
M e d d e l a n d e n  f r å n  K u l t u r g e o g r a f i s k a  i n s t i t u t i o n e n  
N r  1 4 1  

Torpets transformationer. Materialitet, representation och 

praktik från år 1850 till 2010.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Torpets transformationer 
Materialitet, representation och praktik från år 1850 till 2010 

Maja Lagerqvist 



 

Abstract 

The concept of the croft (Sw. torp) is complex. From the 17th century crofts 
were small tenant holdings on a farm or estate. Along with changes in soci-
ety since c. 1850, they were converted into freehold farms, second homes or 
left to ruins. They acquired new functional, social and symbolic values and 
today the croft is mostly associated with a rural idyll. The aim of the thesis is 
to study the transformations of the croft since 1850 in order to understand 
how and why it has survived as a place and acquired the meanings it has. 
Thus the construction of place is in centre of attention. This process is ap-
proached from three angles: the materiality of the croft, ideas and representa-
tions of it and various practices relating to it. This is studied through histori-
cal documents and maps, text analysis and interviews, in part through three 
case studies in Uppland, Småland and Värmland. The main conclusions are 
that great changes notwithstanding, there are continuities in all three dimen-
sions of the croft. This combination of inertia and change is central to how 
and why the croft has survived. The study also shows the importance of tim-
ing between available rural dwellings and a demand for such dwellings. An-
other conclusion is that the idealisation of the croft is old and not only a pre-
sent day phenomena. Further, the different dimensions of the croft and the 
relations which can be found between them have been important for the 
transformation and survival of the croft. The materiality, immateriality and 
practices of the croft in the past remain parts of what constitutes it today, 
together with those dimensions in the present. The study shows the possibili-
ties inherent in focusing on the intertwining of various dimensions and peri-
ods of time for the understanding of the processes of place construction.  
 
Keywords: Crofts, place construction, materiality, representation, practices, 
historical geography, Sweden, second homes, idealisation, timing. 
 
 
 
 
 

 

©Maja Lagerqvist samt Kulturgeografiska institutionen, Stockholm 2011 
 
ISSN 0585-3508 
ISBN 978-91-7447-342-1 
 
Tryckt i Sverige av US-AB, Stockholm 2011 
Distributör: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 
Omslagsbild: © Maria Ullbors 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“It’s my book –  
but you can read it.”   

                    

                   Seinfeld 1993 



 

  



 

Innehåll 

 
INLEDNING 

Kapitel 1. Introduktion..............................................................................................11 
Kapitel 2. Begrepp och kontextualisering.................................................................13 
Kapitel 3. Materialitet, representation, praktik: ett teoretiskt ramverk .....................36 
Kapitel 4. Genomförande..........................................................................................54 

 
TIMMER OCH JORD 

Inledning ...................................................................................................................62 
Kapitel 5. Transformationer av torp i Alsike ............................................................63 
Kapitel 6. Transformationer av torp i Sjösås ............................................................89 
Kapitel 7. Timmer och jord: en avslutning .............................................................113 

 
DRÖM OCH SYMBOL 

Inledning .................................................................................................................120 
Kapitel 8. Samhällsdebattens torp...........................................................................121 
Kapitel 9. Torpet i den skönlitterära världen ..........................................................133 
Kapitel 10. Att hindra glömskan av Sveriges pyramider: hembygdsrörelsens torp 145 
Kapitel 11. Torpet i en ny värld: Allt i hemmet och Gård & Torp ..........................157 
Kapitel 12. Sommartorpet på TV: Att surfa på en våg och förstärka den ...............174 
Kapitel 13. Torpdröm till salu! ...............................................................................183 
Kapitel 14. Dröm och symbol: en avslutning..........................................................192 

 
VEDHUGGNING OCH JORDGUBBSTÅRTA 

Inledning .................................................................................................................198 
Kapitel 15. Det levda torpet ....................................................................................199 

 
AVSLUTNING 

Kapitel 16. Torpets transformationer: en sammanfattande slutdiskussion..............221 

 
Summary.................................................................................................................245 
Käll- och referensförteckning .................................................................................258 
 

 
 



 

 
FIGURLISTA 
Figur 1. Diagram över torputvecklingen i landet. ...........................................................18 

Figur 2. Antal brukningsenheter i storleksgrupper åren 1919-1971.............................21 

Figur 3. Preliminär skiss över platsens olika dimensioner och möjliga kopplingar av 
intresse för konstruktionen och transformationen av en plats.............................52 

Figur 4. Karta över de tre fallstudiesocknarna .................................................................61 

Figur 5. Karta över Alsike socken år 1903.......................................................................64 

Figur 6. Antal torp i Alsike .................................................................................................65 

Figur 7. Krusenbergsgodset år 1903. ................................................................................69 

Figur 8. Torpet Berghagen..................................................................................................70 

Figur 9. Annons från Upsala Nya Tidning 7 juni 1911. .................................................71 

Figur 10. Torpstugan innan renoveringen under 1980-talet. .........................................75 

Figur 11. Mellanbo år 1894. ...............................................................................................76 

Figur 12. Mellanbo år 1952…………………………………………………………………...78 

Figur 13. Mellanbo år 2001 ................................................................................................76 

Figur 14. Mellanbo år 1981 ................................................................................................77 

Figur 15. Mellanbo år 2010 ................................................................................................78 

Figur 16. Mellanbo år 2010 ................................................................................................78 

Figur 17. Karta över Ekeby 1903. .....................................................................................80 

Figur 18. Bostadshuset till Fågelsången. ..........................................................................84 

Figur 19. Fågelsången år 1903. ..........................................................................................85 

Figur 20. Fågelsången år 2001. ..........................................................................................85 

Figur 21. Dagens situation i Alsike ...................................................................................88 

Figur 22. Sjösås socken år 1855 ........................................................................................90 

Figur 23. Antal torp i Sjösås...............................................................................................91 

Figur 24. Riven torpstuga i byn Mästreda i Sjösås .........................................................93 

Figur 25. Övergiven torpstuga i byn Mästreda i Sjösås. ................................................94 

Figur 26. Lidboholm 1855. .................................................................................................95 

Figur 27. Baggansås bostadshus som än idag är permanentbostad ..............................99 

Figur 28 och 29. Baggansås år 1855. ..............................................................................100 

Figur 29. Baggansås 1950…………………………………………………………….……..102 

Figur 30. Baggansås år 2001. ...........................................................................................100 

Figur 31. Sandreda .............................................................................................................101 

Figur 32. Björkelund år 1950 ...........................................................................................106 

Figur 33. Björkelund år 2001.. .........................................................................................106 

Figur 34. Torpstugan till Björkelund. .............................................................................107 

Figur 35. Dagens situation för Sjösås torp .....................................................................109 

Figur 36. Torpet Posthagarna i Lungsund. .....................................................................110 

Figur 37. Renoverad ladugården på torpet Täljbron i Lungsund……………………………112 

Figur 38.Torpet Fräkenviken vars ladugård är ombyggd till stall ..............................111 

Figur 39. Torpet Fräkenviken, Lungsund………………………………………………...…113 

Figur 40. Dagens situation i Lungsund ...........................................................................112 

Figur 41. Några exempel på inventeringstexter ............................................................150 



 

Figur 42. Lagom bevarande i Allt i Hemmet år 1975....................................................161 

Figur 43. Torpjakt och torpdrömmar i Allt i Hemmet år 1988 ....................................164 

Figur 44. Annons från www.hemnet.se, februari 2008. ...............................................184 

Figur 45. Annons från www.hemnet.se, maj 2008. ......................................................185 

Figur 46. Annons från www.hemnet.se, februari 2008. ...............................................186 

Figur 47. Annons från www.hemnet.se, maj 2008. ......................................................187 

Figur 48. Annons från www.hemnet.se, maj 2008........................................................188 

Figur 49. En av torpstugorna i studien ............................................................................200 

Figur 50. En av torpstugorna i studien............................................................................201 

Figur 51. Renoveringsprojekt...........................................................................................202 

Figur 52. Rester från tidigare bebyggelse.......................................................................208 

Figur 53. Spår från det förflutna. .....................................................................................210 

Figur 54. Övergiven stuga i Mayo, Irland. .....................................................................229 

Figur 55. Torpet, inte en helt ny dröm ............................................................................240 

Figure 56. Different dimensions and possible connections in the construction and 
transformation of place. ..........................................................................................247 

 



 10 

Förord 

Den här avhandlingen skulle ha blivit en helt annan om det inte var jag som 
skrivit den. Som Lars Winnerbäck sjunger: ”Jag skulle gjort så annorlunda 
om jag gick i andra skor”. Men det är mina skor, mina steg och hur och var 
jag valt att leta som satt sin prägel på avhandlingen. I mina fotspår finns 
dock många andras, alla de som hjälpt mig och fört mig vidare. Så allt prat 
om mig handlar om människor och platser som kantat min väg.  

Så tack! Till Kulturgeografiska institutionen, Stiftelsen Margit Althins 
stipendiefond, SSAG, Carl Mannerfelts fond, Ahlmanns och Lagrelius fon-
der för geografisk forskning, Albert och Maria Bergströms stiftelse samt 
Kungliga Gustav Adolfs Akademin för svenskt folkliv för ekonomiska   
bidrag. Till mina handledare Mats Widgren och Ulf Jansson för all hjälp, bra 
samtal och för att de genom åren lyckats få projektet att kännas positivt och 
möjligt efter varje handledningstillfälle. Till alla de som ställt upp i intervju-
er, framförallt i Alsike, Lungsund och Sjösås. Till doktorandkollegorna i 
Stockholm, för delandet av skriv- och tidsångest, vetenskapsvärldsosäkerhet 
och glädje, speciellt Linn Axelsson (för processerna!), Annika Björklund, 
Annika H Standin, Kristina Trygg och Kristina Westermark. Till Lukas 
Smas, Sofia Cele, Johan Berg, Urban Nordin, Elisabeth Gräslund-Berg, Hen-
rik Svensson, Carl-Johan Sanglert, Anders Wästfelt, Karolina Ronander och 
Camilla Årlin för nedlagd tid och värdefulla samtal. Till Gunnel Forsberg 
och Bo Malmberg för skarpa kommentarer och smarta förslag. Till Peeter 
Maandi och Susanna Heldt-Cassel för noggranna granskningar vid viktiga 
seminarier. Till Henrik för allt och mycket mer än han kanske tror. Till kat-
terna Kattla, Molly och Vilda för att de har varit mina bästa och värsta    
störningsmoment och kollegor när jag jobbat hemifrån. Till mamma, pappa, 
Anna och Anders från Lagerqvistklanen för att ni alltid finns där. Till mor-
mor som inte fick vara med till den färdiga produkten men som ändå måste 
tackas. Till Nina och Ida för hjälp med läsning, tankar och hjärta. Till Maria 
Ullbors för den perfekta illustrationen på framsidan och massa mer. Till Eva, 
Hanna, Cecilia, Daniel, Agnes och sist men inte minst Jeffrey för livet utan-
för avhandlingen. Som geograf känns det helt naturligt att tacka både männi-
skor och platser som varit viktiga i skrivandet. Så tack Lungsund, Sjösås, 
Alsike, Stenkullen, kökssoffan på Kyrkogårdsgatan i Uppsala, kafé Fågel-
sången, Vadstena, Uppsalaslätten, Glasgow samt Inis Mór och hela Irland. 

          Maja Lagerqvist, Uppsala september 2011 
 



 11 

Kapitel 1. Introduktion 

Naturskönt och mycket charmigt torpställe i fint och unikt originalskick! 
Högt utsiktsläge gränsande till de djupa skogarna. Här kan du koppla av i 
gammaldags lantlig miljö med öppen spis i storstugan och vedspis i köket. I 
denna fridfulla idyll kan du rå dig helt själv och njuta av tystnaden i naturen 
utan grannar och insyn! […] Hela stället är nästan orört original och mycket 
varsamt omhändertaget och renoverat i tidstypisk stil och andas gammaldags 
charm med en väldigt genuin känsla! […] Torpet är i bra skick och standar-
den är liksom livet här; lite enklare och lite primitivare. Ambitionsnivån be-
stämmer du själv. Du kan flytta in som det är och leva vidare som det alltid 
har gjorts här eller modernisera och bygga till på den stora vackra tomten och 
kanske bo här åretrunt! Nu är det läge att förverkliga dina drömmar! 
(www.hemnet.se, juni 2009) 

Citatet ovan är från en av många bostadsannonser som säljer torp. Den 
åskådliggör någonting som den här avhandlingen avser att behandla. Genom 
annonsen blir det tydligt att torp är någonting materiellt från det förflutna 
som fortfarande existerar och används idag. Den visar också någonting   
annat. Förutom ett speciellt hus med vissa karaktäristiska materiella drag 
erbjuder annonsen en idyll, en dröm, ett sätt att leva, en plats med vissa  
speciella immateriella egenskaper och en atomsfär av det förflutna. Torpet är 
följaktligen en plats som existerar i både den fysiska verkligheten och den 
mentala, starkt knutet till materiella former men också till föreställningar och 
symbolik. Idag har exempelvis många i Sverige en känsla av hur det ska se 
ut och lukta inne i en torpstuga redan innan de stiger in i den. Att studera 
torpet är följaktligen att dissekera något som ofta anses ligga djupt inne i den 
svenska folksjälen, men hur har det blivit denna starkt laddade plats? Be-
greppet torpet används här mer abstrakt och betyder inte ett specifikt torp 
utan företeelsen torpet som plats i både dess materiella och immateriella 
former. Idag är det främst kopplat till röda trähus med vita knutar och en 
lantlig sommaridyll för den stressade stadsbefolkningen. Det bli synligt i 
TV-program och tidskrifter som ofta beskriver torp som den perfekta som-
marstugan och som dröm och idyll.  

I Sveriges starka tradition av fritidshus är torpen en viktig del, men de har 
också en äldre och helt annan historia och betydelse. Innan de blev förknip-
pade med sommar var de små ofria jordbruk och fungerade som hem och 
försörjning för landsbygdens jordlösa och som en källa till arbetskraft och 
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nyodling för jordägare. Från mitten av 1800-talet började antalet torpare, 
som varit de huvudsakliga brukarna av torpen sedan 1600-talet, minska. 
Användningen av torpen förändrades genom nya typer av brukare och ar-
betsförhållanden samtidigt som många också helt eller delvis lades igen. 
Numera har de flesta av landets torp transformerats till fritidsbostäder, per-
manentbostäder eller lagts igen, rivits och försvunnit. Om man betraktar 
torpet som en plats i ett långt tidsperspektiv slutade det inte existera då tor-
parna försvann. Istället transformerades det och anpassades till det nya sam-
hälle som växte fram från senare delen av 1800-talet. Ett samhälle där sta-
den, välfärden, industrin och fritiden ökade och där landsbygden alltmer blev 
en plats för rekreation och konsumtion, än för produktion och försörjning.  

De stora förändringarna som skett med torpet gör dess historia intressant 
att följa in i nutiden. Det är en fysisk plats som genom historien haft varie-
rande funktioner och egenskaper och som nyttjats på olika sätt av olika an-
vändare. Samtidigt är det en mental och social plats med olika, och skiftan-
de, föreställningar, idéer och relationer knutna till sig. De senaste 160 åren 
har torpet följaktligen genomgått en genomgripande transformation där just 
förändringar i flera olika dimensioner är påtagliga. Avhandlingen handlar 
alltså mycket om förändring, men trots detta även om tröghet och kontinuitet 
genom kvardröjande idéer och långlivade fysiska strukturer.  

