvästra hörnet samt i de fält som är ovan fönstren är de mjuka och 

böljande medan i resterande tycks de vara mer stela och raka. Detta kan bero på olika 

dagsform eller så kan det vara flera målare som samarbetade. Från rosetterna är svarta 

streck målade nedåt i fälten. Möjligen föreställer de svarta band som hänger från 

rosetternas mitt. 

I rummet finns tre fönster. Ett mot söder, ett åt väst och ett åt norr. Ovan varje 

fönster finns en centralt placerad blomsterdekoration målad i samma klara kulörer 

som girlangerna.
78

 Blomornamentet utgår från en röd blomma, vars kulör troligen 

varit klarare röd, ovan fönsterkarmen och sträcker och letar sig sedan uppåt och utåt 

med blad och blommor. I det sydvästra hörnet mellan två av fönstren innehåller fälten 

ytterligare ett element. Det är två blomsterknippen som utgår från bröstningen och 

växer uppåt och åt sidorna med spretande blad och blommor. Bladen är blå med 

svarta konturer och blommorna är orangeröda och blå.
79

 Blommornas kulörer är 

blekta och vissa detaljer diffusa men de blå bladen tycks inte förändrade i sin kulör. 

Det är en säker hand som målat dessa. Penseldragen är lätta och svepande och trots att 

bladen och blommorna känns enkla så har de formats med ett svepande flöde i 

rörelserna. Målaren har använt den blå kulören och i ett svep med penseln skapat 

bladen som han sedan kantat med den svarta färgen samt fyllt i andra detaljer. Även 

stjälkarna är svarta samt några av bladen. Blommorna påminner om fjäderlätta moln 

och är delvis orangeröda i kulören. De saknar delvis tydliga konturer och ibland är 

endast blombladens detaljer accentuerade för att ge dem form. 

                                                 
77

 Jämför fig. 8 & fig. 9 i bildbilaga 

78
 Se fig. 10 i bildbilaga 

79
 Se fig. 11 & fig. 12 
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Dekorationen är trots sin enkelhet och stilistisk verkan ändå realistisk på det 

sätt den ringlar sig uppåt i väggfältet. Sättet som bladen letar sig åt olika riktningar 

förstärker detta intryck. Längst upp sträcker sig två svarta stjälkar vars blommor på 

toppen hänger lätt nedåt som om de är för tunga för de smala stjälkarna att bära upp. 

Den ordning de olika elementen målats är tydligt och målaren har ett lätt och säkert 

handlag som tydligt går att skönja.  

Måleriet har också en lustig detalj. På ena väggen i hörnet bakom spismuren 

finns en ovanlig fågel målad i blått, grått och svart.
80

 Den kan beskrivas som abstrakt 

målad och med hastiga och spretiga penseldrag som vore den målad i all hast. Den 

hör inte ihop med måleriet i övrigt och tycks nästan vara målad som ett roligt inslag 

och inte menad att synas då den gömmer sig bakom spisen där det en gång bör ha stått 

någon sorts möbel eller varit förvaring. I detta hörn av rummet, bakom spisen, 

hittades också vid besöket en påteckning i samma gråa kulör som använt i resten av 

rummet. Väggen med inskriptionen är illa åtgången och bitar har lossnat men det går 

att skönja att det står Sonen Jon Olofsson och under, 1807.
81

 Jon Olofsson var Olof 

Jonssons son när den sistnämnde var bonde på gården 1807. Ovanför inskriptionen är 

en stor del av måleriet borta. Här kan det ha stått fler namn, eventuellt på resterande 

familjemedlemmar, men det är tyvärr omöjligt att få veta idag.  

I rummet finns också en svartmålad bröstning som gränsar till den grå ramen 

runt fälten. Den når ungefär till fönsterhöjd. Mot taket avslutas måleriet med den 

gråmålade ramen samt en gråmålad profilerad list. 

   

2.3.3. Mellankammaren 

Mellankammaren är målad på lerklinad vägg lik den i vardagsstugan. Väggarna är 

indelade i målade kvadratiska fält genom tunt dragna linjer i svart.
82

 Längst ner löper 

en stänkmålad bröstning med svarta och vita stänk mot grå bakgrund, som den i 

farstun samt herrstugan.  Alla väggarna ovan bröstningen i rummet är stänkmålade 

med svarta och blå stänk mot grå bottenfärg. De målade fälten kan liknas vid 

stenblock som tycks staplade på varandra likt en mur. I skarvarna (sprickorna) letar 

                                                 
80

 Se fig. 13 i bildbilaga 

81
 Se fig. 15 i bildbilaga 

82
 Se fig. 17 & fig. 18 i bildbilaga 
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sig grova, tunga och mörkgröna blad upp.
83

 Det finns åtta stycken av dessa 

sammanhållna bladdekorationer. De är alla olik den andra i detaljerna, men 

karaktäristiskt och märkvärt är den ”klumpighet” med vilken dessa blad är målade. De 

skrumpnar av mot bladändarna och tycks aningen vissna. De skiljer sig markant från 

de enklare och stelare bladen i vardagsstugan. I varje ”bladknippe” finns ett svart 

snirkligt spröt som med kraft skjuter ut från knippets mitt. Väggmåleriet avslutas mot 

taket med en målad taklist i trä där fyra parallella ränder i par om två omger två 

tvinnade band i gult och svart som binds samman av svarta zäta-formade punkter.
84

 

Taket är gråmålat.  

 

2.3.4. Herrstugan 

Herrstugan skiljer sig från de andra rummen då detta rum från början var helt 

tapetserat. Nu finns endast en tapetvåd uppsatt bakom spisen då de andra plockats ner 

på 1980-talet
85

, men finns bevarade på vinden. Det är en tryckt papperstapet där ett 

upprepande mönster av lodräta ränder med bladrankor löper parallellt med vad som 

kan beskrivas som upprepande mycket små klövavtryck.
86

 Allt i en blandning av svart 

och orange kulör, vilket var modekulörer vid den här tiden. Dessa kulörer är ljusäkta 

och är därför mycket välbevarade.
87

 Högst upp på tapetvåden, mot taket, avslutas den 

med ett avbrytande tryck som löper horisontalt med ett orange bladmönster mellan 

inramande ränder med sicksack mönster. Tapeten är fastspikad mot timmerväggen 

och har suttit ovan en stänkmålad utskjutande bröstning i trä som avslutats strax 

nedan fönsterbrädena. Tapeten avslutas upp mot taket med en målad taklist. Denna 

bär spår av blå och gul kulör liksom resten av takbjälkarna som varit målade på 

sidokanterna.
88

 Resten av taket är vitt.  
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På spismurens sida, mot tapetvåden, finns också en mansfigur målad.
89

 Det är en man 

i profil med bakåtkammat vågigt hår som påminner om 1700-talets profilporträtt eller 

en skulpterad byst. Figuren är målad med gul färg. Troligen samma som använts för 

att måla takbjälkarna samt årtalet 1806 tillsammans med initialerna OJS som är målat 

ovan figuren på spisen. Även dörren in till mangelstugan har samma årtal skrivet på 

innersidan av dörren. Denna figur tycks också vara målad, inte för att synas, utan mer 

som en lustig detalj liksom fågeln i vardagsstugan. Vid figurens bakhuvud finns också 

något som verkar vara ett bomärke målat. Vems bomärke det kan vara har inte gått att 

ta reda på. Det är dock inte Utigårdens bomärke.
90

 

 

2.3.5. Stilinfluenser 

Allmogemålarna bör ha hämtat sin inspiration från många olika håll och det kan i 

vissa fall vara svårt att ta reda på exakt varifrån de hämtat inspirationen till motiv, 

färg och form. Inte minst då motiv och form kan ha anpassats efter personlig kapacitet 

eller tycke och smak. Lars Nylander diskuterar i sin artikel Allmogemålaren Eric 

Ericsson- och inredningsmåleriet i Södra Hälsingland vid 1800-talets mitt ur 

Hälsingerunor 2003, intressanta punkter om stilinfluenser och hur nyheter kan ha 

spridits till allmogemålarna. Han diskuterar bland annat huruvida dessa målare hade 

samröre med stilmålarna i landskapet och om de använde sig av förlagor i sitt måleri. 