Att torpet förändrats genomgripande utifrån utseende, användning och be-
tydelse sedan 1800-talet är ingen nyhet. Det har dock inte tidigare studerats 
ordentligt empiriskt, även om den radikala omvandlingen ofta påpekas. Det 
finns många frågor kvar. Frågor som rör hur transformationen, som i realite-
ten består av flera förändringar, egentligen har gått till, vad den består av, 
vad som ligger bakom den och vad den inneburit. Dessutom är den stora 
frågan hur och varför torpet, trots att dess ursprungliga funktion som försörj-
ning spelat ut sin roll, trots dess många gånger hårda, oangenäma och fattiga 
förflutna och trots att det som livsmiljö ofta saknar mycket av den bekväm-
lighet och modernitet som samhällets utveckling de senaste årtiondena gjort 
oss vana vid, överlevt och finns kvar idag. Det är också intressant att förstå 
vilka roller dess materiella och immateriella dimensioner har spelat i denna 
transformation och överlevnad. Att undersöka torpet är dessutom ett sätt att 
ta sig an och arbeta med frågan om hur det materiella och det immateriella 
hänger ihop, exempelvis i de processer som skapar och transformerar platser. 
Det är ett sätt att empiriskt studera relationer som ofta, på ett eller annat vis, 
antas men som mer sällan visas. Syftet med avhandlingen är därför att un-
dersöka torpets transformationer från år 1850 fram till idag för att förstå 
hur och varför torpet som plats överlevt och fått de innebörder det har.  
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Kapitel 2. Begrepp och kontextualisering  

 
Utifrån den forskningsfråga som jag söker svar på, om hur och varför torpet 
överlevt och fått de innebörder det har, blir det viktigt att först utreda vad 
tidigare forskning egentligen sagt om torp, både ur ett materiellt perspektiv 
och ur ett immateriellt. Vad är känt om torpets innebörd, om de transforma-
tioner som det genomgått och om det som plats? Kapitlet innehåller en initial 
diskussion kring det mångtydliga och skiftande torpbegreppet som sedan 
kommer utvecklas genom avhandlingen. Det sätter även in undersökningen i 
ett antal viktiga sammanhang, som torpets sedan tidigare kända historia och 
annan relevant forskning. Det vetenskapliga fältet som är relevant här består 
av forskning som behandlar torp utifrån dess historia och studier som mer 
kan knytas till dagens torpanvändning och behandlar fritidshus och rekrea-
tion, återbruk samt idealisering av det förflutna, det lantliga och det svenska.  

Det föränderliga torpbegreppet 
Begreppet torp är nödvändigt att problematisera av flera anledningar. Det 
har förändrats över tiden men även inneburit stora samtida variationer, vilket 
det fortfarande också gör. Historiskt sett finns det framförallt två olika bety-
delser av begreppet, dessutom finns en mer nutida innebörd. Platsen torpet 
som undersöks här har sitt ursprung i torparens torp men kommer genom 
avhandlingen ha en dynamisk innebörd. En central del i undersökningen är 
just att förstå förändringen i torpets innebörd från dåtid till nutid, det vill 
säga, vad det varit i olika tider. Detta kommer att diskuteras allteftersom de 
olika kapitlen behandlas. Att arbeta med definitioner har därför varit ett vik-
tigt arbetssätt. 

Historiska definitioner: framförallt torparens torp 
Den äldsta betydelsen av torp, som efter detta lämnas, är medeltida och var 
nybyggen som anlagts på en bys marker men som sedan avskilts som en 
självständig enhet. Efterhand blev de skattlagda och vanliga gårdar. Den 
yngre historiska betydelsen av torp, som började bli vanlig under 1600-talet 
definieras av Nationalencyklopedin som:  
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En mindre, inte skattlagd, jordbrukslägenhet, oftast belägen på enskild mark, 
vars nyttjanderätt upplåtits åt en brukare som gjorde dagsverken eller annan 
tjänst åt markägaren (Nationalencyklopedin, uppslagsord Torp 1998:345).  

Det är denna innebörd som framöver kommer refereras till som den historis-
ka definitionen. Torpare definieras av samma källa som brukaren av ett torp. 
Innebörden i begreppet torp under den tid då torpare fanns och brukade tor-
pen baseras alltså på en institution med skattemässiga, ägandemässiga och 
funktionella kännetecken. Det är denna betydelse som den tidigare forsk-
ningen kring torp och diskussionerna kring begreppet, som behandlas i det 
här kapitlet, är uppbyggda kring.  

De flesta torpare arbetade som jord- eller skogsbrukare. En del var dock 
specialiserade inom andra yrken, som exempelvis snickare, fiskare och kola-
re. En annan grupp som bör nämnas i sammanhanget är soldattorpen. De 
tillkom vid indelningsverkets införande i slutet av 1600-talet och utgjorde 
boställen för infanteriets, kavalleriets och flottans manskap i fredstider. Det 
har funnits flera olika typer av soldattorp, till exempel dragontorp och båts-
manstorp. Soldattorpen tillhandahölls av bönderna själva och det har under 
indelningsverkets tid från 1681 till 1901 funnits mellan 20 000 och 30 0000 
soldattorp i landet (ne.se: uppslagsord Indelningsverket, Svanström 
1981:15). Soldattorpen är inkluderade i studien eftersom de har utgjort en 
del av landets torpbebyggelse ur ett rumsligt perspektiv. De var till vissa 
delar lika de andra torpen eftersom de var små jordbruk på annans mark. 
Många soldattorp har även tidvis brukats av vanliga torpare. Syftet bakom 
deras existens skiljer sig dock från andra torp och deras brukare har inte haft 
samma sociala ställning som torparna. Därför är de till viss del särskilja i 
avhandlingen. Två skäl att inkludera soldattorpen i studien är att de i allmän-
het ses som torp och att de idag används på samma sätt som andra torp.  

Förutom att begreppet torp ändrat betydelse genom historien så har både 
arrendeform och upplåtelseform varierat inom torparklassen. Vissa torpare 
betalde arrendet för torpet genom dagsverken, andra i pengar och kombina-
tioner förekom ofta (Rehnberg 1943:149, Wohlin 1908:24, Elgeskog 
1945:72-73). Det har också funnits stora ekonomiska, funktionella och socia-
la skillnader inom torparklassen. Bland annat pekar forskningen på att det 
har funnits torpare som till sin ekonomiska status mer varit lik bondeklassen 
med tjänstefolk och stora odlingsarealer. Samtidigt har andra torpare varit 
mycket fattiga (Elgeskog 1945, Nordström 1989, Winberg 1977, Jonsson 
1980, 1985, Torbrand 1963, Miller & Gerger 1985, Persson 1989). Ofta dis-
kuteras olikheterna i anslutning till de skillnader som funnits mellan torp på 
bondejord och torp på gods och bruk (se t.ex. Elgeskog 1945, Jonsson 1985, 
Bäck 1992, Utterström 1957, Nordström 1989). De senare var upplåtna 
tillsvidare eller på viss tid med rätt till uppsägning och med ett visst antal 
dagsverken, som vanligtvis var reglerade i kontrakt. Torpen på bondemark 
var ofta friare i sin ställning till jordägaren, hade livstidskontrakt och liten 
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eller ingen dagsverkesskyldighet. Torp på större jordegendomar som gods 
och bruk etablerades med andra syften än torp på mindre gårdar, till exempel 
i en by. På gods och bruk etablerades de för arbetskraft och uppodling. Tor-
pen på bondejord etablerades framförallt för att kunna försörja en växande 
befolkning (Elgeskog 1945:72-77, 242-246, Utterström 1957:31-32). Vad 
torp och torpare i historien har inneburit har även varierat geografiskt 
(Svensson 2002b, Persson 2002).  

Något ska också sägas om torpens materiella strukturer, även om stora va-
riationer förekommit kring dessa. Torpets bostadsdel, torpstugan, var ofta en 
enkelstuga med ett större rum och en förstuga samt en mindre kammare. Till 
torpet hörde också fähus för boskap som ko eller oxe, får och hönor. Ofta 
fanns en lada som var ihopbyggd med fähuset. Andra byggnader på torpet 
kunde vara jordkällare, svinhus och olika bodar. På tomten fanns ofta frukt-
träd, potatisland och andra odlingar. Till ett torp hörde också mark som kun-
de föda familjen och dess djur. I förhållande till huvudgården låg torpmarken 
oftast i gårdens utkanter eller på utmarken, och bestod av småskaliga åker-
lappar samt ängs- och betesmarker (Rehnberg 1943:150, Wallensteen-Jæger 
1983:65 ff). 

Eftersom det funnits så stora variationer inom det som historiskt kallats 
torp blir även avgränsning till andra begrepp otydlig. Det är någonting som 
man kan hitta likheter med i forskning kring olika typer av småbrukare över 
Europa, vilket kommer att bli synligt nedan. Inom den svenska forskningen 
har den glidande gränsdragningen mellan torp utifrån den historiska defini-
tionen och andra typer av bruknings- och bebyggelseenheter på landsbygden, 
som backstugor, ofta diskuterats (t.ex. Utterström 1957, Bäck 1992, Nord-
ström 1989, Adamson 1983, Lundh & Sundberg 2002). Bäck utgår från en 
uppdelning att torpet gav bärgning åt sin innehavare medan backstugan en-
dast var en bostad och hade väldigt liten odling (Bäck 1992:19). Arealmäs-
sigt har tidigare forskning ofta avskilt torp från backstugor genom att sätta 
en gräns på att torp skulle ha mer än ett halvt tunnland jord (Bäck 1992:19) 
eller mer än ett helt tunnland jord (Svensson 2002b:193-196, Nordström 
1989:66). Den övre gränsen, som skiljde torp från större enheter som arren-
degårdar, har inte diskuterats lika ofta. Det man brukar säga är att gränsen 
mellan torp och gård gick vid mantalssättningen. När ett torp mantalssattes 
upphörde det att vara ett torp (Rydén et al. 1990:5f). Ett annat begrepp som 
används en hel del i den följande texten är småbruk. Begreppet har varit en 
samlad beteckning för små jordbruk (ofta under tio eller fem hektar), obero-
ende av om de var självägda eller inte. Det har därför kunnat innefatta 
många olika brukare, som torpare men även fria småbönder och arbetare 
som ägde lite jord (Edling 1999). Torpbegreppets mångfald och problema-
tiska avgränsningar är viktigt att vara medveten om när man talar om torp 
och deras historia. Begreppet blir emellertid inte mindre mångskiftande eller 
föränderligt med tiden. 
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Dagens betydelse 
Att teckna torpets historia in i nutid och förstå vad det är idag är en del av 
avhandlingens syfte. När torpbegreppets betydelse beskrivs idag är det oftast 
som benämningen på ett litet, äldre trähus på landet (se t.ex. Rydén et al. 
1990, Svanström 1981). Utöver det har det i alla fall inom det mer veten-
skapliga fältet hittills inte funnits mycket skrivet om begreppets nutida inne-
börd. Den tidigaste ordbok där torp kopplas till sin mer nutida fritidshusbe-
tydelse som jag hittat är Östergrens Nusvenska ordbok från år 1964. Inte 
heller finns det mycket skrivet om begreppet sommartorp som ofta kopplas 
till dagens användning av torp. Svenska Akademins Ordbok definierade år 
2005 begreppet sommartorp som ett nedlagt avstyckat torp, mindre avstyck-
ad lantgård eller annat mindre hus på landet som används under sommaren 
för rekreerande vistelse. Ordboken daterar första belägget för termen till 
tidningen FORM år 1956 (http://g3.spraakdata.du.se/saob juni 2005). Det 
användes dock redan år 1891 i en dikt av Theodor Gellerstedt, se kapitel åtta. 

Mitt torpbegrepp 
Eftersom begreppet torp ändrar betydelse över tid, och kunskapen om denna 
förändring kommer att fördjupas genom avhandlingen, kan egentligen ingen 
fast definition ges. Den historiska definitionen gäller i avhandlingens första 
empiriska del, Timmer och jord. Där har torpen skiljts från andra ställen i 
källmaterialen genom att de låg på annans mark, var oskattlagda, brukades 
av personer som kallades torpare och hade ett tunnland jord eller mer. Ur-
skiljandet har till stor del baserats på brukaren vilket har att göra med käll-
materialets tendens att i högre grad ange brukarens status än ställets. Av-
gränsningen kan diskuteras och kritiseras, men den är utformad för en prak-
tisk genomgång och analys av fallstudiesocknarnas historiska källmaterial. 
Den historiska definitionen fungerar för att urskilja enskilda torp, till exem-
pel i fallstudiesocknarna. Därför är det också den som används för urvalet av 
vilka av dagens torpanvändare i de tre socknarna som intervjuats i den tredje 
empiriska delen, Vedhuggning och jordgubbstårta, som behandlar dagens 
torpanvändning.  

Den historiska definitionen går dock inte att hålla fast vid när det handlar 
om torpet mer generellt eller om representationer och föreställningar kring 
det. Det handlar då om torp med flera olika, och skiftande, betydelser och 
funktioner. I den andra empiriska delen, Dröm och symbol, används därför 
ett mer inkluderande torpbegrepp och jag utgår från de begrepp som används 
i de analyserade materialen. Där är det relevant att inkludera allt som kallas 
torp eftersom det är delar av föreställningarna som finns kopplat till begrep-
pet. Därför gör jag ingen annan avgränsning än att inkludera allt som källor-
na kallar torp i analyserna av bostadsannonser, tidskrifter och liknande. De 
behöver alltså inte ha brukats av torpare tidigare, även om det är intressant 
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huruvida de har gjort det eller inte. När jag skriver mer generellt om torpet 
som plats är det som någonting som förändrats genom historien och som 
inkluderar dess historiska innebörder och användningar och dagens brukande 
och betydelser. För avhandlingen behövs alltså ett dynamiskt torpbegrepp 
som a) utgår från att det inte finns en innebörd som gäller för alla och som är 
den enda rätta och b) som tar hänsyn till att torp inte varit, eller kommer 
förbli, detsamma över tid och rum. Det kan lätt bli förvirrande att utreda 
torpet när begreppet ändrar betydelse med tiden. Samtidigt är det just denna 
föränderlighet som gör det intressant att studera.  

Torpets historia  
Jag ska nu ge en översiktlig historik över torputvecklingen i landet, så som 
den brukar berättas. Torp utifrån den historiska definitionen började etable-
ras vid adelns säterier och på bruk under 1600-talet för att ge arbetskraft och 
utökad nyodling (Wennberg 1947:127-128). Även fiskala skäl brukar anges 
som skäl till deras etablering. Adelns sätesgårdar var skattefria och skatte- 
och utskrivningsfrihet omfattade alla torp som upptogs på deras närliggande 
marker (Elgeskog 1945:50-57). Skattefriheten gällde inte torp på bondejord 
under 1600-tal och tidigt 1700-tal. Under frihetstiden växte nya tankar fram 
och riksdagen beslutade att torp även där skulle vara skattefria. Grunden var 
då lagd för en explosion av torp på alla slags marker (Bäck 1992: 42f).  

Kring 1800-talets mitt nådde antalet torp sin kulmen. Det fanns då om-
kring 100 000 torp i Sverige och ungefär en sjundedel av landets dåvarande 
befolkning bodde i torp (Rydén et al. 1990:6). Därefter började antalet mins-
ka, sett från den historiska definitionen. År 1920 fanns knappt 30 000 torp 
kvar och i början av 1940-talet var antalet nere i några tusen över hela landet 
(Morell 2001:31), se figur 1. Statistiken kring torp och torpare är dock något 
problematisk. Den baserar sig främst på två statliga utredningar och kritiken 
mot deras statistik har varit stor, bland annat angående vad som inräknats 
som torp i olika tider och på olika platser (se t.ex. Sommarin 1911, Persson 
2002). En minskning i antalet ställen som brukades av torpare skedde dock 
från senare delen av 1800-talet. Den har förklarats av tidigare forskning som 
ett resultat av flera faktorer. De vanligaste är laga skifte, emigration, urbani-
sering, industrialisering, förbättrade löner och arbetsvillkor samt förändring-
ar inom jordbrukets organisation och brukningssätt med en övergång från 
torpare till statare eller andra lantarbetare som arbetskraft på många större 
gårdar (se t.ex. Wohlin 1908, Bäck 1992, Utterström 1957). Faktorerna till 
torpens minskning, som egentligen både handlar om hur torp definieras och 
om rent fysiskt försvinnande, kommer diskuteras längre fram då det finns 
skilda meningar kring det. Under slutet av 1800-talet och första delen av 
1900-talet slutade följaktligen många torp att brukas av torpare. 
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Figur 1. Diagram över torputvecklingen i landet (bearbetad statistik från Wohlin 
1908, samt Morell 2011 för år 1920). Antalet utgår från den historiska definitionen. 

Det som då hände var att torpen istället blev friköpta småbruk, fortsatte bru-
kas som små arrendebruk eller lades igen och revs eller övergavs. Ibland 
lades marken direkt under huvudgården medan stugorna såldes eller hyrdes 
ut (Miller & Gerger 1985:86, Germundsson 1993:102, Nordström 1989:68-
69). Delar av torpbebyggelsen fortsatte alltså att vara uthyrd som bostäder. 
Den beboddes då av arbetare inom exempelvis skog- och jordbruk eller in-
dustrin. Dessutom stod många torpstugor tidvis tomma under delar av 1900-
talet. Torparna själva blev backstugusittare, lantarbetare, industriarbetare, 
egnahemsägare eller småbrukare (Bäck 1992, Wohlin 1908, Nordström 
1989, Germundsson 1993, Sjösäter 1994). Många av de statligt upplåtna 
egnahemslånen, som var avsedda för upprättande av småbruk, gick till köp 
av redan existerande enheter, som torp. Torpare var tillsammans med jord-
bruksarbetare, hantverkare och gruvarbetare de vanligaste yrkesgrupperna 
som beviljades dessa lån under tiden 1905-1911 (Germundsson 1993:102-
104). De torpare som emellertid fanns kvar började alltmer betala sitt arren-
de genom pengar istället för dagsverken. På så vis blev de också friare att 
disponera sitt eget arbete. I en arrendelag som antogs år 1907 likställdes 
torpare med övriga arrendatorer och fick samma rättigheter som dem (Morell 
2001:70).  

I och med den arrendelagstiftning som kom år 1943 förbjöds dagsverken 
som arrendebetalning. Dagsverkstorpet upphörde som juridiskt begrepp och 
med det även till stor del torparen som yrkeskategori, även om inte alla tor-
pare betalade sitt arrende genom dagsverken. Lagen innebar också att arren-
datorns arbetsprestationer inte längre fick vara obestämda till omfattningen 
och att de skulle ersättas med pengar enligt gängse dagspris på orten (Rydén 
et al. 1990:7, Anderberg & Bäärnhielm 1965:13 samt kapitel 2 §6 och §45-
48). Lagen gjorde slut på den form av tjänstepliktig beroendeställning som 
mött stor kritik och blivit en tryckande börda för många av jordbrukets arbe-
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tare (Rydén et al. 1990:7). Eftersom många torp kring denna tid redan tagits 
bort, ändrat funktion eller fått förändrade arrendevillkor fanns egentligen 
inte så många torp eller torpare kvar som påverkades av lagstiftningen.  

Många av de torp som friköptes som egna småbruk blev nedlagda som 
jordbruk kring mitten av 1900-talet då situationen för småbruken försämra-
des. Därefter, framförallt från 1960-talet och framåt, började torpstugorna 
mer och mer användas som sommarstugor åt stadsbefolkningen. Semester-
lagstiftning, allmän ökad välfärd samt bättre kommunikationer är i samman-
hanget viktiga faktorer (Aldskogius 1968, Nordström & Mårtensson 1966, 
Müller 1999). Idag används torpstugorna fortfarande i stor utsträckning som 
fritidshus, men många har även moderniserats och används permanent. 
Dessutom har många torp försvunnit och återfinns endast som granplantering 
och stenar i ruiner idag. Inom kulturmiljövårdssektorn har ett intresse för 
torpen, framförallt de övergivna och ödelagda, växt de senaste åren (se t.ex. 
Riksantikvarieämbetet 2009).  

En omvandling av agrarsamhället 
Den generella samhällsutvecklingen i Sverige är viktig för att förstå torpens 
utveckling och transformationer sedan senare delen av 1800-talet. Jordbruks-
förändringar, industrialisering, urbanisering, den allmänna välfärden med 
förändrade arbetsvillkor och semesterlagstiftningar och den tekniska utveck-
lingen har påverkat hur och varför torp övergetts, förändrats och återuppta-
gits. Texten nedan handlar framförallt om samhällsomvandlingarna som 
förändrade villkoren för landets små jordbruk generellt, och sålunda även 
påverkade användningen av torp.   

Under 1800-talet förändrade skiftesreformerna landsbygden med utflytt-
ning av bebyggelse och omorganisering av jordbruksmark. Skiftet ökade 
skillnaderna mellan olika sociala grupper på landsbygden, framförallt mellan 
de besuttna, som bönder, och de obesuttna, som torpare, backstugusittare och 
statare (Norborg 1973:59). Under 1800-talet skedde även kraftiga befolk-
ningsökningar över landet och särskilt antalet obesuttna ökade. Jordbruket 
kunde inte försörja den stora landsbygdsbefolkningen och många av de jord-
lösa emigrerade från landet. Mellan åren 1861 och 1930 flyttade nästan en 
och en halv miljon svenskar utomlands. I början av 1900-talet började indu-
strierna växa till sig och med tiden förbättrades arbets- och lönevillkoren för 
dess arbetare. De sämre materiella villkoren som fanns för de lägre klasserna 
på landsbygden, som exempelvis torparna, gjorde att dessa grupper drogs till 
industrin för arbete och bättre villkor. Den svenska industrin placerades till 
en början framförallt på landsbygden och kring dessa växte tätorter upp. 
Samtidigt koncentrerades delar av industrin till städerna där konsumenterna 
fanns. I och med det skedde en urbanisering i Sverige (Morell 2001:76f).  

Kring sekelskiftet hade samhällsomvandlingen med förändringar inom 
jordbruk och en begynnande industrialisering och urbanisering skapat vissa 
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problem. På landsbygden fanns fattigdom, svårigheter att få arbetskraft och 
försörjning och folk lämnade landsbygden och Sverige. De allvarliga sociala 
och ekonomiska problem som emigrationen visade skapade krav på bättre 
försörjning och bostäder för de fattiga och jordlösa på landsbygden. För att 
hantera de strukturproblem som samhällsomvandlingen skapat, både på 
landsbygden och i städerna, infördes stödåtgärder för skapande och drivande 
av småbruk (Edling 1999:10-11). Exempelvis upprättades statens egnahems-
fond som skulle ge möjlighet för mindre bemedlade personer att skapa sig 
småbruk med egnahem på landsbygden. Egnahemsbolag köpte upp stora 
domäner och styckade upp dem till försäljning och många torpare köpte torp 
eller andra småbruk genom lånen (Norborg 1973:64-65, även Germundsson 
1993). Egnahemspolitiken styrdes av ett antagande att hus, jord och syssel-
sättning var botemedlet mot emigration och fattigdom. Tilltron till småbru-
ket var starkt i Sverige kring början av 1900-talet, men liknande idéer fanns 
över stora delar av Europa (Edling 1999:10-11, se även Edling 1996). Intres-
set för egnahemsverksamheten förblev stort under första världskriget och de 
osäkra ekonomiska tiderna därefter (Norborg 1973:64-65).  

På 1930-talet fanns från statens sida mål om att höja jordbruksbefolk-
ningens levnadsstandard eftersom den halkat efter industriarbetarnas. Fram-
förallt den stora och diversifierade gruppen småbrukare betraktades som 
utsatt och antalet olönsamma eller fattiga småbruk sågs som problematiskt 
(Holmberg 1998:93). 1930-talets depression med fallande priser på världs-
marknaden märktes även i Sverige. Landets jordbruk genomgick en stor 
lönsamhetskris som påverkade småbruken kraftigt. Den ekonomiska kris och 
den samhällsomvandling med industrialisering, urbanisering och förändring-
ar inom jordbruket som skedde vid denna tid resulterade i en förändrad syn 
på det tidigare idealiserade småbruket. En alltmer kritisk syn på landsbyg-
dens levnads- och arbetsförhållanden uppstod och småbruks- och egnahems-
skapandet började ifrågasättas ordentligt (Germundsson 1999:29-32).  

Problemen med småbruken ledde till flera utredningar som resulterade i 
1947 års jordbrukspolitiska beslut. Det innebar en statlig rationaliseringspo-
litik som syftade till att förbättra jordbrukarnas inkomstmöjligheter och få 
inkomsterna jämlika med främst industriarbetarnas. För att säkra jordbrukar-
nas inkomster behövdes en sänkning av produktionskostnaderna. Det skulle 
uppnås genom storleksrationalisering av de jordbruk som fanns. Det innebar 
en omställning från många ålderdomliga småbruk till färre men större famil-
jeförsörjande enheter. Staten underlättade omställningen genom lån, bidrag 
och rådgivning. De små jordbruken fick tillfälligt stöd men meningen var att 
de skulle fasas ut. Den småbrukarvänliga politiken som funnits under det 
tidiga 1900-talet ändrades sålunda under efterkrigstiden.  

Förutom att staten arbetade aktivt för att minska antalet småbruk ansåg 
många av brukarna själva att drivande av jordbruk i liten skala blev olönsamt 
då andra näringar kunde ge bättre försörjning (Edling 1999:14, Holmberg 
1998:93-96, Östman 1973:86-87, Flygare & Isacson 2003:229-240). 
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Figur 2. Antal brukningsenheter i storleksgrupper åren 1919-1971 (tabell från Hell-
ström 1976:142). 

I början av 1900-talet rådde alltså en situation med starkt stöd till avstyck-
ning av jordbruksmark och egnahemsbildning som påverkade möjligheterna 
till friköp av torp. Denna situation övergick sedan i en lönsamhetskris för 
just många småbruk. Lite generaliserat kan det uttryckas att kort efter att 
många av torpen hjälpts till frihet tog den friheten slut av ekonomiska skäl.   

Tiden efter andra världskriget innebar landsbygdens stora avfolkning och 
omvandling. Det var nu som urbaniseringen verkligen började ta fart. Ratio-
naliseringspolitiken resulterade i en successiv nedläggning av småbruk. De 
enheter som lades ner under 1940-talet var framförallt de som var mindre än 
tio hektar. Bland dessa ingick sannolikt många friköpta torp. Från senare 
delen av 1950-talet började även större gårdar att läggas ner till följd av den 
jordbrukspolitik som fördes och de möjligheter som fanns att försörja sig på 
den jord man hade (Jonsson 1994:200). Gunnar Hellström (1976) har sam-
manställt statistik för antal brukningsandelar under perioden 1917-1971 ut-
ifrån storlek (se figur 2). Minskningen av jordbruk på upp till 20 hektar är 
tydlig. Förutom den stora påverkan som strukturomvandlingen med ökade 
krav på gårdars effektivitet och storlek hade på det agrara landskapets om-
vandling kring 1900-talets mitt, kan också någonting annat ses. En del i om-
vandlingen av landsbygden var att konkurrensen om markresurserna ökade 
genom de större behov av bostäder, vägar, industrier och fritidsbebyggelse 
som samhällsutvecklingen skapade (Östman 1973:77). Nedläggningen av 
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gårdar, både stora och små, har sedan fortsatt under hela senare delen av 
1900-talet (Flygare & Isacson 2003:31) och landsbygden har, med vissa 
undantag, fortsatt att avfolkas. 

Från 1950-talet, men i högre grad från 1960-talet, började de gamla torp-
stugorna användas som fritidshus. Det leder oss in på historien kring fritids-
huset i Sverige och dess koppling till torp. Fram till 1900-talet var fritidshus 
framförallt nyttjat av de högre klasserna i samhället. Svenskens fritids- och 
semestersvanor ändrades sedan under mellankrigstiden och spreds till större 
befolkningsskikt. Under efterkrigstiden ökade fritidshusanvändandet än mer. 
Skälen till det kan hittas i 1900-talets allmänna ekonomiska och sociala ut-
veckling och införandet av semesterlagstiftningen som gav ökad välfärd och 
mer fritid. Dessutom gjorde jordbrukets strukturomvandlingar och landsbyg-
dens avfolkning mycket bebyggelse och mark, exempelvis från tidigare torp, 
tillgänglig för fritidsbebyggelse. Även utvecklingen av kommunikationerna i 
landet, med busstrafik och biltrafik, gjorde det enklare för fler att ta sig ut till 
landsbygden från tätorterna (Aldskogius 1968, Nordström & Mårtensson 
1966, Pihl Atmer 1998). Idag finns det runt 700 000 fritidshus i Sverige och 
en stor del av landets befolkning har tillgång till fritidshus (Müller et al. 
2010:5). Delar av dessa är stugor som tidigare bebotts av torpare men även 
hus från tidigare hemman, sportstugor, ändamålsbyggda fritidshus och van-
liga villor används som fritidshus (Müller 1999:10). 

Europeiska torp 
Torp talas ofta om som en speciell svensk företeelse, både utifrån dess histo-
riska och nutida existens. I en vidare kontext kan man dock se att det, utifrån 
den historiska definitionen, finns flera motsvarigheter till dem i Europa. Tex-
ten nedan fokuserar på dessa motsvarigheters brukare eftersom forskningen 
fokuserat på brukarna snarare än det som de bebott och brukat. Det finns inte 
så mycket komparativt skrivet om motsvarigheter till torp ur ett vidare inter-
nationellt perspektiv. Det finns ett par relevanta verk om olika jordbrukare i 
Europa och ofta används då det engelska och breda begreppet peasant eller 
termer som cottager, cottier, crofter eller smallholder (se till exempel Scott 
(red) 1998). Det finns dessutom många olika nationella och regionala be-
grepp som ryms inom dessa och som liknat torpare. En svårighet med att 
hitta motsvarigheter till de svenska torparna är dock att de inte alltid skilts ut 
från övriga jordbrukare. Stora delar av Europas jordbruksbefolkning brukade 
annans mark och levde under liknande villkor som torparna gjorde. En annan 
svårighet är att många studier inte riktigt förklarar vad begreppen de använ-
der egentligen betyder eller så är de väldigt breda. Cottagers och smallhol-
ders kan exempelvis ofta motsvara såväl torpare och backstugusittare som 
småbrukare.  
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I den historiskt orienterade forskningen kring småbrukare och fattig 
landsbygdsbefolkning finns återkommande diskussioner om definitioner, 
problematiska och diffusa avgränsningar och stora sociala, ekonomiska, 
funktionella, tidsmässiga och geografiska variationer (se exempelvis Lanton 
1998, Robisheaux 1998, Mörner 1970, Milward & Saul 1977), precis som i 
Sverige. Forskningen har även ofta fokuserat på ökningen som skedde av 
dessa lägre sociala skikt under 1700- och 1800-talen, samt på att deras osäk-
ra villkor, försörjning och antal blev en het politisk fråga under slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet (t.ex. Hagen 1998, Swinnen 2002, How-
kins 1991, Slicher van Bath 1963, Mills 1980). Det fanns då i många länder 
över Europa försök att från centralt håll dela ut jord till småbrukare och obe-
suttna och förbättra deras bostäder (Germundsson 1993:96-98, Pooley 1992). 
Problem med de obesuttnas osäkra villkor och hur de lägre sociala klasserna 
ökade, men också minskade, är frågor som även var aktuella i Sverige kring 
sekelskiftet 1900, vilket snart kommer att bli tydligt. 