Nylanders undersökningsperiod är mitten av 1800-talet då det är konstaterat att tre 

stilmålare fanns i Hälsingland. Det finns belägg för att de alla var bekanta med 

varandra samt att de också umgicks med allmogemålare. En av dessa tre stilmålare 

hette Blombergsson. Han gjorde anteckningar när han var äldre där det finns bevis 

som styrker att han hade samröre med allmogemålare,
91

 vilket oundvikligen bör ha 

bidragit till en överföring av stilinfluenser och inspiration. Det finns också ett konkret 

exempel på hur en allmogemålare som målat i gården Ersk-Anders i Alfta direkt 

baserat sitt måleri på en förlaga av Blombergsson. Nylander påpekar att diskussion 

om allmogemålare använde förlagor eller inte är aktuell, och menar därför att här är 
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ett obevekligt bevis på ett sådant fall där man faktiskt har spårat förlagan.
92

 Han 

menar vidare att det bör ha varit oundvikligt för allmogemålare liksom för bönderna 

som beställare att inte ha sett detta stilmåleri i andra gårdar i sin omgivning. Därefter 

bör de önskat liknande i sin egen gård och bett en målare förverkliga detta som 

samtidigt anpassat stilmåleriet till egna ideal.
93

  

En annan inspirationskälla var de franska panoramatapeter som blev en 

förmedlare av högreståndsmodet och utvecklingen i stil och motiv på landsbygden. 

Nylander hävdar också att kyrkorna förmedlade vidare stilkonstens ideal till allmogen 

vilka vid besök i kyrkorna bör ha skådat det akademiska stilidealet och använt sig av 

dessa vid inredning av den egna gården.
94

 En av slutsatserna som presenteras i denna 

artikel är att det enligt Nylander var beställarna som var den avgörande faktorn för 

hur måleriet skulle komma att gestaltas. Det konstaterar författaren då han studerat 

målaren Eric Ericssons verk på olika platser i landet. Ericsson har målat både i 

Hälsingland och i Karlskoga och på grund av de olikheter som detta måleri uppvisar, 

trots att samma målare har utfört dem, menar Nylander att beställarna i Hälsingland 

och Karlskoga hade olika preferenser och önskade olika motiv varefter Ericsson fick 

anpassa sig.
95

 Här skiljer sig Nylanders och Ingela Broströms uppfattningar sig åt. 

Ingela Broström, som länge arbetat och intresserat sig för ämnet, menar att det inte 

kan ha förefallit sig på något annat sätt än att allmogemålarna fungerade på samma 

sätt så som dagens inredare gör idag. De hade förslag och kunde komponera hela 

interiörer inkluderande mönster, kulörer och motiv. Broström menar att det idag är ett 

måste att inkorporera allt som är målat från golv till tak för att se till helheten i 

interiören. Här ingår också tapeterna som bör ha varit en syssla som föll under 

målaryrket. När detta görs visar interiörerna en samspelande enhet i ett utarbetat 

färgschema som allmogemålarna låg bakom. De låg således bakom hela interiörens 

uttryck. Det sätt som kulörerna och dekorationerna samverkar med varandra i de olika 

rummen kan omöjligen vara en slump enligt Broström och det som pekar på att det 

var målarna som skapade dessa helhetsintryck är det faktum att om varje bonde själv 

hade bestämt hur allt skulle vara bör det ha varit en mycket större variation. Även 
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kakelugnar och tapeter är utformade att passa med varandra i detta kulörschema. 

Eftersom kakelugnarna måste sättas in innan målarna kan börja arbeta bör det hela 

föregås med noggrann planering, vilket bör ha varit målarnas jobb.
96

 Målarna kan 

också ha anpassat sin inredning till de redan satta kakelugnarna. Oavsett bör 

matchningen ha varit planerad. Utrymme för spontanitet fanns dock att döma av de 

små detaljerna såsom fågeln och den gula mansfiguren.  Möjligen hade de olika 

tapetprover som de visade upp för beställaren och visade på hur detta kunde samverka 

med målade partier i olika färgskalor.
97

 

Liksom Nylander nämner de franska tapeterna i sin artikel har Broström funnit 

tapetförlagor som allmogemålarna i Hälsingland använt sig av. Det finns bland annat 

en tapet från 1790-1800 som har både kokonger och svarta snirkliga spröt som 

återfinns på många håll bland allmogemåleri från Hälsingland.
98

 En annan tapet som 

är en sannolik förlaga till måleriet i Utigårdens mellankammare är en fransk tapet från 

samma tid som den ovan. Den föreställer en stenmur eller en ruin ut vars sprickor 

blad och blommor letar sig fram.
99

 Den är daterad till åren strax innan måleriet i 

mangelstugan och var således en modenyhet. Detta kan tyda på att målaren själv sett 

tapeten och använt sig av motiv och komposition i mellankammaren, eller så har 

motivet spridit sig via en mellanhand. Dock har detta skett utan stor tidsmarginal då 

det inte är många år som skiljer mellan tapeten och mangelstugans måleri.
100

 Detta 

visar att modenyheter och influenser kunde spridas mycket snabbt. Samma upplägg 

och motiv återfinns på ännu en gård i Ljusdal som kallas Höga, men saknar 

datering.
101

 Dessa franska tapeters påverkan är en del av omfattande franska 

strömningar som influerade den svenska bostaden och inredningen under 1700-talet. 
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Ing-Mari Danielsson som i sin avhandling Den bildade smaken bland annat 

undersöker dessa strömningar och bostaden och inredningens utveckling hos 

borgerskapet i Stockholm redogör för de franska idealens påverkan på den svenska 

bostadens utformning och funktion. Min uppfattning är dock att inredningskonsten 

var en del av ett större allomfattande ideal som genomsyrade de högre ståndens liv på 

alla områden. I Böndernas bygge menar Finn Werne att bönderna influerades av dessa 

nyheter, men kom aldrig att ta del av denna tids alla ideal.
102

De högre stånden hade en 

helt annan verklighet där det sociala spelet var av en annan karaktär än bondens. 

Sällskapslivet som både inverkade och påverkades av nya bostadsideal var säkerligen 

främmande för bönderna i Hälsingland. Därför kan exempelvis 1700-talets utveckling 

i min mening varken vara styrda av samma behov eller ha samma inverkan på det 

dagliga livet. Däremot är influenser i form av stilelement, material, tekniker och vissa 

symbolvärden desamma även om de inte anammades av samma skäl eller uppfattades 

utifrån samma referensramar.
103

 

Även Maj-Britt Andersson belyser stilinfluenser i sin avhandling. Ett citat som 

sammanfattar hennes tankar kring varifrån influenserna kom är följande: 

”Det är i den kulturella, sociala och geografiska kontexten förebilderna finns, i 

bondgårdarnas inredningsmåleri, i kyrkan man gick till varje söndag, i städer och 

andra miljöer målaren vistades i.”
104

 Ett heltäckande, men mycket generaliserande 

uttalande. Att hitta den exakta förlagan kan dock som sagt vara svårt, då 

allmogemåleriet ofta inte är en avbildning utan en egen tolkning.
105

 

 

2.4. Vem kan ha målat mangelstugan i Utigården?  

Det är problematiskt att attribuera ett måleri av okänd hand då det material som finns 

från Ljusdalsbygdens museums inventering i stor utsträckning är otillgängligt. 

Mycket av materialet finns som fotonegativ och diabilder som varken blivit scannade 

eller tillgängliggjorda.
106

 Inventeringen har pågått under flertalet år med start 1986 
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under ledning av Kerstin Sinha. Trots att inventeringen inte är tillgängligt för forskare 

har jag fått möjlighet att gå igenom i huvudsak allt det bildmaterial som finns att tillgå 

för att möjliggöra en komparativ analys med mangelstugans måleri. Av de målare 

som var verksamma under den aktuella tiden är det också få målare vi vet namnet på. 

Därtill mycket måleri som skulle kunna sättas i samband med mangelstugans måleri, 

men som antingen inte är inventerat eller okänt vem som målat. Problematiken ligger 

även i att stora delar av materialet fortfarande är gömt under senare tapetseringar eller 

helt enkelt blivit förstört, kastats eller bränts upp vid olika renoveringar och 

moderniseringar. Mörkertalet målare och verk är därför stort. Många gårdar är i privat 

ägo och inte alla vill ha sin gård och dess eventuella måleri inventerat av varken 

museipersonal eller forskare. Detta är något som måste respekteras, men det 

problematiserar oundvikligen för forskningsläget. 