De närmaste motsvarigheterna till torp och torpare har funnits i de nordis-
ka grannländerna. Det finns en del forskning kring dem, men få komparativa 
verk. Två exempel på det senare är en antologi från Grau Møller & 
Damgaard (1989) om Nordens småbrukarrörelse och Jutikkalas verk om 
gods och bönder i Norden (1979). Det som man generellt kan säga är att det 
både finns likheter och skillnader mellan de nordiska länderna. Vi börjar i 
Finland där det finska ordet för torpare är toppari och för torp torppa. Efter-
som Finland under delar av historien varit en del av Sverige har de två län-
dernas torpsystem haft liknande utveckling (Jutikkala 1979:67). Torparnas 
situation blev dock en viktigare politisk fråga i Finland än i Sverige. Forsk-
ningen där har därför särskilt varit inriktad på torparens juridiska villkor och 
relation till markägaren (Rasila 1970, Peltonen 1992, Åström 2002).  

I Danmark är begreppet husmand en motsvarighet till både torpare och 
backstugusittare i Sverige. De brukade så kallade husmandsted. Längre fram 
i tiden har begreppet husmand kommit att innebära en småbrukare. Histori-
ken Fridlev Skrubbeltrang är den som undersökt och beskrivit det danska 
husmandsystemet mest och då med fokus på den historiska organisationen 
kring det (t.ex. Skrubbeltrang 1940, 1943). De norska motsvarigheterna till 
torp och torpare hittas i husmannsplass och husmann. Den norska husman-
nen har framförallt undersökts av Simon Skappel som år 1922 skrev en klas-
siker inom den norska husmansforskningen. Där behandlade han de stora 
regionala och funktionsmässiga skillnader som funnits mellan husmän i olika 
regioner i Norge (Skappel 1922). Vid sidan av Norden är det framförallt i 
Skottland som det finns en specifik forskning kring någonting som på flera 
sätt kan jämföras med de svenska torpen, nämligen de avlägset belägna och 
ofria småbruken crofts som brukades av crofters. Forskningen kring Skott-
lands crofters har ofta behandlat deras karaktäristiska samhällen och de kon-
flikter som funnits mellan dem och jordägarna (Willis 2001, Devine 1994, 
Hunter 1976, Stewart 2005).  
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Den här översikten visar att det funnits företeelser som liknat torp, utifrån 
den historiska innebörden, runt om i Europa, men också att avgränsningarna 
kring småbrukare och andra till torparna närstående grupper varit diffusa, 
precis som i Sverige. Vad som varit svårare att finna studier kring är vad 
som hänt med dessa småbruk under 1900-talet och hur de används idag.  

Torp i den svenska forskningen 
I följande avsnitt ska det svenska forskningsläget kring torpet behandlas. Det 
är denna forskning som ligger bakom den hittills kända historien om torp 
som gavs innan. Tidigare forskning har utgått från den historiska innebörden 
av begreppet och fokuserat på historien från 1600-talet till och med 1800-
talet. Det motsvarar inte avhandlingens tidsmässiga fokus men det är den 
period som tidigare forskning behandlat. Litteraturen som finns kring torp 
och torpare är egentligen något uppdelad. Å ena sidan är det svårt att hitta 
vetenskapligt gjorda undersökningar om själva fenomenet i sig, även om det 
finns undantag som texten nedan kommer att visa. Å andra sidan finns 
mycket framställt i form av lokala och privata torphistorier och torpinventer-
ingar och torp nämns ofta i samband med forskning om andra frågor.  

Etablering och tidig historia 
Forskningen som berör torp rör sig främst inom ett några teman. Ett av dessa 
berör begreppsdefinition, avgränsningar och torpbegreppets stora innehålls-
mässiga variation. Det har redan tagits upp i begreppsdiskussionen ovan. Ett 
annat tema är torpens historiska utveckling och deras plats i godsens arbets-
organisation. Valter Elgeskogs avhandling från 1945 är det mest omfattande 
verket kring torpens tidiga historia i Sverige. Den behandlar torpbebyggelsen 
från 1500-talet fram till laga skifte i ett agrarhistoriskt perspektiv med speci-
ellt fokus på lagstiftning. Elgeskog menar att torpetableringen uppstod av 
skattemässiga skäl, genom de utskrivnings- och skattefriheter som adeln 
hade för torpen (Elgeskog 1945:50-51, 56-57). Andra forskare för istället 
fram stora gårdars arbetsorganisation och behov av arbete som en viktig del i 
torpens uppkomst och vidare utveckling (Wennberg 1947:127-128, Nord-
ström 1989:63). Torparen som en arbetskraftsresurs är ett vanligt samman-
hang där torp tas upp. Oftast har det handlat om den manlige torparen som 
en del i godssystemens organisation och i relation till andra lantarbetare (von 
Feilitzen 1890, Elgeskog 1945, Wennberg 1947, Utterström 1957, Jonsson 
1980, 1985, Nordström 1989). Torparens eget brukande och det praktiska 
livet på torpen under olika tider har studerats av få (t.ex. Rehnberg 1943, 
Karlsson 1991). Flera studier har tagit upp konflikter kring torparna. Dessa 
har ofta handlat om var och hur torp skulle få etableras och om ägoförhål-
landena kring dem (Elgeskog 1945, Jonsson 1989, Ågren 1993).  
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Varför torparna försvann 
Torpens och torparnas minskande antal är ett annat tema i forskningen. Det 
är just detta försvinnande som tidigare forskning fokuserat på när torpets 
transformation utretts. Minskningen resulterade under början av 1900-talet i 
två statliga utredningar som sammanfattade torpsystemets historiska utveck-
ling och dess aktuella situation. Dels tillägnades en bilaga av Emigrationsut-
redningen åt torp- och backstugubebyggelsens förändrade antal och sam-
mankoppling med emigration och förändringar på landsbygden (Wohlin 
1908). Dels tillsattes den så kallade Torpkommissionen som gav ut Betän-
kande angående torpareklassens tillbakagång (Jordbruksdepartementet 
1911). De kommer att diskuteras mer i kapitel åtta.  

Angående torpens minskning, som egentligen framförallt handlar om tor-
parnas minskande antal, går idéerna mellan olika forskare lite isär. Frågan 
kan delas in i tre delar varav en behandlar förändringar inom jordbruksorga-
nisation och arrendesituation. Den minskningen har av Wohlin delats upp i 
två tidsperioder. Före 1860-talet skedde minskningen främst på markägarens 
initiativ och torparen avhystes då marken lades under huvudgården. I detta 
utgjorde statarsystemets införande en huvudorsak. Efter 1860-talet var det 
fortfarande en faktor men även andra omständigheter påverkade torparnas 
minskande antal. Det främsta skälet var industrialiseringen, som ledde till en 
avfolkning av landsbygden genom bland annat ökade löner utanför jordbru-
ket. Också emigration, ändrade arrendevillkor samt torparens missnöje med 
sitt beroende uppges som orsaker (Wohlin 1908:84-96). Flera forskare har på 
senare tid kritiserat delar av Wohlins syn på orsakerna till minskningen. De 
menar att tidigare forsknings skildringar av hur landbönder och torpare un-
der slutet av 1700-talet och under 1800-talet drastiskt ersattes med statare 
eller annan liknande arbetskraft på gods och storbruk (som exempelvis Woh-
lin 1908, Utterström 1957) är onyanserade (Persson 1989, Miller & Gerger 
1985, Jonsson 1980, 1985, Svensson 2002a, 2002b). De flesta av dem pekar 
på att även om det skedde stora förändringar i arbetskraftsorganisationen 
fanns många torpare kvar. Systemet med torp fortsatte på många håll att vara 
en viktig del av arbetskraften på godsen. Dessutom har torp funnits utanför 
godsens arbetsorganisation och därför inte påverkats av statarsystemets infö-
rande utan av annat, vilket jag kommer att behandla inom kort. 

Den statligt tillsatta Torpkommissionen från år 1911 har fördjupat sig i 
den senare delen av torparnas minskande antal, särskilt kring sekelskiftet 
1900. En av orsakerna till minskningen, som tas upp där, är förändrade ar-
betsmarknadsförhållanden med bättre villkor och högre löner för lönearbeta-
re. Det gjorde dagsverksprestationer ofördelaktiga för torparen i jämförelse 
med kontant lönebetalning och kontant arrende. Torparna började därför 
ställa krav på minskning eller ändring av prestationerna. Om jordägaren inte 
följde kraven sökte torparen mer fördelaktig försörjning på annat håll och 
torpet lämnades utan brukare (Jordbruksdepartementet 1911:37-38). En an-
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nan, och mer vanlig, orsak till torpens minskning kring år 1900 hörde enligt 
kommissionen just ihop med att jordägaren sänkte torpprestationerna utifrån 
torparens krav. Ofta övergick man även till kontant arrende för att kunna 
hålla kvar torparen och få torpet brukat. Ett minskande av prestationerna och 
övergången till kontant arrende påverkade dock jordägarens fördelar med 
torpdriften. Torparen ansågs ha för små kunskaper, resurser och maskiner för 
att kunna driva torpet rationellt och avkastningen från torpen blev ofta för 
dålig. Jordägarens små inkomster och stora utgifter för torpet gjorde torpar-
rendet oekonomiskt och ofördelaktigt för jordägaren som därför efterhand 
lade ner torpet (Jordbruksdepartementet 1911:37-38).  

Den andra aspekten av torpens minskande antal handlar om skiftenas på-
verkan. Förklaringen berör framförallt torp utanför godsen. Skiftenas infly-
tande har behandlats av Bäck (1992), Hoppe (1983), Granlund (1943), El-
geskog (1945) och Svensson (2005). Exempelvis har Bäck, i sin studie Bör-
jan till slutet, visat att det på bondemarker snarare var laga skifte och inte 
emigration eller industrialisering som orsakade minskningen av torp, och att 
många av dem då istället blev backstugor (Bäck 1992:15). Den tredje delen i 
forskningen kring torparnas och torpens minskning har fokuserat på olika 
utvecklingar utifrån typ av bygd och jordägare. Flera studier har visat att 
skogs- och slättbygdernas torputveckling var olika och att antalet torp mins-
kade tidigare i de senare (Sjösäter 1994, Nordström 1989, Bäck 1992). Pers-
son har visat att även om godsens arbetskraftsförändring påverkade torpbe-
byggelsens antal så fortsatte torpen att öka i många delar av landet fram till 
mitten av 1800-talet (Persson 1989:71). Till stor del utgjordes ökningen un-
der 1800-talet av en tillväxt av torp på bondejord, till skillnad från den ök-
ning som skett tidigare som till största delen skedde på godsens marker (t.ex. 
Elgeskog 1945:391, Nordström 1989:66).  

Utifrån de olika förklaringarna som getts till torparnas och torpens mins-
kande antal kan man se att de variationer som kan hittas i när, var och hur 
det skedde ofta kan knytas till uppdelningen mellan torp på bondejord och på 
gods. Hur skillnaderna påverkat torpen fram till idag har dock inte diskute-
rats tidigare. Henrik Svensson har emellertid visat hur bondedominerade 
bygder, med spritt ägande, rent generellt har haft större förändringar, t.ex. 
gällande befolkningen, än godsdominerade bygder där det snarare funnits en 
strävan efter att bevara äldre socioekonomiska strukturer (Svensson 
2005:217, även Mills 1980). De inom forskningen uppmärksammade skill-
naderna mellan torp på gods- och bondejord, och det okända i om, och hur, 
dessa skillnader förts in i nutid, har påverkat vissa urval i avhandlingen.  

Det är inte bara kring frågan om varför torparna minskade som det finns 
lite varierande svar på, utan även kring vad som hände med dem därefter. 
Det visar hur olika utvecklingen kring torpen kunde vara. Ofta tar studier 
upp att torpare till slut antingen blev backstugusittare, lantarbetare (som 
statare), industriarbetare, hemmansägare eller egnahemsägare. Nordström 
har exempelvis visat att i och med industrialiseringens genombrott blev 
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många torpare industriarbetare. De hade dock till en början kvar torpen som 
riskförsäkring. Först under mellankrigstiden började torpen läggas ner i stör-
re utsträckning (Nordström 1989:68-69). Olle Sjösäter ger en delvis annan 
bild. Han visar istället att torparna med tiden friköpte sina jordbruk och blev 
hemmansägare istället för arbetare, det vill säga att torpen blev självständiga 
småbruk (Sjösäter 1994). Liknande resultat pekar Germundssons studie över 
egnahemslånen och vad dessa gick till på (Germundsson 1993:102). Angå-
ende friköp har Miller och Gerger (1985:86) påpekat att de bästa torpen ofta 
friköptes av den siste brukaren eller dennes barn, om det inte redan lagts 
under sin huvudgård när torpsystemet minskade. Sämre torp däremot, lades 
bara igen och såldes aldrig. Dessa resultat kring vad som hänt med torpen 
rent materiellt när torpinstitutionen försvann har egentligen inte varit i fokus 
i tidigare forskning. Det är snarare något som ofta endast konstaterats.  

Torpens senare historia 
Vad som hänt med torpen under 1900-talet konstateras alltså emellanåt men 
har egentligen inte utförligt studerats empiriskt tidigare. Vissa studier sträck-
er sig in på 1900-talet men fokus ligger alltid på tiden innan. De två statliga 
utredningarna om torparklassens minskning ger dock vissa upplysningar om 
det tidiga 1900-talets situation i både ord och siffror (Wohlin 1908, Jord-
bruksdepartementet 1911). Förutom det har torparen till viss del tagits upp i 
anslutning till fack- och lantarbetarrörelsen. I dessa sammanhang har det 
lyfts att torparna hade det bättre än andra lantarbetarfamiljer då de hade jord 
under eget bruk (von Feilitzen 1890:124). Det har också påpekats att torpar-
na varit svåra att få med i lantarbetarrörelsen och att torparfrågan var en 
viktig del i rörelsens propaganda och debatt kring 1900-talets första årtion-
den (Thörnquist 1989:157-159). Inom arkeologin har torp tidigare varit 
ganska förbisedda. På senare tid har emellertid studier som diskuterat torpets 
plats inom ämnet och metoder att utforska de lämningar som finns kvar av 
torp idag genomförts (se Welinder 2007). 

Torpen i dagens samhälle har varit ett outforskat fält, även om vissa stu-
dier tangerat ämnet. Nicole Pergaments (2004) studie om det nutida livet på 
herrgårdar i Sverige berör exempelvis de olika sätt som de som bor i herr-
gårdarnas torp och arbetarbostäder förhåller sig till godsens historia. Hem-
bygdsföreningar, lokalhistoriker och livsstils- och renoveringslitteratur (som 
t.ex. Hidemark 1974, Swanberg 2002) kan betraktas som en dubbelbottnad 
del i forskningen om torpen. Dels har mycket efterforskning, skivande, upp-
märksammande och inventering gjorts kring torp i dessa sammanhang. Dels 
kan man säga att de i sig själva utgör en del i torpets historia under 1900- 
och 2000-talet. Sedan 1960-talet har en stor mängd torp blivit omskrivna och 
inventerade genom studiecirklar i hembygdsföreningar och liknande. Dess-
utom finns flera handböcker i torpinventering utgivna (t.ex. Rydén et al. 
1990). Det finns forskning om hembygdsrörelsen som också tangerar torpet. 
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Samuel Edquist (2009) har exempelvis behandlat diskussioner som fanns 
omkring rörelsens centrala torpsatsningar under 1970-talet. Han lyfter fram 
torparbetet som en representant för den tidens ökande intresse för en folklig 
historia. Det konkreta inventeringsarbetet och synen på torpen i enskilda 
hembygdsföreningar har emellertid inte tidigare studerats. Ett undantag är 
Anna Eskilssons avhandling om hembygdsföreningar under 2000-talet där 
några föreningars arbete kring torpen tas upp (2008). 

Bilder av torp och torpare 
Forskningen på föreställningar kring torp och torpare är begränsad. Det sak-
nas studier som enbart behandlar aspekten. Snarare tas synen på framförallt 
torparen, och mer sällan själva torpet, ofta kort upp i samband med redogö-
relser om torpets historia, och vanligen i relation till statare eller andra obe-
suttna (t.ex. Utterström 1957, Elgeskog 1945, Miller & Gerger 1985, Bäck 
1992). Forskningsmässigt har man i Sverige snarare riktat intresset mot sta-
taren och dennes plats inom litteratur och samhälle (t.ex. Lo-Johansson 
1972, Furuland 1962, Hellspong 2004, Lundh & Olsson 2008).  

Av de texter som dock diskuterat föreställningar kring torp baseras en stor 
del på de två statliga utredningarna från början av 1900-talet (t.ex. Bäck 
1992, Sjösäter 1994, Svensson 2002a, Svensson 2002b). I utredningarna är 
föreställningarna kring torp och torpare framförallt positiva. Forskning som 
utgått från lagstiftningsdokument och dokumenterade konflikter har också 
åsynliggjort bilden av torp och torpare, men då snarare av det negativa slaget 
(t.ex. Bäck 1992, Elgeskog 1945, Jonsson 1989, Ågren 1993). Tidsperspek-
tivet har framförallt legat på 1700- och 1800-talen. Föreställningar kring torp 
i dagens samhälle har tidigare inte studerats ordentligt men ämnet tas delvis 
upp av Müller (1999). Det kan också skönjas i bland annat i Svanström 
(1975) och Swanberg (2002), även om de inte diskuterar frågan explicit. 
Utifrån dessa kan man se att torpet idag mest ses som en svensk sommar-
idyll. Det finns också en del etnologisk och historisk litteratur om national-
identitet där torpet, eller den lilla röda stugan, omtalas som en symbol för det 
svenska (t.ex. Löfgren 1993, Frykman & Löfgren 1991, Edquist 1999). Vid 
sidan av detta har föreställningar kring torp sällan studerats. Än mindre har 
de analyserats som en relevant aspekt i torpets historia och transformation.  

I Norge, Finland och Danmark har det gjorts mer direkta undersökningar 
om föreställningarna kring deras motsvarigheter till torparen än i Sverige (se 
t.ex. Hovdhaugen 1976, Huhtala 1981, Klein & Søgaard Christiansen 1984). 
Stora likheter kan hittas mellan länderna. Belysandet av arbetet, både som 
något gott och som något ont, är exempelvis centralt. En framträdande bild 
av själva brukarna är att de var arbetsamma, ärliga och visade hur ett gott 
och anständigt liv skulle levas. Torpets utländska motsvarigheter som fram-
ställt idealhem är påtagligt. Det är en idealisering som också kan hittas kring 
småbruk och lanthem i andra delar av Europa och som kommer tas upp lite 
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mer senare. Förutom denna idealiserade föreställning kommer en annan bild 
fram. Brukarna lyfts fram som hårt belastade och utnyttjade arbetare. Båda 
typerna av föreställningar har utnyttjats i politisk propaganda. I den empiris-
ka delen Dröm och symbol kommer liknande representationer visa sig finnas 
även kring de svenska torpen och torparna.  

Fritidshusforskning 
Idag är torpet till stor del sammankopplat med dess funktion som fritidshus. 
Den aspekten har egentligen inte studerats tidigare men exempelvis blir det 
svenska torpet en viktig del i bilden av den svenska sommaren, både innan-
för Sveriges gränser och utanför, tydligt i forskning kring tyskars köp av 
fritidshus i Sverige (Müller 1998, 1999). En annan koppling mellan torp och 
fritidshus görs av Göran Andolf. Han har kommenterat att torpsystemets 
nedläggning och urbaniseringen rent generellt gav ett stort antal lediga stu-
gor på landsbygden som påverkade möjligheterna till att ha ett fritidshus 
(Andolf 1990:72, även Nordström & Mårtensson 1966). Vidare uppger etno-
logen Orvar Löfgren att den rika tillgången på mark och den sena urbanise-
ringen gav låga fastighetspriser som, vid sidan av en allmän ökad välfärd och 
semesterlagstiftningen, gav den undre medelklassen och arbetarklassen möj-
lighet att ansluta sig till sommarstugekulturen (Löfgren 1999:147). Kopp-
lingen mellan övergivandet av torp och landets fritidshusutveckling kommer 
att aktualiseras genom avhandlingen.  

Även utanför Sverige är det svårt att hitta studier som specifikt fördjupat 
sig i omvandlingen av den tidigare jordbruksbefolkningens boställen till 
fritidshus. Företeelsen nämns dock i studier om rural turism och fritidshus. 
Fritidsbebyggelsens historiska ursprung berörs överhuvudtaget ofta mycket 
generellt. Gallent och Twedwr-Jones (2000:147) gör till exempel en uppdel-
ning av den europeiska fritidshusbebyggelsen i tre grupper. Grupperingen 
består av överskottsbebyggelse (som ofta är övergivna jordbruksfastigheter), 
hus från den vanliga bostadsbebyggelsen samt ändamålsenligt byggda fri-
tidshus. Även Coppock uppmärksammar distinktionen mellan nybyggda 
fritidshus och fritidshus som kommer från redan existerande strukturer, som 
äldre jordbruksbebyggelse (Coppock 1977b:8). Någon djupare diskussioner 
kring den senare görs dock inte. Bielckus har översiktligt tagit upp att fri-
tidshusen i Europa i större utsträckning än i Nordamerika skapats genom ett 
övertagande av fastigheter som blivit lediga genom omorganiseringar inom 
jordbruk och en minskad befolkning på landsbygden (Bielckus 1977:35). De 
författare som mer specifikt tar upp husens ursprung behandlar framför allt 
fritidshus i Skandinavien och då handlar det ofta om hur de exempelvis kan 
härstamma från äldre släktingar (t.ex. Löfgren 1999). Ursprungsfrågan ver-
kar generellt vara viktigare att diskutera ut ett idémässigt perspektiv än ur en 
mer konkret synvinkel. Mer detaljerade studier om varifrån fritidshus som 
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inte är ändamålsproducerade kommer ifrån, hur och varför de (åter-) används 
samt om skillnader i motiv, handlande och föreställningar hos ägare till olika 
typer av fritidshus saknas.  

Det finns emellertid en mängd internationell forskning kring andra aspek-
ter av fritidshus och rekreation. Författare som Hall och Page (2002), Hall 
och Müller (2004a), Gallent och Tewdwr-Jones (2000), Gallent et al. (2005), 
Bærenholdt et al. (2004), Coppock (1977a) och Bielckus et al. (1972) har 
alla undersökt fritidshusfenomenet utifrån olika aspekter. Många pekar på att 
ett andra boende inte är något nytt fenomen, varken i Sverige eller i övriga 
världen (t.ex. Müller 1999:31-32). Det finns en lång historia av säsongsbeto-
nad migration från stad till land för de mer välbärgade (Coppock 1977b). 
Motiven till ägande och användning har varit en av de tyngsta frågorna inom 
forskningen. Ofta är motiven att kunna få ut andra dimensioner av en livsstil 
som inte är möjlig i det vanliga hemmet och att fly från vardagslivet i staden 
(Hall & Müller 2004b). På senare tid har forskare dock alltmer lyft fram 
fritidshuset som en livflotte som revitaliserar vardagslivet än som en flykt 
från det. Det ska snarare ses som integrerat än separerat från övriga livet 
(Halfacree 2010, Overvåg 2009). Vidare tas idealföreställningar om lands-
bygd och lantliv ofta upp som viktiga faktorer för fritidshusanvändande 
(Müller 1999, Löfgren 1999, Hall & Page 2002).  

Fysisk och social påverkan har inte undersökts i lika stor utsträckning 
som ekonomiska aspekter av fritidshusfrågan. Några studier som dock foku-
serat på dessa aspekter har bland annat undersökt hur fritidshusägandet på-
verkar omgivningen i och med restaurering och förändrad användning (Gal-
lent & Twedwr-Jones 2000:47-50). Ett annat exempel är Downing och Do-
wer (1977), som diskuterat hur användande och renovering av äldre bebyg-
gelse kan innebära bevarande av kulturmiljöer. En fråga som tagits upp i 
tidigare forskning och som är relevant för studier kring användning och be-
tydelser av torp idag är hur fritidshusen kan spela en roll i människors identi-
tets- och platsskapande. Williams och Kaltenborn (1999) diskuterar exem-
pelvis hur fritidshus kan ge möjligheter att fly från moderniteten, leva ett helt 
annat liv än hemma samt ge kontinuitet som skapar identitet och platskänsla. 
Andra har fokuserat på fritidshus som en del av turismens rum och på män-
niskans kroppsliga mobilitet och praktiker där (Haldrup 2004). Här är det 
också relevant att nämna människans behov av frihet och skapande som 
Almqvist (2004) och Jarlöv (1982, 1999) ser som skäl till att vilja ha ett eget 
hus.  

Torpen används inte bara som fritidshus utan även om permanentbostä-
der, vilket gör forskning kring boende på landsbygden rent generellt av be-
tydelse. Både Amcoff (2000) och Stenbacka (2001) har i sina studier om 
flyttande till landsbygden lyft fram dess lugn och ro, småskaliga samhällen 
och närheten till naturen samt svenskarnas starka band till landsbygden 
(bland annat på grund av en sen urbanisering) som betydelsefulla aspekter av 
varför personer väljer landet framför staden som livsmiljö. 
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Återbruk 
Användningen av torp som sommarhus är en form av återbruk. Återbruk 
diskuteras oftast utifrån bebyggelsetekniska perspektiv inom forskningen. 
Det finns inte mycket skrivet om rumsliga eller sociala aspekter, men vissa 
frågor finns uppmärksammade och det rör då oftast industriella miljöer. I 
Sverige kan Olshammar (2002) och Isacson (2004) nämnas. Utanför Sverige 
har Tim Edensor undersökt det han kallar industriella ruiner. Sakers öde, när 
de inte längre uppfyller sina tidigare syften, beror enligt honom bland annat 
på deras materiella, immateriella och funktionella egenskaper. Vare sig de 
restaureras, omformas för att passa nya ändamål eller låts förfalla förändras 
deras rumsliga sammanhang (Edensor 2005:98-99). Han visar hur gamla 
industrier blivit återanvända som platser för nöje och kreativitet och på så vis 
införlivats i helt nya sociala kontexter. Här kan paralleller dras till de trans-
formationer som skett med torpen. Rob Shields (1991) har också undersökt 
återbruk av platser. Han för fram föreställningar kring platser, men också 
deras materiella former, som viktiga för hur de skapas och omskapas i män-
niskors praktiker. Dessa idéer kommer att återkomma i avhandlingens teore-
tiska ramverk.  

Idealisering  
För att förstå torpets existens och de värden som finns kopplade till det är 
vissa större samhälleliga trender av positiv värdering, ett idealiserande, 
kring det rurala, det nationella och det förflutna av betydelse.  

Landsbygden som ideallandskap 
Torp ses ofta som en del av ett ideallandskap, som en värderad del av en 
traditionell landsbygd. Michael Bunces (1994) studie av skapandet av ideal-
landskap och landsbygden som ett sådant är relevant här. Han pekar på att 
bilden av ett landskap som ideal är format av de samhällen vari det utveck-
lats. Idealiserandet av landsbygden, som funnits sedan utvecklandet av urba-
na samhällen, kan därför ses som en del av själva urbaniserings- och indust-
rialiseringsprocesserna (Bunce 1994:5). Den är även ett uttryck för utveck-
landet av en urban medelklass och byggandet av nationen (Müller 1999:31-
32). Idealiseringen av landsbygden är en komplex blandning av verklighet 
och myt som skapats och närts av många olika sociala, ekonomiska, intellek-
tuella och konstnärliga krafter. Den är starkt förenad med våra värdesystem 
och har stor påverkan på hur vi ser på, behandlar och värderar både rurala 
landskap och urbana (Bunce 1994, se även Daugstad 2000).  

Idealiseringen av ett landskap är alltid beroende av kontexten och är där-
med även föränderlig (Daugstad 2000:457). Dagens växande användning av 
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landsbygden som rekreation bör ses i ljuset av förändringar i samhället med 
ökad rörlighet, mer nöjesorientering och landsbygdens övergång från pro-
duktionslandskap till fritids- och konsumtionslandskap, i alla fall i delar av 
västvärlden (Aitchison et al. 2000, Boyle & Halfacree 1998, Ilbery 1998, 
Urry 2002). Det är också ett landskap som alltmer influeras av det urbana 
(Soja 2003). Landsbygden är en mental och fysisk tillflyktsort från det urba-
na livet, och i det har exempelvis torpet fått både en materiell och en symbo-
lisk roll att spela. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att upprätthållandet 
av det rurala idealet har varit, och är fortfarande, beroende av de möjligheter 
som den urbana ekonomin skapat (Bunce 1994:139-141).  

Landsbygdens idealisering omtalas ofta genom begreppet den lantliga 
idyllen (eng. rural idyll, se t.ex. Ilbery 1998, Müller 1999, Mingay 1989, 
Halfacree 2003). Det är sammankopplat med ett liv som är okomplicerat, 
oskyldigt, genuint och skyddat från moderniteten och där traditionella vär-
den fortfarande finns kvar. Vanligen ryms dessutom ett idealiserande av det 
förflutna där. Begreppet används ofta i samband med sentida beskrivningar 
av torp och är därför viktigt att ta upp här. Det ger även ett sätt att betrakta 
idealiseringen av torp som en del av det större samhälleliga fenomen som 
idealiseringen av landsbygden utgör. Det är emellertid också ett kritiserat 
och omdiskuterat begrepp, t.ex. angående dess värde som analytiskt begrepp 
och utifrån vilka normer och idéer som finns inbäddat i det (t.ex. Matless 
1998, Little & Austin 1996). Begreppets giltighet på olika platser har också 
ifrågasatts. Det har ofta associerats med den engelska medelklassens ideali-
sering av, och flyttande till, landsbygden (Ilbery 1998:3, Little & Austin 
1996:102). Både Berg och Forsberg (2003) och Amcoff (2000) har diskute-
rat begreppet utifrån ett svenskt perspektiv. På grund av den svenska politis-
ka, ekonomiska, urbana och sociala utvecklingen under 1900-talet menar de 
att begreppet inte riktigt har fått samma innebörd här som i exempelvis Eng-
land. Idealiseringen av landsbygden här är inte lika kopplad till medelklas-
sen, utan har snarare haft en bredare folklig anknytning. Det är någonting 
som också kommer att bli tydligt i de kommande kapitlen om torpet, vars 
idealisering till stora delar baserats på, och påverkat, en bred folklig använd-
ning.  