Med det material som finns att tillgå och den kunskap som finns om den här 

tiden och några av de verksamma målarna i bygden har jag dock dristat mig till att 

sätta in mangelstugans måleri och inredning i en större kontext.  Detta för att knyta an 

till annat måleri och andra inredningar i omgivningen som på ett eller annat sätt kan 

ha koppling till Utigården.  

Efter en analys av måleriet i mangelstugan har jag kommit till den åsikten att 

det bör ha varit två olika målare som målat tillsammans. Detta påstående grundar jag 

på de olika handlagen som format rosetterna i vardagsstugan samt den skillnad som 

finns mellan blomsterfälten i vardagsstugan och de bladdekorationer som är målade i 

mellankammaren. Vardagsstugans måleri känns överlag vara gjorda med en lätt hand 

medan mellankammarens måleri tycks vara gjort med en annan tyngd och har en 

kraftigare och klumpigare uttryck än bladen i vardagsstugan. I beskrivningen framgår 

hur vissa rosetter i vardagsstugan är mjukare och vidare medan andra stelare. Även de 

svarta spröt som finns i vardagsstugan samt mellankammaren skiljer sig år.
107

 I 

vardagsstugan är de något enstaka spröt som är mycket hastigt och flyhänt utförda 

medan mellankammarens spröt finns vid varje bladornament, är noggrannare gjorda 

samt har mycket fler och mindre ”öglor”.  Rosetternas olikheter kan möjligen bero på 

olika humör eller varierande dagsform, men skillnaderna mellan vardagsstugan och 

mellankammaren är alltför stor för att förklaras med olika bra dagar. Allt talar för att 

byggnaden inreddes på en och samma gång och möjligheterna att de var fler än en 
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person är därför stor. Detta för att kunna dela upp arbetsuppgifterna mellan varandra 

och underlätta arbetet.  

Assis tidigare forskning har lett mig in på speciellt två personer. Efter eget 

jämförande med bildmaterialet i arkivet är det dessa jag väljer att särskilt lyfta fram. 

Vissa faktorer belyses som gör att jag väljer att spekulera kring just dessa två målare 

och varför de kan ligga bakom mangelstugans inredning. Dessa målare är Arvid 

Andersson ”Arve” och Olof Henriksson ”HindriksOlle”. Assis som under en längre 

tid intresserat sig för dessa två samt kartlagt HindriksOlles liv, har lagt fram sina 

synpunkter och agerat som ett bollplank att diskutera måleriet med. Jag har även fått 

tillgång till de utkast rörande HindriksOlles liv, som också kan kopplas samman med 

Arves, som i skrivandes stund är under publikation. Jag bygger mitt resonemang 

nedan på Assis attribueringar av måleri till HindriksOlle och på vad som kan sägas 

vara kännetecknande för honom. Den analys av måleriet jag presenterar nedan har jag 

själv kommit fram till efter egna observationer. Det är viktigt att ha i åtanke att det 

inte är några slutsatser jag lyfter fram, utan i min mening troliga kopplingar mellan 

måleriet och dessa målare. 

En möjlighet är att Arve målade blomsterfälten i vardagsstugan medan 

HindriksOlle kan ha målat mellankammaren. Efter mina observationer har jag kommit 

fram till att de båda målerierna är av mycket olika karaktär. Som tidigare nämnts 

under måleribeskrivningen är exempelvis bladen i vardagsstugan målade på lätt hand, 

raka linjer och stela och enkla i sin karaktär. Bladen i mellankammaren är i kontrast 

till vardagsstugans blad mycket tyngre, tjockare och lite halvvissna samt med vridna 

bladspetsar. Dessa är typiska för HindriksOlle.
108

 Ponera att det var han som målade 

mellankammaren så var han vid tillfället blott 14 år gammal, vilket är relativt ungt. 

Att han i senare måleri som Assis attribuerar till honom enligt mig inte målar fullt lika 

massiva blad utan har utvecklat deras karaktär samt att det finns belägg för att 

HindriksOlle gick i lära hos Arve,
109

 skulle förklara att han så tidigt var med och fick 

prova sina färdigheter under bevakning av den mer erfarne Arve i Sjövästa år 1807.
110

 

De övriga miljöer där HindriksOlle möjligen målat senare i karriären är bland annat 
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sängstugan från Utigården i Sunnanås som idag är en av byggnaderna i Delsbogården 

på Skansen. Maj-Britt Andersson tillskriver detta Anders Ädel medan Assis menar att 

HindriksOlle målade här.
111

 Assis baserar sina synpunkter delvis på att det finns en 

muntlig tradition på gården i Sunnanås att det var HindriksOlle som målat samt på 

stilmässiga grunder.
112

 Jag anser själv att HindriksOlle ligger bakom sängstugans 

blomstermåleri, men tror också att Ädel mycket möjligt kan ha varit med då måleriet i 

de båda rummen på nedervåningen skiljer sig åt. Detta baserar jag dels på att jag anser 

de svarta spröten där de i första rummet påminner mer om HindriksOlles handlag och 

de i det inre rummet troligare är av Ädels hand.
113

 Detta är iakttagelser som även 

Assis redogör för i sin kommande publikation. Många interiörer som attribuerats till 

HindriksOlle har även attribuerats till Anders Ädel.
114

 Det finns teorier att Ädel gick i 

lära hos HindriksOlle
115

 och av den anledningen finns interiörer, exempelvis 

Sängstugan från Sunnanås, där de båda skulle kunna räknas som möjliga 

upphovsmän. 

Under min bildanalys upptäckte jag ännu en intressant koppling till Utigården. 

I det inre rummet på nedervåningen i sängstugan finns en taklist som är mycket lik 

den i mellankammaren i mangelstugan. Denna taklist återfinner jag på en svartvit bild 

från en annan gård i Ljusdal, som är bland de få bilder som finns från denna nu rivna 

gård. Även här påminner bladen om HindriksOlles. Denna taklist återkommer alltså i 

hittills tre miljöer där måleriet kan vara av HindriksOlles hand.  

Om HindriksOlle var 14 år när han målade mellankammaren var Arve mer till åren. 

Han föddes 1762 och var därför cirka 45 år vid tidpunkten för måleriet.
116

 Att det är 

Arve som målat är svårare att uttala sig om efter min tidsbegränsade bildanalys då jag 
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inte funnit några bra miljöer att jämföra med. Under inventeringen av mangelstugan 

vid besök hittades dock en inskription på väggen som var tydbar trots färgbortfall på 

vissa ställen. Den lyder Sonen Jon Olofsson. En känd signatur av Arve finns i gården 

Ol-Ingemars i Öje i Järvsö socken.
117

 Han har signerat måleriet samt skrivit namnet 

på gårdens dåvarande bonde. Jag har således jämfört Arves handstil med 

inskriptionen i vardagsstugan och funnit vissa likheter. Utformningen av bokstaven F 

är till exempel mycket lika de båda målerierna emellan. Detta kan dock vara en slump 

likväl. Jag anser att det jämförande materialet är alltför tunt för att jag under den tid 

som finns att tillgå för denna analys kan uttala mig med säkerhet om Arve målat i 

mangelstugan. Jag håller det dock för möjligt och lämnar frågan öppen till vidare 

forskning och studier. 

Ovan har jag skapat ett möjligt scenario om vilka som målade i mangelstugan 

i Utigården som grundar sig på vissa indikationer, men också har en del ännu lösa 

trådar. Scenariot bygger på mina egna iakttagelser och jämförelser, men 

hänvisningarna till attribueringar och målarnas karaktäristiska utföranden är beroende 

av tidigare forskningsresultat av Andersson och Assis. Jag har alltså inte 

förutsättningslöst genomfört en oberoende undersökning. Det sätter dock in måleriet i 

ett större sammanhang och skapar en ökad insikt och förståelse för hur 

inredningsprocessen möjligen kan ha gått till. Om min teori stämmer kan detta fall 

även belysa målarnas livsförhållanden, den kontext där de verkade, deras relationer 

till gården och andra allmogemålare och påvisar så även hur stil, motiv och övriga 

influenser kan ha spridits och förts vidare bland målarna över flera generationer.   