Nationalidentitet och det nationella 
Vid sidan av, men inte frikopplat från, idealisering av det rurala kan en del 
av föreställningarna kring torp kopplas ihop med idéer om det nationella. 
Det har sagts att torpet blivit något av en nationalsymbol och en viktig be-
ståndsdel i bilden av den svenska sommaren (se t.ex. Frykman & Löfgren 
1991, Löfgren 1993, 1990, Müller 1999). En ofta använd definition av natio-
nalidentitet är Benedict Andersons imaginär gemenskap (eng. imaginary 
community) (1983:15). Utifrån det pekar etnologen Orvar Löfgren på att 
minnen, associationer, lukter och känslor kan vara delar av den kulturella 
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och imaginära delaktighet som förenar svenskar. Det som förenar är dock 
inte evigt, utan föränderligt och måste hela tiden skapas och återskapas. 
Massmedier har under de senaste hundra åren skapat mycket av dessa ge-
mensamma referensramar (Löfgren 1990:89). Ett begrepp som jag ser som 
intressant för hur torp kopplas ihop med det nationella är Michael Billigs 
banal nationalism (1995). Termen banal betyder inte att det är en oskyldig 
eller obetydlig form av nationalism utan snarare tvärt om. Billig uppmärk-
sammar att den kan vara väldigt stark och kraftfull eftersom att den döljs så 
väl av sin vardagliga och hemtama form. Den banala nationalismen innebär 
ett skapande av nationen genom en kontinuerlig påminnelse av nationaliden-
titeten, i till exempel media, som är så familjär att den inte ens betraktas som 
en påminnelse. Denna identitet är inbäddad i våra kroppsliga vanor och prak-
tik, vårt tänkande och språk, det vill säga i vårt dagliga sociala liv (Billig 
1995). Den banala nationalismen kan också skapas och kommuniceras ge-
nom trädgårdars utformning (Tilly 2008) och mat (Palmer 1998).   

En studie som är intressant att ta upp i sammanhanget är Daniels (1993) 
som bland annat åskådliggör hur den engelska nationalidentiteten byggts upp 
genom representationer av specifika landskap (se även Matless 1998). En 
studie som också bör nämnas här är Karoline Daugstads avhandling (2000) 
om det norska seterlandskapet (fäbodlandskapet) som idealiserats likt de 
svenska torpen. Hon visar just hur ett landskap kan skapas som ett nationellt 
ideal genom bland annat konst och litteratur. Flera intressanta studier har lyft 
fram att landsbygdens enkla hem och småbrukare de senaste 200 åren getts 
betydelse i, och kopplats samman med, idéer om nationalidentiteter och kon-
struktionen av föreställningar om landsbygd och idealhem på flera håll i 
Europa och USA (Duffy 1997, Hirsch 1991, Cusack 2001, Bunce 1998, Say-
er 2000). Idealiseringen av det enkla lanthemmet rymmer inte bara ett ideali-
serande av landsbygd och det nationella utan ofta även av det förflutna.  

Det förflutna: ett skydd, en längtan, en värld långt borta och nära 
Förutom kopplingen till det rurala och det nationella, relateras torp ofta till 
det förflutna. Hur personer förhåller sig till det förflutna kan vara en central 
del i hur torp används och betraktas. Det kommer att märkas i de kapitel som 
behandlar dagens torpanvändning och representationerna kring torp. Hur 
människan ser på och använder sig av det förflutna och hur det påverkar våra 
föreställningar och handlingar har diskuterats mycket (t.ex. Lowenthal 1979, 
1985, 1996, Hewison 1987, Aronsson 2004, Karlsson 2004). Inom forsk-
ningen kan man hitta två huvudsakliga förhållningssätt till historien, även 
om de två ibland går in i varandra. David Lowenthal har med sin bok The 
past is a foreign country (1985) uppmärksammat att det förflutna idag ses 
som någonting helt skilt från samtiden, som ett främmande land. Andra stu-
dier framhäver snarare att dåtiden är väldigt delaktig i dagens vardagsliv. 
Det förflutna kan därför betraktas som samtida (t.ex. Garnert 1994). Båda 
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dessa synsätt är av intresse för den här studien eftersom varandet på ett 
gammalt torp fordrar någon slags relation till dess historia. 

Hyllande och bevarande av det förflutna är ett vanligt inslag i samhället 
idag (Lowenthal 1985, 1996). Både Hewison (1987) och Graham et al. 
(2000) har uppmärksammat att det förflutna och kulturarvet blivit en vara 
och en viktig del i samhällets produktions- och konsumtionsprocesser på 
senare tid. Det finns idag, både i Sverige och utanför, en allmän syn på det 
förflutna som intressant, viktigt och värt att minnas och bevara. I den synen 
finns ofta en positiv värdering av ålder, att ju äldre något är desto mer intres-
sant och värdefullt är det (Lowenthal 1985:149ff, Sandström 2005:158, 
Bohman 1997:100). Samtidigt som dagens stora intresse för det förflutna och 
för kulturarv ofta påpekas, talas det ibland om den historielöshet eller förlust 
av det historiska medvetandet som finns i engagemanget med det förflutna 
idag. Exempelvis har Michael Hall observerat en förlust av den historiska 
betydelsen inom kulturarvsturismen, där en selektiv och förenklad historia 
istället visas upp (Hall 1994:187-188). Etnologen Birgitta Svensson pekar på 
att historien används som en kuliss i ett förritidenlandskap där människan 
förflyttar sig till en fantasivärld och inte någon specifik tid. Där kan man 
distansera sig från vardagslivets krav och ta sig an andra identiteter (Svens-
son 1998:66). Mike Crang (1996) argumenterar dock för att dagens engage-
mang med historien inte alltid är en ytlig flykt. Det kan vara en viktig reflex-
iv och konstruktiv handling som ger kunskap om, och perspektiv på, både 
det förflutna och nutiden. Liknande resonemang lyfts fram av Delyser (2003) 
och Cashman (2006), den senare utifrån begreppet critical nostalgia.   

David Lowenthal (t.ex. 1985), och flera med honom, har påpekat att hi-
storien idag ofta används som ett skydd mot en uppfattad komplex nutid och 
en osäker framtid. Ett föränderligt samhälle kan leda till behov av minnen 
och stabilitet. Detta kan hittas dagens intresse, involvering och användning 
av historien, det som kan kallas ett existentiellt historiebruk (Karlsson 
2004:13, 56, 61). Etnologen Jonas Frykman påpekar att både det förflutna 
och det svenska idag ofta laddas med nostalgi och stabilitet (Frykman 
1993:158). Ett annat sätt som det förflutna kan användas, förutom som ett 
skydd, är för att legitimera och validera vissa handlingar och fördöma andra 
(Lowenthal 1985:40-41, Garnert 1994:113, Aronsson 2009:170). Det är en 
aspekt av betydelse för den konkreta hanteringen av torpet och dess materiel-
la former. Relationen mellan det förflutna och det materiella är intressant 
eftersom historien kan inbäddas i materiella former. Geografen Denis Cos-
grove har exempelvis talat om landskapet som ett viktigt medium och behål-
lare för det kollektiva minnet (1998:80). På en plats kan tiden, både nutid 
och dåtid, bli uppenbar och upplevbar. Platsen rymmer således både histori-
en och samtiden (Gerner 2004:165). Begreppet plats är inte helt enkelt, men 
det är centralt i avhandlingen och kommer att diskuteras inom kort.  
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Vad vi vet och inte vet 
Det här kapitlet har gett en grund för studien om torpets transformationer. 
Grunden består av tidigare forskning om torp som historisk företeelse, vilket 
kan ses som den något mer kända vägen bakåt. Den består också av forsk-
ning kring mer nutida företeelser som är av betydelse för att förstå den delen 
av torpets transformationer som inte studerats tidigare.  

Kapitlet har visat att det saknas forskning om torpets senare historia och  
dess nutida existens. Tidsmässigt är 1800-talet dominerande. 1600- och 
1700-talens torp är mer sparsamt behandlade medan 1900-och 2000-talen är 
minst undersökta. Det är emellertid inte förvånande, då torpinstitutionen, 
som är det som de flesta studier fokuserat på, gradvis försvann från senare 
delen av 1800-talet. Det som hänt sedan torpen utifrån den historiska defini-
tionen började minska i antal och transformeras har tidigare varit relativt 
ostuderat, även om omvandlingen ofta konstaterats. Eftersom jag betraktar 
torpet som en fortfarande existerande, om än förändrad, plats blir dess ut-
veckling in i nutiden också viktig att undersöka.  

De studier som tagits upp här säger en del om hur torpets historia ser ut, 
men egentligen inte så mycket om dess materiella och immateriella existens 
och transformation under den tid som avhandlingen fokuserar på. Tidigare 
forskning har diskuterat minskningen av torpen och torparna, men mest var-
för detta skedde och med utgångspunkten att det innebar slutet för torpen, 
eftersom de då tappade sin tidigare innebörd och funktion. Vad som hände 
med det som ändå blev kvar av torpet, på marken och i tanken, när torparna 
började försvinna har tidigare inte ägnats någon egentlig vetenskaplig upp-
märksamhet. Den frågan står i centrum i den här avhandlingen. För att kunna 
förstå torpets transformation och överlevnad är dess historiska och nutida 
existens, där såväl torpet som materiell verklighet och föreställningar och 
praktiker kring det ges utrymme och betydelse, centrala. Dessa aspekter, och 
varför de är viktiga, kommer att diskuteras i det kommande kapitlet där ett 
teoretiskt ramverk för avhandlingen ska presenteras.  
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Kapitel 3. Materialitet, representation, praktik: 
ett teoretiskt ramverk 

Avhandlingen bygger på en idé om att se torpet utifrån olika aspekter för att 
förstå det och dess transformation. Det innebär att influenser från olika teo-
retiska perspektiv behövs för att diskutera det empiriska materialet.  

Plats  
I centrum står konstruktionen och transformationen av torpet som plats. Torp 
är en typ av plats, medan ett torp kan vara en specifik plats, precis som stä-
der kan vara en typ av plats och New York kan ses en specifik plats, eller 
flera (Harvey 1993:4). Begreppet är centralt inom geografiämnet och dess 
varierande definition har diskuterats av många (t.ex. Massey 2005, Unwin 
1992, Tuan 1975, Sack 1997). Det används här som en del av det vidare 
rummet. Rum och plats är alltså inte motsatser till varandra, utan snarare 
inkorporerade i varandra. Begreppet är dock mer komplext än så. Platser är, 
enligt geografen Doreen Massey som återkommande diskuterat begreppet, 
föränderliga, relationella, kontextberoende och flerfaldiga. De skapas och 
omskapas hela tiden av människan och samhället och genom relationer till 
omvärlden. Dessa relationer gör att en plats alltid är en hybrid av flera plat-
ser (Massey 1994, 2005). Till detta kan man tillägga att platser kan ha rela-
tioner till flera olika tider.  

En plats består av en specifik konfiguration av sociala praktiker, betydel-
ser och materiella dimensioner. Konfigurationen är inte fast eller stabil. Den 
är alltid under skapande och dessa förändringar skapar en historia som ger 
platsen identitet och kontinuitet (Simonsen 2008:16-22). Att en plats är för-
änderlig och utan fasta gränser är tydligt angående torp. Gränserna för plat-
sen torpet har under historien, men också utifrån sammanhang, varierat och 
kan inte betraktas som fixerade. Det kan exempelvis ses i att torpet gått från 
att avgränsas som en jordbruksenhet förr till att idag framförallt betraktas 
som en stuga. En plats är således en sammanfogning av materiella och im-
materiella dimensioner, av tid och rum och av relationer till andra platser och 
tider. Den är tätt förenad med de betydelser människan ger den (Tuan 1975). 
Det sista kommer jag att återkomma till senare i diskussionen om platsers 
identiteter. 
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Att förstå torpet och dess transformationer som plats innebär att ta hänsyn 
till de olika dimensioner som en plats kan konstitueras av. Konstruktionen, 
och transformationen, av torpet handlar följaktligen om hur tusentals torp 
skapats, skapas och omskapas ute i landet genom dess materialitet och dess 
användares praktiker och genom föreställningar och visuella, muntliga och 
textuella representationer som finns och funnits i samhället. Begreppet torpet 
används, som redan konstaterats i inledningen, mer abstrakt och hänvisar till 
företeelsen torpet som plats i både dess materiella och immateriella former. 
Det betyder inte ett specifikt torp. Precis som andra platser, är platsen torpet 
mångfaldigt och föränderligt.  

Både och, inte antingen eller 
Jag betraktar platser som skapade genom människors handlingar, tankar och 
interaktion med den sociala och materiella omgivningen. Därför blir både 
människans materiella och immateriella närvaro i och genom platser, och 
platsers materiella och immateriella närvaro i och genom människan, viktiga 
att förstå. Torsten Hägerstrand har påpekat att människan lever i två olika 
men sammanhängande verkligheter. Den ena består av mönster av mening, 
den andra av den materiella verkligheten (Hägerstrand 1991:197). Trots att 
många troligtvis kan hålla med om det brukar antingen det ena eller det 
andra ges företräde vid val av forskningsobjekt och förklaringar. För att 
komma vidare från uppdelningen har flera argumenterat för ett perspektiv 
som inkluderar både det materiella och det immateriella och som inte uppfat-
tar dem som separata eller motsatta sfärer utan sammanhängande (t.ex. 
McCann 1997, Mitchell 1995, Meethan 2001, Lefebvre 1991, Ingold 1993).  

Avhandlingen är ett försök att föra samman det som kan uppfattas som en 
materiell geografi med en immateriell geografi. Svaren på många frågor som 
rör samhället finns som jag ser det just i möjligheten att se dessa dimensio-
ner som inkorporerade i varandra. För att man i praktiken ska kunna under-
söka och analysera dem kan dock ett uppdelande vara relevant, även om de 
samtidigt ses som sammanhängande. Det blir särskilt relevant om man även 
har ett intresse av att utreda hur platsens olika dimensioner hänger ihop. Och 
häri ligger ju också faran i att fokusera på det materiella och det immateriel-
la, nämligen att klyftan mellan dem, tvärt emot avsikten, fördjupas då en 
uppdelning ändå görs. Ett sätt att hantera det är att knyta frågan till ett empi-
riskt exempel, som torp, där det materiella och immateriella på ett konkret 
sätt kan ses ihop och relationerna åskådliggöras. Att studera torpet blir såle-
des ett konkret sätt att undersöka och diskutera det materiella och det imma-
teriella, och lägga särskild fokus på hur relationerna däremellan kan yttra sig, 
i till exempel platsers konstruktionsprocesser. 
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En ofta uppmärksammad komplexitet 
Diskussionen kring det materiella och det immateriella och förhållandet mel-
lan dem är gammal inom filosofi och vetenskap. Det diskuterades redan av 
Platon och Aristoteles. Åtskilliga studier både inom och utanför det kultur-
geografiska ämnet uppmärksammar komplexa och ömsesidiga förhållanden 
mellan det materiella och immateriella eller mellan någon av dem och män-
niskors praktiker som också är av betydelse här. Edward Soja påpekar ex-
empelvis att samtidigt som våra tankar och handlingar påverkar den sociala 
och materiella värld vi lever i så påverkar världen också våra tankar och 
handlingar (Soja 2000:6). David Harvey säger att för att förstå rummet måste 
vi ta hänsyn till de symboliska betydelser som det kan ha och hur det på ett 
komplext sätt kan påverka vårt beteende (Harvey 1973:36). I samma anda 
menar både Keith Halfacree och Rob Shields att man inte kan skilja uppfatt-
ningar om rummet från hur vi lever våra liv där. Människans konkreta prak-
tiker kan både forma och formas av hennes föreställningar om det rumsliga 
(Halfacree 2010:243, Shields 1991:7). Den senare har till exempel visat 
kopplingar mellan idéer om en plats och de praktiker som sker där, utifrån 
hur myter om platser utageras i rummet.  

Platsers eller objekts materiella dimensioner kan också påverka männi-
skors rumsliga praktiker och upplevelser, även om dessa samtidigt alltid är 
beroende av den sociala kontexten (Edensor 2007:225-226). Kevin Meethan 
har i en diskussion kring turismens platser sammanfattat det väl genom att 
uppmärksamma att skapandet av en plats kan vara resultatet av både symbo-
liska och materiella förändringar och att såväl föreställningar och betydelser 
som rumsliga och materiella strukturer kan forma, och formas av, varandra 
(Meethan 2001:28). På liknande vis menar Don Mitchell att för att förstå hur 
och varför ett landskap ser ut och fungerar som det gör måste svaren sökas i 
dels landskapets former och representationer av det, dels i kopplingen mellan 
dessa (1996a:28). Han har dessutom lyft upp att ”the morphology of land-
scape, no matter how it is represented, has a role to play in social relations 
and social life” (Mitchell 1996b:95). Det är ett relevant argument jag ska 
återkomma till i diskussionen kring materialitet längre fram i texten. 

Jag vill gå in lite närmare på de ofta påstådda relationerna mellan det ma-
teriella, det immateriella och människans praktiker. Det är viktigt att i det 
här sammanhanget inte se dem som enkla och direkta, som att A alltid ger B. 
Det finns inte nödvändigtvis något enkelt samband mellan exempelvis repre-
sentationer, till exempel i en text, och människors praktiker. Betydelser i en 
representation kan skapa utrymme för flera olika praktiker (Neumann 
2003:48, Hall 1999:311). Människor förhåller sig till representationer och 
hanterar dem i relation till sin verklighet i vardagen (Heldt Cassel 2003:25-
31). Vidare har exempelvis Mitchell (1996b) visat att det kan finnas stora 
skillnader mellan hur ett landskap representeras och hur dess materiella rea-
litet är eller har varit. Representationer är inte objektiva avbildningar utan 
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alltid situerade i en kontext och med syften. Samtidigt påpekar han att det 
också kan finnas en återkoppling mellan dessa två, genom att det materiella 
kan omformas mot representationerna (Mitchell 1996a:199). Liknande åter-
kopplande förhållande mellan föreställningar och den materiella platsen har 
uppmärksammats av turistforskaren Michael Hall. Han påpekar att reklam 
kan skapa föreställningar om en plats som frambringar förväntningar hos 
besökare vilket sedan kan innebära att platsens fysiska former anpassas för 
att passa förväntningarna (Hall 1994:178, även Bunce 1994). Kopplingarna 
kan även gå åt andra hållet. Immateriella aspekter, som en plats symboliska 
värden, påverkas av dess materialitet och de materiella förutsättningar som 
det skapats genom (Meethan 2001:33). Det kan illustreras i ett exempel 
kring torp vars symboliska värde som sommaridyll är kopplat till både dess 
materiella egenskaper och samhällets urbanisering och välfärdsökning. 

Av detta blir det påtagligt att det materiella och immateriella kan betrak-
tas som integrerade men också att relationerna mellan en plats materialitet 
och de praktiker och föreställningar som finns i anslutning till dem är kom-
plexa. Gång på gång påpekas relationerna som dialektiska, varierande och 
kontextberoende och att de inte kan tas som givna, enkla, eviga eller direkta. 
Men det är mer sällan som studier mer ingående analyserar hur relationerna 
ser ut eller tydligt och empiriskt undersöker och visar vilka konsekvenser de 
kan få, i exempelvis människors vardagsliv. Detta ska därför ställas i fokus i 
avhandlingen. David Crouch har påpekat att geografins utmaning är att un-
dersöka hur verklighet och betydelser hänger ihop istället för att ersätta det 
ena med det andra (Crouch 1998:171). Undersökningen om torpet är ett för-
sök till det. Det är ett försök att i både teori och empiri föra samman materi-
ella och immateriella aspekter av konstruktionen av platser. Då platser alltid 
är under skapande innefattar platskonstruktionen även hur de omskapas och 
förändras.    

Transformationer 
Avhandlingen behandlar torpets transformationer och därför är förändring 
en central aspekt att navigera efter i analyserna, såväl angående torpets mate-
rialitet, immaterialitet och de praktiker som finns kring det. En förändring, 
eller transformation som här används synonymt, innebär att det händer nå-
gonting och att någonting ändras, men den kan äga rum på olika sätt. En 
transformation kan vara materiell eller immateriell och ske utifrån funktion, 
betydelse, form och värde. Förändringar är dessutom tätt sammankopplade 
med tid och tidsmässiga aspekter som tempo och rytm. De kan ske kontinu-
erligt, som en process, eller ojämnt, som en enskild händelse. De kan också 
ske långsamt eller snabbt, finnas på olika skalor, både tidsmässiga och geo-
grafiska, och vara olika starka och distinkta (Lucas 2005:16-17, 43).  
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Allting är alltid i något stadium av förändring (Hägerstrand 1991:44) men 
i diskussionen kring förändring, till exempel av en plats, är också begreppet 
kontinuitet intressant. Saker som sker måste ses utifrån både förändring och 
kontinuitet och de motsättningar och ömsesidiga samband som kan finnas 
däremellan (Bloch 1954, Mitchell 2008, Jones 1991, Dodgshon 1998, Svens-
son 1997). Till exempel kan förändringar innebära att vissa saker behålls och 
bevaras. Bevarande kan också skapa förändring och behållande av vissa 
delar kan möjliggöra förändring av andra. Större förändringar kan också 
innehålla både förändring och kontinuitet. Ibland kan kontinuiteten finnas i 
just föränderligheten (Svensson 1997:29). Kärnan i det här kan sägas handla 
om platsers föränderlighet och samtida fasthet, det som Flygare och Isacson 
(2003:115) kallar trögrörlighet. Robert Dodgshon (1998) har i en undersök-
ning kring hur och varför samhällen förändras uppmärksammat att förståelse 
och analys av förändring även bör inkludera det som inte förändras. Föränd-
ring handlar nämligen både om det som begränsar och det som för fram för-
ändring. Han menar att det behövs en tolkning av förändring som ser till 
tidigare former som både möjliggörande och begränsande. Medan vissa sa-
ker förändras lätt är andra mer svårföränderliga eller tröga. Förändring, säger 
Dodgshon, är något som uppstår utifrån de begränsningar och möjligheter 
som finns i samhällets geografi (Dodgshon 1998:16,162). Ser man samhäl-
lets geografi som bestående av både materiella och immateriella dimensioner 
så innebär det att begränsningarna och möjligheterna kan vara både materiel-
la och immateriella. Jag utgår därför från att förändring och kontinuitet, och 
förändringars tröghet eller lätthet, kan finnas både inom vår världs materiella 
dimensioner och inom de immateriella.  

Det är alltså nödvändigt att undersöka det som förändrats och det som inte 
förändrats samt ta hänsyn till de olika, men sammanhängande, aspekter som 
torpet som plats konstitueras av, för att förstå dess transformation och över-
levnad. Fokus ska nu riktas mot tre aspekter som uppmärksammats av tidiga-
re forskning och som jag ser som relevanta för studien om torpet. 

Materialitet 
Nedan kommer jag att behandla idéer kring platsers materiella dimensioner, 
det som utgör dess materialitet, som fysisk form och sammansättning, som 
jag ser som centrala för diskussionen kring torpets transformation och över-
levnad. Materialitet är starkt kopplat till människans sinnen som syn och 
känsel men också hörsel och lukt kan vara starkt kopplat till upplevelsen av 
det. Om man ser tillbaka på kulturgeografins historia har materiella aspekter 
ofta stått i fokus både som förklaringar och konsekvenser (som hos Berkeley 
skolans Carl Sauer t.ex. 1925). Det materiellas påverkan på samhället eller 
på människan och hennes praktiker och föreställningar tycks idag inte disku-
teras lika ofta. En sådan influens uppfattas troligtvis många gånger som 
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självklar. Den nedtonas kanske också för att bryta med ett tidigare akade-
miskt fokus. Men flera har återigen lyft fram materialiteten, till exempel 
Mitchell (1996a, 1996b) om landskapets morfologi, Merriman (2005) om 
vägar, Lowenthal (1985), Radley (1990) och Cashman (2006) om tings be-
tydelse i skapandet av minnen och idéer om dåtiden. Materialitetens betydel-
se märks även i forskning om kroppslig praktik (Crouch 1999a), turism och 
upplevelser (O’Dell 2002, Haldrup & Larsen 2006), konsumtion (Miller 
1987) och människans relationer till natur och olika objekt (Whatmore 
2002). Dessa studier visar att frågan om materialitet är aktuell, viktig och 
kan diskuteras på fler sätt än vad tidigare forskning åskådliggjort. De har 
influerat mig till att dyka ner djupare i det materiella och dess betydelser.  

Ett grundargument är att det finns en viss tröghet i platsen genom dess 
materialitet (även om det också kan finnas genom dess immaterialitet). Den-
na tröghet består av fysiska former med vissa egenskaper och av formernas 
relationer till varandra. Utifrån resonemanget kan man säga, att i och med att 
någonting etableras materiellt påverkar det omgivningen. Det kan tyckas 
uppenbart, men är värt att lyfta upp eftersom det är en del i hur det materiella 
ges betydelse i avhandlingen. I samma anda beskriver Torsten Hägerstrand 
landskapet som ett spelbräde med pjäsuppställningar. De pjäser som finns är 
alla de element som finns omkring och mönstret som uppställningarna ska-
par ger de förutsättningar som finns mellan de olika pjäserna (Hägerstrand 
1991:39). Materialiteten är till stora delar skapad genom människans hand-
lingar men också hennes föreställningar, alltså genom hennes existens under 
historien. När den väl finns kan dock även människan påverkas av den. Ma-
teriella former är alltså inte bara resultatet av människan utan kan också in-
fluera henne (jfr. Sojas sociospatiala dialektik, t.ex. 2003). Genom sin mate-
rialitet kan en plats begränsa, möjliggöra och forma människors liv och prak-
tiker, både fysiskt och mentalt, och producera och reproducera betydelser, 
livsstilar, relationer och processer (Goss 1988, Mitchell 2008, Østerberg 
2000). Fysiska platser blir på så vis inte passiva utan aktiva (Sack 1997, 
Mitchell 2008).  

De möjligheter och begränsningar som det materiella kan innebära för 
människan kan diskuteras genom begreppet affordances. Det syftar på vad 
ett objekt kan erbjuda eller klara av i relation till dess användare. I brist på 
bra svensk översättning är det kvar i sin engelska form. Begreppet har an-
vänts inom miljöpsykologin (där Gibson utvecklade det 1979) men också på 
vissa håll i geografi och närliggande ämnen (t.ex. Ingold 1992, Edensor 
2007). Det innefattar den fysiska miljöns kvaliteter som kan vara både möj-
liggörande och begränsande för dess användares handlingar. En plats mate-
rialitet och dess affordances blir viktiga att ta hänsyn till eftersom engage-
mang med en plats, både mentalt och praktiskt, är beroende av dess materiel-
la dimensioner. Men det är också viktigt att komma ihåg att hur vi interage-
rar med det materiella också präglas av våra föreställningar om världen. 
Människan och hennes handlingar och upplevelser är alltid socialt och kultu-
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rellt konstituerade (Butz & Eyles 1997:8, Edensor 2007:225-226). Jag kom-
mer att återkomma till begreppet affordances lite senare.  

Här vill jag också ta upp fenomenologen Gaston Bachelards tankar kring 
det materiellas påverkan på människan. Han har lyft fram att det materiella 
kan ge upphov till föreställningar och ge våra drömmar och fantasier näring. 
Ett hus kan göra något med oss lika mycket som vi kan göra något med det 
(Bachelard 2000:98, 187, Frykman 2001:92). En torpstuga kan således både 
ha nyttofunktion som skydd och hem (eller tillflyktsort och projekt) och 
poetiska kvaliteter och skapa eller upprätthålla drömmar och fantasier. 

Ett sätt att betrakta förändring, som torpets transformationer, och materia-
litetens betydelse där är genom begreppet inertia, som ungefär kan översät-
tas med tröghet eller motstånd till förändring. Begreppet har använts av 
Dodgshon (1998) för att förstå samhällens möjlighet till förändring. Han 
menar att skapade former, oberoende av funktion, rymmer en viss inertia 
eftersom de innehåller en viss mängd kapital, arbete eller energi (Dodgshon 
1998:119-120, 139). Tröghet och motstånd eller möjlighet till förändring i 
det materiella kan alltså bero på vad vi människor investerat som gör att 
förändringar blir mer eller mindre värdefulla eller lätta. Men här vill jag 
också uppmärksamma materialiteten i sig, och om det finns en användning 
av den, som viktiga faktorer kring möjlighet eller tröghet till förändring. 
Materialiteten ger exempelvis möjligheter till återanvändning. Användning 
kan ge ett visst motstånd till förändring, men kan också leda till det motsatta. 
En annan aspekt av det materiella kan kopplas till människans egen materia-
litet. Det ska jag återkomma till i diskussionen om praktik senare i kapitlet.  

Utifrån det som behandlats här vill jag föra fram argumentet att materiali-
teten, med sin tröghet och sina affordances, kan vara av stor betydelse för 
torpets transformation och överlevnad. Den kan innebära både möjligheter 
och begränsningar för människans handlingar och föreställningar och kan 
leda till både förändringar och kontinuiteter. De materiella aspekterna av 
torpet kan alltså vara både resultat och medel i dess transformation. Till ex-
empel torde torpens materialitet påverkat hur de kunnat användas och åter-
användas och hur livet rent konkret kunde levas där. Detta kommer att kon-
kretiseras i avhandlingens empiriska delar. Idéhistorikern Sven-Eric Lied-
man har på ett talande sätt uppmärksammat den materiella världens tröghet 
och betydelse:  

Materien är den tröga leran i vår värld. Krukan kan inte få vilken form som 
helst. […] Verkligheten kicks back […]. Vilka konstruktioner vi än gör, i ord 
eller kalkyler, i stål eller toner, finns det alltid en bestämd gräns för vad som 
är möjligt. Den som är klok glömmer inte materien (Liedman 2006:564). 
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Immaterialitet 
Att bara fokusera på torpets materialitet ger dock, som jag ser det, en be-
gränsad möjlighet att förstå hur, men framförallt varför, torpet transforme-
rats och överlevt. Torpet och dess transformation består inte bara av materi-
ella dimensioner. Att undersöka föreställningar (idéer om någonting) och 
språkliga representationer (sätt att beskriva någonting) kring torp utifrån hur 
de sett ut och förändrats över tid och sammanhang, och vad som förändrats 
och vad som inte förändrats, är därför en central del i studien om torpet. Det 
blir extra viktigt eftersom det är så starkt symboliskt laddat.  