 

 

 

 

 

2.5. Tolkningsteorier om inredningen 

 

2.5.1. Representativitet 

                                                 
117

 Se fig. 16 i bildbilaga 



C-uppsats, När väggarna talar  Isabell Cavallin, FMA3, 2010 

 39 

Utigårdens mangelstuga är ett ypperligt exempel på en gård i Hälsingland som öppnar 

upp för möjligheter att diskutera och spekulera runt varför bonden valde att inreda så 

grant i sin gård och hur vi idag uppfattar miljöerna och kan tolka dem. Det som gör 

mangelstugan intressant ur denna synvinkel är att alla rummen är relativt välbevarade 

och det är lätt att få en uppfattning av hur de sett ut från början. Det tidiga måleriet 

och förekomsten av tapeter i samma byggnad är också mycket intressant. Alla rum är 

således inredda och det gör att det är möjligt att orienterade sig i statusskillnader 

mellan olika typer av måleri och tapeter utifrån deras placering och försöka utläsa 

vilken effekt interiören skulle ha på besökare. Eftersom måleriet finns i vardagsstugan 

och tapeterna i herrstugan går det genast att se en statusskillnad mellan de två samt 

spekulera i den bakomliggande anledningen att de är placerade så här. Herrstugan var 

det finaste rummet på gården som användes till större tillställningar, vid fest och vid 

fint besök. Det är också ett av de största rummen och att Olof Jonsson valde att 

tapetsera hela detta stora rum tyder på att tapeterna var det mest påkostade och 

exklusiva.
118

 Men även måleriet i vardagsstugan är utförligt och välgjort. Det faktum 

att både farstun och mellankammaren också är målade tyder på att hela mangelstugan 

var en representativ byggnad. Det vill säga att den var till för mer speciella tillfällen 

och inte till vardags. Nuvarande ägarna Sten och Anita Larsson vet heller inte att 

någon använt mangelstugan som boendebyggnad.
119

 Troligen var det en sängstuga 

som användes av bland annat gäster vid besök och till fest. Varför var det då viktigt 

med representativitet och att kosta på en sådan här inredning för Olof Jonsson?  

 

2.5.2. Generella tolkningsteorier 

Det finns många teorier om varför bönderna i Hälsingland dekorerade och investerade 

i sitt boende både exteriört och interiört. Förutom att Hälsingland var ett landskap rikt 

på naturtillgångar att använda och bruka, vilket bör ha underlättat bygget och legat till 

grund för välståndet, finns några faktorer som nedan belyses vilka kan ligga till grund 

för dessa miljöer. Dessa är viljan att befästa sin status, på grund av tradition och 

identitet, för att inkludera och exkludera, estetik och byggnadsglädje. Anderssons 

påstående om att det inte fanns ett behov av att manifestera något
120

 motsäges i 
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Fiebranz avhandling där hon lyfter hon fram de olika makthierarkier som fanns i 

hushållet och enligt mig likväl i bygden i stort. Det var en omdanande tid, vilket 

troligen resulterade i att bönderna kände behovet att manifestera exempelvis status 

och välstånd. Möjligen byggde och dekorerade bönderna för att skapa en starkare 

hållning och att överbrygga de nymodigheter som förändrade samhället. Nisser-

Dalman och Söderström har även de närmat sig sina interiörer med olika 

tolkningsteorier. De hänvisar till interiörernas och inredningarnas visuella och icke-

verbala kommunikation.
121

 Alltså att interiörerna och inredningarna bär på 

symboliska budskap som förmedlas till betraktaren. De är en synlig social 

konsumtion. De som förstår denna symbolik inkluderas och andra exkluderas. Det 

fungerar alltså som en identitetsskapande samt inkluderande och exkluderande faktor. 

Kanske kan stiltraditionen och den byggnadskultur som onekligen präglar olika 

socknar i landskapet till viss del anses gå under dekorum. En storbonde skulle bygga 

sin gård på ett visst sätt, av både praktiska men också av andra skäl. I mangelstugans 

fall kan beslutet att tapetsera hela herrstugan tolkas som att Olof Jonsson var en 

framåtsträvande man med ambitioner och uppdaterad på senaste modet. Även det 

faktum att han hade möjligheten att tapetsera ett så stort rum signalerar gårdens 

ekonomiska situation. Det var inte vem som helst som valde att inreda som i 

Utigården.
122

 Tapeten är både tidig och i det finaste och största rummet.  

Andra etablerade påståenden angående allmogeinteriörer är att det skulle bero 

på en strävan att likna borgarklassen och adeln.
123

  I visst hänseende kan detta 

säkerligen vara en del i fallet. Men den särprägel som de har i dess bondgårdar ger 

också uttryck för en egen stil, olik borgarklassens. Varför bönderna inredde med 

målningar och tapeter beror säkerligen på en rad olika faktorer och är en komplex 

fråga att besvara och vissa faktorer hade nog större roll än andra i vissa fall.  

I utställningskatalogen Folkkonst- en värld av prakt och grannlåt beskriver 

Knutsson folkkonsten och dess egenheter på ett mycket uppfriskande sätt.  

”/…/producenterna av folkkonst levde mycket nära sina uppdragsgivare och kunder; 
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det var människor som inte bara kände sina beställares smak utan också delade 

den”.
124

 Detta citat är hämtat från kapitlet om identitet och Knutsson menar att 

faktumet att konsten producerades av och för ”jämlikar” med samma kulturella 

referensramar bidrog till en stärkt sammanhållning och identifiering av sig själva som 

en grupp. Detta är tolkningar som även Werne redogör för.
125

Vidare beskriver 

Knutsson hur man skapat en stiltradition, en stil som definierar gruppen. Den 

uppfattas ibland som en konservatism och används för att beskriva det faktum att 

vissa socknar höll fast väldigt länge vid en stil trots att nya stilar och modenyheter 

kom. Dock har där funnits förändringar och anpassningar där även denna 

traditionsbundna stil sakta anpassats och förändrats till nya tider, där någon individ 

gått i täten.
126

 Detta perspektiv är intressant att lägga både på målare och beställare. 

Vem av de båda aktörerna valde att anamma stilnyheter?  

 

2.5.3. Mina tolkningsteorier rörande mangelstugan 

Jag kan sammankoppla Knutssons teorier med Broströms. Även Broström menade att 

tapetseringen i mangelstugan är ett tecken på framåtanda och en vilja att använda nya 

motiv och upplägg.
127

 Likaså mellankammaren, där tapeten som varit förlaga till 

motivet och illusionen av en mur bara är några år äldre än måleriet i mangelstugan, 

visar på kunskap om nya trender. Jag vågar därför påstå att denna framåtanda syftar 

till att visa på ett välstånd och en entreprenörsanda. Då liksom nu är det i vissa 

sammanhang viktigt att visa att man är uppdaterad. Det säger något om kontakter och 

utbildning. Men interiörens blandning mellan modernt och mer traditionella motiv 

såsom stiliserade blommor och blad bildar också en igenkänningsfaktor och förankrar 

interiören i sin kontext. Den således både exkluderar och inkluderar. Skapar 

identitetskänsla med gelikar, men imponerar också på betraktarna med nya motiv och 

med gårdens finaste rum helt tapetserat. Tapeter bland bönderna blev mer vanligt 

förekommande senare in på 1800-talet.
128

 Mangelstugan blir således ett uttryck för 
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familjen som framåtsträvande, med ett välstånd att investera i en sådan representativ 

byggnad samt en kommunikativ byggnad som kan tolkas av närstående och gäster.  

I Utigårdens fall anser jag att beställarna, Olof Jonsson med familj, troligen 

haft en vision av vad han ville förmedla med sin investering i mangelstugan, men 

målaren eller målarna bör ha haft en stor del i hur detta bäst skulle åstadkommas. 

Interiören andas personlighet och en närvaro av målarna, delvis med fågeln och den 

gula mansfiguren, och onekligen den personliga stilen i måleriet. Det är enligt min 

mening inte endast ett beställningsjobb där hantverkarna utfört jobbet efter strikta 

instruktioner.  

Huruvida viljan att föreviga sig själv med mer bestående ting som kan existera 

kvar efter ens egen död, kan vara bakomliggande skäl finner jag inga belägg för. 

Enligt mig är det troligare att det var en aktualitet i nuet men också en dyrbar 

investering för den närmaste framtiden, för sina barn och efterkommanden i släkten.  

Den symbolik i rumsindelningen och hur måleri och tapeter är placerade var tydligast 

i sin samtid. I mangelstugan blandas traditionella motiv och kulörer med 

nymodigheter som tapeter liksom nya motiv samt former. Viktigt att komma ihåg 

enligt mig är också att det fanns en byggnadskultur i Hälsingland där 

representationsbyggnad var vanliga. Som det tidigare kapitlet tar upp kanske detta kan 

räknas som ett slags dekorum likväl som en tradition. En bonde som Olof Jonsson 

kanske förväntades ha en sådan byggnad på sin gård.  

Skönheten och estetiken är icke att förglömma. Knutsson nämner hur riter, 

ceremonier och traditioner etc. är skäl bakom många av allmogekulturens bevarade 

ting. Mangelstugans funktion är alltså inte av brukbar natur, utan finns till för sin 

representativa, symboliska och estetiska kvalitéer.
129

  

 Muntliga utsagor berättar om hur det hållits ting på Utigården. I 

inventeringslistorna över gårdsmuseet finns också uppgifter om en spöpåle som togs 

ned ca 1912.
130

 Jag har inte funnit några andra källor som bekräftar dessa muntliga 

utsagor eller tagit del av uppgifter om när dessa ting hölls. Om detta sammanföll med 

inredningen av mangelbyggnaden skulle även denna representativa funktion gården 

bör ha fått i och med uppmärksamheten kring tingen, varit ett skäl att förstärka 
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gårdens status och visa upp sin bästa sida. Detta förblir dock i denna uppsats 

obekräftat och endast en spekulation. 

 

3. Resultat och avslutande diskussion 

”Först när sammanhangen träder fram, inte bara de praktiska och funktionella utan 

även de andliga och känslomässiga, blir budskapet hos folkkonstens föremål fullt 

synligt. Och tvärtom: värderingar och livsbetingelser som skildras och antyds i 

arkiverade uppteckningar förtydligas och illustreras genom de bevarade föremålens 

tysta vittnesbörd”.
131

  

Mina undersökningar av arkivariska källor har tillsammans med 

mangelstugans bevarade interiör gett mig en ökad förståelse av när, hur och varför 

den inreddes samt vem eller vilka som kan ha målat. Källorna kompletterar varandra, 

så som citatet ovan belyser. De uppgifter som finns i arkivkällorna tydliggör 

sammanhanget ur vilket de fysiska tingen kommer. Genom att närma sig denna 

kontext via de skriftliga källorna kan de fysiska tingen berätta så mycket mer och det 

går att tolka dem på ett annat plan vilket också tydliggör den samtida kontexten.  

Undersökningens resultat grundar sig på en hög grad av tolkning av materialet. Jag 

anser dock att mina tolkningar är välgrundade och underbyggda av min forskning och 

uppgifter ur de olika källorna. De resultat som presenteras nedan består därför av 

sannolika slutsatser, indikationer och påvisade tendenser. 

Min undersökning om när mangelstugan inreddes innebar ett grundläggande 

forskningsarbete för att få en bild av släktens relationer och hur gården gått i arv, 

delats samt flyttats och när dessa händelser skett. Detta bidrar till att tydliggöra de 

samtida sociala och ekonomiska ramarna. Jag har inte haft möjlighet att följa alla 

släktmedlemmar utan koncentrerat mig på de som nämns i samband med Utigården. 

Kanske hade en sådan bredare undersökning tydliggjort vissa frågetecken. De 

slutsatser jag kunnat dra efter denna undersökning är att gården bör ha flyttats någon 

gång innan 1806 och att mangelstugan byggts upp på det nya gårdsläget mellan 1802-

1806. Ett dokument från 1802 beskriver hur en annan byggnad är belägen norr på 

gården. Möjligheten att denna är medflyttat eller nybyggd och senare brunnit ner eller 

förstörts av någon anledning finns självfallet. Men jag menar att det är troligare att 

gården flyttades efter 1802, då arvsfördelningen mellan bröderna och modern 
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behandlas i detta dokument, är troligare och att den byggnad som beskrivs 1802 är 

byggnaden norr på gården på det gamla gårdsläget.  

Jag har också uteslutit bröllop eller liknande händelser trots att detta ofta 

nämns som bakomliggande skäl till en byggnads inredning. I mangelstugans fall var 

det snarare arvsskifte samt flytt av gården, eventuellt för att få ett bättre gårdsläge, 

som resulterade i en ny byggnad och en ny interiör. Detta förblir i nuläget 

spekulationer. Exakt årtal när gården flyttades har jag således inte fastställt. Historiska 

kartor på lantmäteriet kan eventuellt kasta mer ljus över denna fråga.  

Efter kartläggningen av den sociala och ekonomiska situationen kan 

konstateras att Utigården uppskattades till 13 öresland efter Olofs far Jon. Dessa 

delades mellan Olof och två av hans bröder och hemmanet Sjövästa 1 föll på Olof. 

Varför just Olof tog över Utigården är inte säkerställt, inte heller vad som hände med 

de andra hemmansdelarna. Bouppteckningarna efter Olof Jonsson och hans son Jon 

Olofsson tyder på att gården var mycket välbeställd då deras bohag skattas högt. Hur 

gott ställt Olof hade det när han tog över gården kan jag inte utläsa ur mina källor, 

men jag anser det troligt att det var han som beslutade att flytta gården samt bygga 

upp mangelstugan och låta inreda den. Det högt skattade värdet på det bohag som 

Olof lämnade efter sig verkar som en tydlig indikation på de ekonomiska 

förhållandena för familjen och gården. Denna situation bör ha skapat visst anseende 

hos familjen och gården socialt sett vilket bidragit till behovet av en representativ 

byggnad. Resonemanget går också åt andra hållet, alltså att en representativ byggnad 

ökar på bilden av gården som ett välbeställt hemman såsom vi också läser av gårdens 

storlek idag med dåtidens samhälleliga referensramar i åtanke.  

Jag har alltså inte kommit fram till några absoluta slutsatser utan snarare 

troliga scenarion samtidigt som andra scenarion har kunnat uteslutas. Genom 

undersökningen framgår också ett exempel på hur investeringen kunde se ut i både tid 

och pengavärde. Det skall dock framhållas att detta bör variera mellan olika tillfällen 

exempelvis beroende på hur mycket jobb som lades ut på andra och hur stor del av 

arbetet bonden valde att göra själv. Även om den ekonomiska kontexten är svår att 

klargöra är det i min mening en viktig del i interiörens kontext. 

Beskrivning av mangelstugan rum efter rum redogör för hur mangelstugan är 

inredd. Motiv, kulör, formspråk, handlag, material, utförande och uppbyggnad samt 

hur de olika rummen relaterar till varandra framgår. Här ligger fokus på det estetiska 

uttrycket. Jag har i min beskrivning av interiören haft i åtanke att färger förändras 
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genom tiden och påverkar kulörerna. De kan mörkna eller blekas och på så vis 

inverka på vår uppfattning idag. Dessa förändringar har även tagits upp i vardera 

rumsbeskrivning. Dagens kulörer är dock inte totalt missvisande och det är 

fortfarande möjligt att föreställa sig kulörernas verkan i nymålat skick. Det främsta 

hindret är snarare bortfall av väggyta samt slitage.  

Under stilinfluenser framgår hur uppdaterad mangelstugans motivskala var i 

och med den korta tidsskillnad mellan den franska tapetens datering, som sannolikt 

varit direkt eller indirekt förlaga, och måleriet i mellankammaren. Detta konstaterande 

visar hur nymodigheter nådde allmogemålarna i Ljusdal mycket snabbt. Här kan dock 

ifrågasättas om mellankammaren är målad samtidigt som resten av mangelstugan. I 

mellankammaren finns ingen datering som i vardagsstugan samt herrstugans tapet 

vilken kan dateras. Efter min analys och i relation till hela interiören, samt efter övrig 

undersökning rörande när mangelstugan inreddes, anser jag att hela interiören är 

utförd samtidigt. Detta grundar jag på helhetsintrycket till exempel den genomgående 

stänkmålade bröstningen, interiörens funktion, tapetens tryckår samt på de dateringar 

som finns på spismurarna samt väggen i vardagsstugan. Utan en datering direkt på 

väggen i mellankammaren är detta dock inget som med säkerhet kan beläggas. 

Onekligen är måleriet ett motiv i tiden och jag anser det högst troligt att det är målat 

samtidigt som vardagsstugan och endast några år efter det att den franska tapeten är 

tryckt.  

Det som oavsett kan konstateras är att stilinfluenserna fanns. Stilinfluenser 

visade på nya moden, trender samt inspirerade till motiv och uppbyggnad och 

utvecklade motivskalan hos allmogemålarna. Huruvida de högre ståndens ideal 

influerade allmogen belyses också. Självfallet återfinns motiv, uppbyggnad, tekniker 

och övriga tendenser hos både allmogen och borgerskapet, men det är också tydligt i 

mangelstugans fall att det uttryck som motiv och uppbyggnad har i sin allmogemiljö 

är annorlunda än sin förlagas. Tillsammans med resterande rum och blandning av 

kulörer i bröstning, taklister och i kombination med övriga rummens färgschema får 

det ett särpräglat uttryck. De ideal och strömningar som påverkade borgerskapets 

bostadsideal omfattade deras hela livsstil på ett helt annat sätt än böndernas. 

Inredningen är bara ett uttryck av dessa ideal som också används och uppfattas utifrån 

skilda referensramar.  

Målarens egen skicklighet, men också personliga karaktär och tolkning av 

förlagan har också spelat in på det slutgiltiga resultatet. Exempelvis i herrstugan med 
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sin tryckta tapet som blev unik i denna miljö tillsammans med de målade elementen. 

De lustiga figurerna är inslag av humor och personlighet och understryker 

ovanstående slutsats. Därvid kan sägas att stilinfluenser, men också målarens 

egenheter, påverkade hur interiören i mangelstugan kom att se ut.  

Planlösningen och rumsdispositionen med placeringen av måleri och tapeter 

visar hur rummens användning påverkade val av dekorering och vice versa. Tapeterna 

sitter i herrstugan, det finaste och största rummet, medan vardagsstugan har ett måleri 

som dock är mer avancerat är farstun och mellankammaren. Ur detta kan läsas 

rummens olika användningsområden, hur man rörde sig i rummen och att 

mangelstugan var en representativ byggnad, troligen en sängstuga. Att det var en 

representativ byggnad baserar jag på att alla rummen är så rikt dekorerade samt det 

faktum att det var vanligt förekommande att ha en representativ byggnad som 

användes vid mer speciella tillfällen samt för gäster. Som tidigare tydliggjorts under 

den ekonomiska diskussionen så bör ett hemman som Utigården ha haft en sådan 

byggnad.  

Den tidiga användningen av tapeter visar återigen på hur familjen på denna 

gård inte var sen att anamma denna relativa nymodighet. Här belyses också 

diskussionen kring vem som stod bakom interiörens utformning - beställaren eller 

målaren? Nylander och Broström har skilda teorier som de både anser sig ha belägg 

för. Min egen slutsats rörande den frågan lutar mer åt Broströms teori. Det arbetet vi 

ser prov på i mangelstugans interiör kan inte annat än vara resultatet av en 

genomtänkt kombination mellan motiv, måleri och tapeter. Jag anser också att detta 

bör ha fallit under målaren och hantverkarens arbetsområde, men att beställaren likväl 

hade en roll i detta i form av önskemål och idéer och det var sannolikt till viss del ett 

samarbete uppdragsgivare och målare emellan. Knutsson liksom Werne lyfter fram 

detta om att det var en produkt av och till människor med samma referensramar vad 

gäller kulturella faktorer liksom i tycke och smak.  

Min undersökning om vem som kan ha målat i mangelstugan resulterade i ett möjligt 

scenario där Arve och HindriksOlle tas upp som möjliga upphovsmän. Främst bygger 

detta på handlaget och utförande av bladen som är karaktäristiskt för HindriksOlle 

samt taklisten i mellankammaren som kan kopplas samman med övriga interiörer av 

HindriksOlle. Dessa är sängstugan från Sunnanås på Skansen samt en annan nu riven 

gård i Ljusdal som har lika taklist som i mellankammaren. Han skulle då varit väldigt 

ung vid utförandet i mangelstugan, men jag anser att detta scenario är möjligt då han 
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tros ha gått i lära hos Arve. Dock har jag inga säkra bevis som sammankopplar Arve 

med Utigården då det referensmaterial i form av annat måleri som han möjligen står 

bakom är alltför varierande. Jag har inte kunnat få en klar bild över Arve som målare 

såsom jag fått av HindriksOlle. Arve knyter jag till gården via HindriksOlle och inte 

tvärtom. Likheter med texten i mangelstugans vardagsstuga stämmer med Arves 

signatur i en annan gård i Ljusdals kommun, vilket kan verka som en möjlig koppling 

till vardagsstugan i mangelstugan. Jag anser att jag inte med säkerhet kan uttala mig 

om upphovsmännen. För detta hade jag behövt göra en djupare analys och använt mig 

av ett större jämförande material som jag haft möjlighet att studera på plats. Detta 

lämnar jag till framtida studier och forskning. Det scenario som beskrivs belyser dock 

hur de sociala relationerna kunde se ut bland målarna, hur de lärde sig av varandra 

samt samarbetade. Det öppnar upp perspektivet och en värld av sociala kontakter och 

inbördes förhållanden visar sig som faktiskt omgav de interiörer vi kan se idag. Den 

personliga handen bakom verken går att skönja och gör det så mycket mer personligt. 

Detta skapar många mervärden till interiörerna och fler beröringspunkter. 

 Undersökningen om varför mangelstugan uppfördes och inreddes belyser 

olika tolkningsteorier om interiörer generellt och om mangelstugans interiör specifikt. 

Sammanfattningsvis resulterar diskussionen i att spegla de sociala och kulturella 

ramar som påverkade investeringen i byggnader och interiörer. Diskussionen skall 

kopplas samman med den ekonomiska undersökningens resultat och resonemang.  

Här framgår hur mangelstugan fyllde många olika funktioner. Dess interiör är 

resultatet av en vilja att visa framfötterna, anamma nya trender samtidigt som man 

höll fast vid traditionella stilar. Interiören har symboliska och kommunikativa 

kvalitéer som kan tolkas idag, men vars budskap var tydligast för de i sin samtid. 

Interiören förmedlar en identitetskänsla som exkluderade och inkluderade. Den visar 

på kapital och en medvetenhet om nya moden. Jag anser också att det fanns en vilja 

att manifestera något med interiören. Sig själv, sin gård, sin personlighet eller sin del i 

en grupp. Det var en tid av utvecklingar, industrialisering och nymodigheter vilket bör 

ha skapat ett ytterligare behov av både tradition och anpassning till nyheter. Den 

synliga och sociala konsumtionen anser jag kunna användas som förklaring. 

Konsumtion och produktion och tradition är tre begrepp som skall kopplas samman 

med mangelstugan och liknande miljöer. Dessa faktorer samt den ekonomiska 

situationen är alla bidragande faktorer som resulterat i mangelstugans tillblivelse och 

dess interiör. Den var en symbol och ett uttryck för familjens sociala och ekonomiska 
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förhållanden och utifrån denna kan tolkningar göras av gårdens sociala ställning i 

bygden liksom familjens egen bild av sig själva.  

  De estetiska kvalitéerna fyller också sin funktion. Jag drar slutsatsen att det 

var viktigt att ha det fint i sitt hem och att det helt klart fanns en stark medvetenhet 

om sin egen stil och smak. Detta karaktärsdrag är något jag ser i andra sammanhang i 

den hälsingska kulturen i allt från kläder till bruks- och vardagsföremål. Det går att 

analysera varför bönderna investerade i rika utsmyckningar och förklara det med olika 

djupgående psykosociala och ekonomiska faktorer. Men att dessa dekorerade 

interiörer uppskattades av enkla skäl som för sina färger och former skall i min 

mening aldrig förbises bland alla mer djupanalyserande förklaringar.     

Sammanfattningsvis anser jag att undersökningen lett fram till vissa slutsatser, 

några teorier och definitivt en djupare förståelse för Utigården likväl som övriga 

liknande miljöer. På vägen har dock skapats många nya frågor som var och en kräver 

sin egen tid till fördjupelse. Under symposiet Bild på bondevägg från 1995 säger 

någon under inspelningen att det oftast varit en konstteoretisk syn som lagts på dessa 

interiörer, men att även de sociala och ekonomiska sammanhangen är viktiga och att 

det här finns mycket att utforska.
132

 Jag anser att min undersökning eftersträvat just 

detta, men att det fortfarande finns mycket att göra inom detta område. Varje gård 

förtjänar sin egen behandling och undersökning. På det sättet kan den berätta så 

mycket mer. Min uppsats får verka som en ingång och ett sätt att lära känna just 

Utigården och visa på hur mycket information som kommer fram när denna gård 

ensam står i fokus. Undersökningen belyser hur mycket information väggarna kan 

kommunicera till oss betraktare ännu idag, trots de många år som gått sedan de kom 

till. Det väggarna med sitt måleri, tapeter samt spåren av mänsklig hand berättar för 

oss ger oss en kontakt med dåtidens människor och de samhälleliga ramar som 

påverkat hur miljöerna ser ut. Denna information tillsammans med arkivmaterial och 

övriga källor gör att de tvåhundra senaste åren inte upplevs som allt för långt borta. 

Det är fortfarande möjligt att få insikt i när, hur och varför mangelstugan inreddes 

liksom vem eller vilka som kan ha gjort det, även om den kompletta kontexten kan 

vara svår att återskapa. Slutligen anser jag därför att undersökningen uppfyllt sina 

                                                 
132

 Ljusdalsbygdens museum, Bild på bondevägg, bandinspelningar, fjärde nordiska 

symposiet om vägg- och bonadsmåleri, 2-5 september 1995, band 7 
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syften.  Det vidare perspektivet har brutits ner till en individuell nivå med fokus på 

mangelstugan i Utigården. Likväl belyses i och med detta även den större kontexten.  

 

4. Sammanfattning 

I den här uppsatsen undersöks en gård i Ljusdalsbygden i Hälsingland som kallas 

Utigården. På gården finns idag en byggnad som kallas mangelstugan där måleri och 

tapeter från 1806-1807 finns bevarat. Frågeställningen är när, hur och varför den 

inreddes samt vem eller vilka som kan ha utfört arbetet. Syftet är att frångå generella 

förklaringar, lägga ett mer individuellt perspektiv på en interiör och på så vis ge den 

ett mervärde. Arkivariska källor och litteratur tolkas tillsammans med den fysiska 

byggnadens interiör för att i viss mån kartlägga den sociala och ekonomiska 

kontexten som omgav interiören. Mangelstugan interiör visar också prov på hur 

måleri och tapeter verkade sida vid sida. Ur deras estetiska uttryck samt 

rumsplacering tolkas statusskillnader mellan de båda samt att mangelstugan bör ha 

varit en representativ byggnad. Stilinfluenser belyses också. Bland annat lyfter 

uppsatsen fram en fransk tapet som högst sannolikt varit förlaga till mellankammarens 

måleri i mangelstugan. Här säkerställs att allmogemålarna använde sig av förlagor, 

men att slutresultatet var unikt och personligt. Mangelstugans interiör visar prov på 

hur en sådan interiör kunde se ut på början av 1800-talet i en gård i ljusdal och ett 

möjligt scenario rörande upphovsmännen, där Ljusdalsmålarna Arve och 

HindriksOlle lyfts fram som potentiella upphovsmän, bidrar till att knyta fler värden 

till interiören vilket förhoppningsvis leder till ökade möjligheter att bevaras.  

I uppsatsen klargörs att gården bör ha flyttats till dagens gårdsläge troligen mellan 

1802-1806 samt att mangelstugan uppförts efter flytten och av dateringarna att döma 

år 1806. Olof Jonsson brukade hemmanet när mangelstugan byggdes och inreddes. 

Hans bouppteckning visar att gården bör ha varit välställd. Utifrån detta diskuteras 

hur mangelstugan fyllde många funktioner. Representativitet, manifestation, 

exkluderande och inkluderande samt estetiska kvalitéer är exempel på sådana.  
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5. Källförteckning 

 

5.1. Otryckta källor: 

5.1.1. Muntliga 
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Broström, Ingela, byggnadsantikvarie vid Länsstyrelsen i Gävleborg samt 

medförfattare till Tapetboken- papperstapeten i Sverige, samtal via telefon, 2010-02-

02 

Larsson, Sten & Anita, nuvarande ägare till Utigården, samtal vid besök, 2010-01-21 

Assis, Anders, vid Ljusdalsbygdens museum, samtal vid besök på gården, 2010-01-21 

samt vid diverse tillfällen 

Larsson, Sten, nuvarande ägare till Utigården, samtal via telefon, 2010-02-24 

 

5.1.2. Skriftliga 

Broström, Ingela, byggnadsantikvarie på länsstyrelsen i Gävleborg samt medförfattare 

till Tapetboken- papperstapeten i Sverige, kontakt via mail, 2010-04-27 

Gustafsson, Gunvor, antikvarie på Hälsinglands museum, korrespondens via mail, 

2010-01-16 

Markeliuz, Martin, museiassistent på Armemuseum, korrespondens via mail, 2010-

03-15 

 

5.2. Arkivhandlingar: 

5.2.1. Gårdsarkiv 

Ljusdalsbygdens museum, Gårdsarkiv från Utigården 1, Sjövästa (A.L), arbetskopia, 

Kapsel 1 

Ljusdalsbygdens museum, Gårdsarkiv Utigården 1, Sjövästa (A.L), arbetskopia, 

Kapsel 2 

Ljusdalsbygdens museums, Gårdsarkiv från Utigården/Sjövästa nr 1, Ljusdal 

Förteckning, Volym: 1, Tid: 1772-1867 

Ljusdalsbygdens museums arkiv, Gårdsarkiv från Utigården/Sjövästa nr 1, Ljusdal 

Förteckning, Volym: 2, Tid: 1765-1895 

Ljusdalsbygdens museum, Carl Perssons arkiv, artikel nr. 1184, 1932 

Ljusdalsbygdens museum, Förteckning över Utigårdens-hem-museum, Sjövästa 

 

 

5.2.2. Inventering av väggmåleri i Hälsingland 

Ljusdalsbygdens Museum, Kerstin Sinha, Inventering väggmåleri i Hälsingland, 

pärm: Inventering LjM 1986-87, III: 1-15, (Lj Kommun, utst. 1986), Utigården, 
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Sjövästa, flik 12, Nr. 072, 1, Formulär daterat 94-07-14, Reg sign, datum: KS94-07-

14 

Ljusdalsbygdens museum, Kerstin Sinha, Inventering väggmåleri i Hälsingland, pärm 

LjM 1986 IV, flik 1, ID413, nr. 0413 

Ljusdalsbygdens museum, Kerstin Sinha, Inventering väggmåleri i Hälsingland, pärm 

LjM 1986 IV, flik 5, ID412, Nr. 0412 

Ljusdalsbygdens museum, Kerstin Sinha, Inventering väggmåleri i Hälsingland, pärm 

LjM 1986-87, I: 1-9, diverse 

Ljusdalsbygdens museum, Kerstin Sinha, Inventering väggmåleri, pärm I:10-31, flik 

21, ID654, Nr. 0655 

 

5.2.3. Kyrkoböcker och kyrkoarkiv, Ljusdals socken 

Ljusdalsbygdens museum, avskrift av Eskil Passing, Husförhörslängden 1767-1781, 

Ljusdals socken  

Ljusdalsbygdens museum, avskrift av Eskil Passing, Födelse- och dopbok 1699-1810, 

Ljusdals socken 

Ljusdalsbygdens museum, avskrift av Eskil Passing, Död- och begravningsbok 1739-

1843, Ljusdals socken 

Ljusdalsbygdens museum, avskrift av Eskil Passing, Lysnings- och vigselbok 1708-

1830, Ljusdals socken 

Ljusdalsbygdens museum, Ljusdals kyrkoarkiv, Husförhörslängder 

SE/HLA/1010113/A, 1/2 a (1781-1789)  

Ljusdalsbygdens museum, Ljusdals kyrkoarkiv, husförhörslängder 

SE/HLA/1010113/A 1/3 a (1791-1800) 

Landsarkivet i Härnösand, Ljusdals kyrkoarkiv, Husförhörslängder 

SE/HLA/1010113/A ½ a (1781-1790), nr 57 

Landsarkivet i Härnösand, Ljusdals kyrkoarkiv, Husförhörslängder 

SE/HLA/1010113/A 1/10 (1841-1845), nr 42 

 

 

 

 

5.2.4. Övriga arkivhandlingar 
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Landsarkivet i Härnösand, Statens arkiv, Avdelningen för forskarservice- 

tillhandahållande och tillgängliggörande, Bouppteckning (Jon Larsson 1793), Dnr 

HLA 421-2010/02142, 2010-02-01 

Landsarkivet i Härnösand, Statens arkiv, Avdelningen för forskarservice- 

tillhandahållande och tillgängliggörande, Bouppteckning nr 77/1841(Olof Jonsson), 

Dnr HLA 421-2010/02143, 2010-01-28 

Landsarkivet i Härnösand, via SVAR, Mantalsländer 1642-1820, Västernorrlands 

(Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203. 26/112 (1806) 

Landsarkivet i Härnösand, via SVAR, Mantalsländer 1642-1820, Västernorrlands 

(Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/113 (1807) 

Privat ägo, renskrivna av Anders Assis & Elisabet Sandqvist, Skattelängder för 

Storhaga 1636-1784 

Ljusdalsbygdens museum, Malmqvists arkiv, listor med insamlade bomärken 

 

5.3. Tryckta källor: 

5.3.1. Litteratur 

Andersson, Maj-Britt, Allmogemålaren Anders Ädel(2000), Bokförlaget Prisma, 

Stockholm 

Andersson, Roland, Dalmåleri Dalmålarna- deras liv och verk (2007), Dalarnas 

fornminnes- och hembygdsförbud och dalarnas museum i samarbete med Nordiska 

museet, ss. 117, 132 

Bodvall, Gunnar, Bodland i norra Hälsingland- studier i utmarksodlingars roll för 

den permanenta bosättningens expansion fram till 1850 (1959), Uppsala 

universitetets geografiska institution 

Broström, Ingela & Stavenow-Hidemark, Elisabet, Tapetboken- papperstapeten i 

Sverige (2004), Byggförlaget 

Danielsson, Ing-Mari, Den bildade smaken- målade dekorationer hos borgerskapet i 

frihetstidens Stockholm (1998), Tryck Almqvist & Wiksell, Uppsala 

Fiebranz, Rosemarie, Jord, linne eller träkol? Genusordning och hushållsstrategier, 

Bjuråker 1750-1850 (2002), Historiska institutionen vid Uppsala universitetet 

Guibert, Mireille, Papiers peint, 1800-1875 (1980), Bibliothèque Forney, Paris   

Knutsson, Johan, Folkkonst- en värld av prakt och grannlåt (2006), Nordiska museets 

förlag, Stockholm 
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Nisser-Dalman, Margareta, Antiken som ideal- det antikiserande inredningsmåleriet 

och dess sociala funktioner i högreståndsmiljöer i Dalarna och Gästrikland 1791-

1818 (2006), Fronton förlag 

Nylander, Lars, ”Allmogemålaren Eric Ericsson- och inredningsmåleriet i Södra 

Hälsingland vid 1800-talets mitt”, i: Hälsingerunor 2003, Hälsinglands 

hembygdskrets, Bok & Tryck AB, Bollnäs, s. 31-68 

Söderström, Rose-Marie, Bostadskultur, informationsflöden och hantverkare 1740-

1820 med utgångspunkt i Bålby (Närke) och Skottsbergska gården (Blekinge) (2009), 

Sekel bokförlag, Lund 

Thummler, Sabine, Tapetenkunst: französische Raumgestaltung und Innendekoration 

von 1730-1960 (2000),  Sammlung Bernard Poteau, Ausstellung Deutsches 

Tapetenmuseum, Staatliche Museen Kassel 

Werne, Finn, Böndernas bygge: traditionellt byggnadsskick på landsbygden i Sverige 

(1993), Höganäs Wiken 

 

5.4. Övriga källor: 

Utigården i Sjövästa by, Ljusdalssocken, Hälsingland, besök 2010-01-21 & 2010-01-

29 

Assis, Anders, utkast från publikation under färdigställande, Hindriks-Olle- en 

allmogemålare i Ljusdal (2010) 

Ljusdalsbygdens museum, Inventering allmogemåleri, anteckningar av 

hembygdsföreningen 1953 angående Sjövästa nr 1, okänd författare 

Ståhl, Markus; Jonsson, Jan; Eriksson, Magnus, Uppsats om Utigården, Sjövästa 10:3 

(2004-04-27) 

Ljusdalsbygdens museum, Bild på bondevägg, bandinspelningar, fjärde nordiska 

symposiet om vägg- och bonadsmåleri, 2-5 september 1995, band 7 

Lantmäteristyrelsen, Geometriska Jordeboken 1640-41, Ljusdals socken  

Landsarkivet i Härnösand, Domstolsprotokoll, 1804 Urtima ting vid Sanna 

gästgivaregård, tillhandahållet samt översatt av Nisse Olofsson 

Prisuppgifter har Nisse Olofsson hittat i andra domstolshandlingar. Dock har jag inga 

uppgifter på exakt vilka handlingar och deras dateringar 

 

5.5. Bildbilaga: 
Foto på framsida: Fotograf Isabell Cavallin 
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Samtliga foton Fig. 1 – Fig. 24 utom Fig. 13 & Fig. 16: Fotograf Isabell Cavallin 

Fig. 16: Fotograf Anders Assis 

Fig. 20: Ljusdalsbygdens museum, Ljm-M1-0009, Fotograf Kerstin Sinha, 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Släktöversikt: Fem generationer på Utigården 
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Generation 1.  
Emfre Mårtensdotter------------------------Jon Pärson 

      

Generation 2.      Son Ärver hemmanet   Gifta 21/2 1725 

1:a gifte Karin Pärsdotter---------------------Lars Jonsson-----------------2:a gifte Anna Andersdotter 

                      f. 1686, d. 31/8 1752                f. 1683, d. 21/6 1770 

 

Generation 3.        Son 1 Ärver hemmanet 

Kerstin Jonsdotter------------------------------Lars Larsson 

f. 1720              f. 1725, d. 6/1 1784; Innebränd 

           Lars överlåter gården till sin bror Jon Larsson år 1763 

 

Generation 3.    Gifta 29/12 1765     Son 2 Tar över hemmanet efter sin bror 

Margeta Olofsdotter----------------------------Jon Larsson 

f. 1744, d. 1781                          f. 1732, d. 1793 

 

Generation 4. 

Dotter                           Son 1                 Son 2 Ärver Sub1  Son 3 Ärver subsub 1 

Anna Jonsdotter       Anders Jonsson   Jonas Jonsson  Lars Jonsson                 

f.1768, d. 1797                 d. 1798     f. 1766, d.   

   

              Son 4 Ärver Sjövästa 1 
       Gifta 1794    

1:a gifte Kerstin Pärsdotter-------------------Olof Jonsson-------------------2:a gifte Ingrid Hansdotter 

f. 15/1 1760, d. 21/5 1830; Lungsot     f. 13/8 1771, d. 3/10 1841           f. 4/2 1810 

 

Generation 5.    Son i 1:a giftet Ärver Sjövästa 1 

Karin Olsdotter----------------------------------Jon Olofsson 

f. 1/8 1799, d. 29/1 1866  f. 26/10 1795, d. 14711 1851 

               Ägare till Vij 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bildbilaga 
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Mangelstugan utifrån 
 

 
Fig. 1. Mangelstugan framifrån  Fig. 2. Mangelstugan från sidan 

 

 

Farstun 
 

     
Fig. 3. Överblick av farstun   Fig. 4. Närbild på måleri samt taklist 

 

    
Fig. 5. Textfragment i farstun          Fig. 6. Måleri direkt på timret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vardagsstugan 
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Fig. 7. Väggfält i vardagsstugan                  Fig. 8. Girlang samt ”mjuk” rosett 

 

       
Fig. 9. Närbild på ”stel” rosett  Fig. 10. Blomsterdekoration ovan fönster 

 

           
Fig. 11. Närbild på blomsterdekoration       Fig. 12. Närbild på blomtopp  

            

       
Fig. 13. Fågel på väggen vid spisen  Fig. 14. Närbild på blad och spröt 
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  Fig. 15. Text: Sonen Jon Olofsson  Fig. 16. Arves signatur i Ol-Ingemars 

 

 

Mellankammaren 
 

      

Fig. 17. Överblick av mellankammaren      Fig. 18. Närbild på bladknippe med spröt 

 

    

Fig. 19. Närbild på taklist             Fig. 20. Liknande måleri från Höga 
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Herrstugan 

 

      

Fig. 21. Tapetvåd bakom spismuren  Fig. 22. Närbild på tapetmönster 

       

Fig. 23. Tapet samt målad taklist  Fig. 24. Gul mansfigur på spismuren 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