Sedan 1980-talet har många studier gett representationer stor uppmärk-
samhet. Många av dem kan ses som en del av det som brukar kallas den kul-
turella vändningen inom samhällsvetenskapen, som var en reaktion på den 
materiellt inriktade forskningen som dominerat tidigare (Hall 1997:2). Fors-
kare började då exempelvis undersöka uppfattningar om landskap genom 
textuella och visuella uttryck och tolka samhället genom att se landskap som 
uttryck, eller slöjor, för sociala strukturer och maktförhållanden (t.ex. Cos-
grove & Daniels 1988, Daniels 1993, Rose 1993, Duncan 1990). Cosgrove 
och Daniels har exempelvis påpekat att för att förstå ett landskap behövs ofta 
en förståelse av skrivna och visuella representationer av det eftersom de är 
konstituerande delar av dess betydelse (Cosgrove & Daniels 1988:1).  

Dessa studier har gjort det tydligt att representationer är viktiga att stude-
ra. Dels för att de kan säga något om de politiska, materiella, sociala och 
ekonomiska relationer och föreställningar som visuella eller textmässiga 
skildringar baseras på. Dels genom de konsekvenser de kan få på exempelvis 
planering, hur saker uppfattas, hanteras och värderas i samhället och for-
mandet av identiteter (Daugstad 2000, Bunce 1994, Sayer 2000, Daniels 
1993, Schauman 1998). Det är dock inte alltid som konsekvenserna upp-
märksammas eller ges något större utrymme utifrån människors praktiker 
och föreställningar i vardagen eller utifrån vad olika representationer innebär 
för det representerade. Don Mitchell (1996a:5) påpekar just att det som ofta 
saknas är fokus på förhållandet mellan representationerna och det som repre-
senteras.  

Representationer är inte direkta eller objektiva avbildningar av världen 
utan alltid någons avbildning. Det har därför argumenterats för att de ska 
betraktas som händelser i sig själva, som något riktigt som kan få konse-
kvenser, och inte som representationer av något som är mer riktigt (Ander-
son & Harrison 2010:4-8). Vidare är varje språkligt val ett beslut om hur 
världen ska beskrivas (Johnstone 2008:54). Vad någonting kallas eller hur 
man beskriver det kan därför ses som ett anspråk på det. Det vill säga repre-
sentationer uttrycker de föreställningar som producenten har eller vill sprida. 
Representationer kan alltså visa betydelser och föreställningar. De är dock 
aldrig helt fixerade eller genomskinliga. Både representationerna och deras 
betydelser är alltid situerade någonstans, beroende av praktiker, maktrelatio-
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ner och historiska omständigheter och kan förändras utifrån detta (Hall 
1997:9-10). Torprepresentationer och förändringar av dem är därför alltid 
viktiga att sätta i relation till hur samhället eller kontexten där representatio-
nen framställs, och konsumeras, ser ut.  

Representationerna kring torp analyseras utifrån vilka identiteter de ska-
par till torpen och vilka konsekvenser det kan få. Platsers identiteter är socia-
la konstruktioner om identitet som tillskrivs en plats av människor. Tillskri-
velsen sker alltid inom en rumslig, historisk och sociokulturell kontext och 
utifrån vissa syften och förutsättningar. Olika aktörer kan ha olika syften och 
därför tillskriva olika identiteter till en plats. Dessutom är identitetsskapan-
det en kontinuerlig process där nya aktörer tillkommer och mål och idéer 
förändras samtidigt som dess kontext också kan förändras (Huigen & Mei-
jeng 2005:20-23). Platsers identiteter är därför föränderliga och instabila, 
och har så varit även i det förflutna (Massey 2005). Dessutom menar Sted-
man (2003:671-672) att den materiella världens påverkan på platsers identi-
teter ofta negligerats inom forskningen. Han hävdar att de inte bara är sociala 
konstruktioner eftersom den fysiska världen sätter gränser och är med och 
formar de konstruktioner som skapas.  

Yi-Fu Tuan, som ägnat mycket tid åt diskussioner kring plats och identi-
tet, talar om att platser kan uppfattas som bärare av personlighet, känsla och 
själ. Dessa skapas genom dels fysiska egenskaper, dels att människor lever 
där och formar platsen genom förändringar över tiden (Tuan 1974b:233-
246). Av det som sagts ovan menar jag att platsers identiteter är sociala och 
imaginära eftersom de skapas av människan i samhället och finns i våra tan-
kar, men samtidigt är de inte fristående från den materiella världen, varken i 
deras skapande eller konsekvenser.  

I diskussioner kring föreställningar och representationer är begreppet 
diskurs svårt att undvika. Det finns många sätt att definiera begreppet, men 
en vanlig definition är att en diskurs är ett särskilt sätt att tala om eller förstå 
någonting (Lemke 1995:6). En diskurs omfattar utifrån detta både själva 
innehållet i det vi säger/skriver/tänker om någonting och hur det görs, alltså 
både innehåll och form. Diskurser kan ses som dominerande idéer i samhäl-
let. De kan uttryckas i många olika källor, som olika slags texter och visuella 
representationer, och producerar specifika förståelser av världen som sedan 
kan uppfattas som sanna (Waitt 2005:176). Diskursbegreppet kopplas därför 
ofta till frågor om makt (flitigt diskuterat utifrån Foucault, t.ex. 1993). Dis-
kurser och representationer om någonting kan vara inbäddade i större sam-
manhang och vidare diskurser. Idealiseringarna av det rurala, det nationella 
och det förflutna som togs upp i förra kapitlet kan ses som exempel på större 
representationer eller diskurser som är av betydelse för förståelsen av torpet, 
vid sidan av representationer som är mer direkt kopplade till torp.  

Min förståelse av språkets betydelse har influerats av det breda och mång-
faldiga teoretiska perspektivet diskursanalys. Särskilt relevant har den kritis-
ka diskursanalysen varit på grund av dess textnära analysverktyg och dialek-
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tiska syn på förhållandet mellan språk och samhälle (se t.ex. Fairclough 
2003, Wodak 2001). Lingvisten Norman Fairclough talar om texter som 
delar av sociala händelser som har verkliga effekter. De formar vår kunskap 
och våra värderingar, de kan påverka identiteter, handlingar och relationer 
och därför även den materiella verkligheten (Fairclough 2003:8). Språket i 
sig kan ju inte materiellt ändra omgivningen direkt men det kan rikta intresse 
och forma betydelser. På så vis kan det exempelvis göra det som tidigare 
varit ouppmärksammat, och därför också osynligt, synligt och konkret (Tuan 
1991:685).  

Meningen med att fokusera på språk är för mig just antagandet att språket 
faktiskt kan påverka vår värld, mentalt och materiellt. Hur människor tänker, 
handlar och uppfattar saker och hur världen ser ut reflekteras alltså inte bara 
i olika källor, utan kan också formas genom dem (Waitt 2005:164). Texter 
och representationer formar således världen samtidigt som världen formar 
dem (Wodak et al. 1999:3). Jag vill vara tydlig redan från början med att jag 
framförallt influerats av diskursperspektivet för förståelsen av språkets bety-
delse. Jag har inte syftat till att applicera ett diskursanalytiskt perspektiv på 
hela studien. Precis som med torpens materialitet så torde även vissa delar av 
det dess immaterialitet vara mer lättändrade än andra. Föreställningar i re-
presentationer kan göras mer stabila genom att de cementeras i flera källor. 
De kan också förändras genom att de flyttas till en annan källa som återan-
vänder dem men i en helt ny kontext. Representationer kan följaktligen både 
transformera och transformeras. 

Vad betyder allt detta för avhandlingen? Jo, representationer är av bety-
delse att studera för att de kan säga något om föreställningarna kring torpen 
och om och hur de förändrats. De är också viktiga för att de kan påverka 
människors föreställningar och handlingar kring torp och därför också tor-
pets materialitet. De immateriella dimensionerna av torpet och hur de sett ut 
och förändrats kan följaktligen vara både resultat och medel i torpets trans-
formation som plats. Eftersom det finns flera sätt att både tolka och agera 
utifrån en representation är det viktigt att inte privilegiera representationer 
och höja dem över andra faktorer som kan vara med och forma en plats (Me-
ethan 2001:31). En studie som bara fokuserar på immateriella dimensioner 
kan ge en haltande tolkning av hur och varför torpet transformerats och över-
levt. Studier om representationer blir betydelsefulla om man strävar efter att 
se deras konsekvenser och inte bara deras innehåll. Det är så de påverkar 
människors praktik och den sociala och materiella världen.  

Praktik 
De senaste åren efter den kulturella vändningen har oroade forskare gjort 
sina röster hörda och kritiken mot studier kring representation har kommit 
från flera håll. Bland annat har det funnits en oro för att fokus på representa-
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tioner ger den immateriella geografin företräde över det materiella och kon-
kreta (t.ex. Mitchell 1995, Philo 2000).  

Det har även vuxit fram en kritik som framfört att en fokusering på män-
niskors konkreta praktiker och upplevelser kan säga mer om världen än vad 
studier kring representationer kan (t.ex. Bærenholdt et al. 2004, Simonsen 
2005a, 2007, Crouch 2000, Anderson & Harrison 2010). Praktik definieras 
här som handlingar, ”what people do” i David Crouchs ord (2000:66). Dessa 
idéer sammanförs ofta under begreppet non-representational, eller kanske 
mer passande more-than representational, theory (Thrift 1996, Lorimer 
2005). De fokuserar på hur människors kroppar, känslor, handlingar och 
praktiska engagemang med världen skapar betydelser, föreställningar och 
påverkar platser. Ofta diskuteras det genom begreppet performance, som kan 
innebära både medvetna och omedvetna sätt att vara och agera (se t.ex. 
Edensor 2006). Detta har bland annat undersökts genom hur turister i sitt 
sociala och kroppsliga engagemang med omvärlden, som hur de rör sig, 
umgås och skapar minnen, hela tiden skapar turismens platser (Bærenholdt 
et al. 2004). Det har också studerats genom hur människor rör, uppför och 
tillägnar sig staden (Simonsen 2005a). Det är ett sätt att komma bort från den 
dominerande fokusen på mentala processer och språkets betydelse där mate-
rialitet, vardagslivets praktiker och de levda upplevelserna ibland betraktas 
som sekundära effekter (Thrift 1996:4, Wylie 2007:163). Utifrån en studie 
om jordbrukares praktiker förklarar Hansen (2001) exempelvis att männi-
skan genom sina handlingar använder och formar den materiella omgivning-
en. Hon skapar på så vis en relation till den som påverkar förståelsen av 
landskapet som är utöver samhällets dominerande diskurser.  

Istället för att undersöka hur föreställningar påverkar, och uttrycks ge-
nom, våra handlingar och på så vis påverkar den materiella världen framhål-
ler alltså denna forskning snarare att det primära är hur våra praktiker och 
upplevelser skapar betydelser och formar vår förståelse och den materiella 
och den immateriella världen (Bærenholdt et al. 2004:47, Simonsen 
2005a:205, 2007:169, Anderson & Harrison 2010:7). Genom att sätta män-
niskors praktik och performance i centrum läggs uppmärksamheten på vad 
de gör, vilket även kan inbegripa hur personer utgår ifrån och anpassar sina 
föreställningar (Crouch 2000:66). Föreställningar och representationer be-
traktas dock inte som irrelevanta inom dessa studier eftersom de kan vara 
delaktiga i hur folk agerar kring och skapar platser.  

Ett praktikperspektiv ger en tydlig kroppslig betoning som jag ser som 
central för dagens torpanvändning. Livet där inkluderar mycket kroppsligt 
engagemang med de gamla och ofta omoderna torpstugorna. Hur vi upplever 
landskapet är beroende av våra kroppar och de sinnen vi har (Tuan 1974a:5-
12, Simonsen 2005a:55-58). De kroppsliga erfarenheter, som våra handling-
ar ger, kan ge kunskaper och insikter som kan förändra våra föreställningar 
och vidare praktiker. Detta har studerats genom hur förståelser kring hem-
met, nationalidentitet och relationen till omvärlden skapas och förändras 



 47 

genom aktiviteter som promenader, sommarstugevistelser, odling och cam-
ping (Kayser Nielsen 1999, Crouch 1999b, Tilly 2008). Den egna praktikens 
betydelse för tankar och kunskaper har även alltmer lyfts inom psykologi 
(som kognitiv beteendeterapi) och pedagogik (Pettersen 2008). 

Praktiker, som att hämta vatten, ta bort sly eller renovera på torpet, är på-
tagligt materiella och kroppsliga. Men de kan även ha symboliska, sociala 
och mentala dimensioner. De är således inkorporerade i både materiella och 
immateriella aspekter av tillvaron. Människans handlingars betydelse för 
både den fysiska världen och våra föreställningar, och för diskussionen kring 
det materiella och immateriella, blir utifrån detta perspektiv följaktligen stor 
och relevant. Genom att bara studera exempelvis representationer, utan att 
koppla dem till människors praktik och den materiella världen skapas en, i 
Mike Crangs ord, död geografi (Crang 1999:248). Utan att inkludera prakti-
ken kan undersökningen bli tom på människor, de som skapat, ändrat och 
använt torpen. Människans vardagspraktik är således central i platsers ska-
pande och förändring. Den betraktas därför som en betydelsefull tredje 
aspekt i undersökningen av torpets transformation. Praktikerna i min studie 
handlar om hur folk idag agerar på sina torp, men också hur folk använt dem 
förut när de brukades av torpare och användes inom torpinstitutionen. Lik-
som angående torpens materialitet och immaterialitet är förändringar kring 
agerande och användande centrala i avhandlingen. Av intresse är både hur 
praktikerna kring torpet förändrats och hur dessa praktiker förändrat torpet, 
både materiellt och immateriellt. 

Framhävandet av praktikens betydelse är relevant, men kan också pro-
blematiseras. Att varje representation föregås av, och baseras på, någon form 
av praktik och att kunskaper och betydelser som skapats genom det egna 
agerandet och engagemanget med omvärlden kan vara starka är rimligt. Men 
det behöver inte betyda att det är det som är mest relevant i varje samman-
hang. Som jag ser det skulle exempelvis representationer, som en roman, 
kunna få stor inverkan på personers handlingar och föreställningar om inga 
egna praktiker skapat tidigare erfarenheter kring det som representationen 
handlar om. En studie som bara beaktar praktikerna på torpen kan, precis 
som om man enbart skulle undersöka torpets materialitet eller immaterialitet, 
ge begränsade möjligheter att förstå delar av torpets transformationsprocess. 
Till exempel för att man då kan sakna en förståelse av vad agerandet baseras 
på. Dessutom kan det vara svårt att komma åt människors vardagspraktiker 
kring platser i det förflutna. I de fallen är tryckta källor en viktig del i förstå-
elsen av hur platser skapats, använts och förändrats (Merriman 2005:114). 
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Att samla tankarna i en skiss  
En utgångspunkt blir således att en plats inte bara är eller kan förstås utifrån 
dess materiella former. Den har även immateriella dimensioner som är knut-
na till mentala föreställningar, textuella representationer och sociala relatio-
ner. Dessutom är platsen starkt bunden till människans ageranden. Dessa 
aspekter ska inte ses som separerade utan istället tätt, men också komplext 
och varierande, sammankopplade. En följd av att de ses som sammanhäng-
ande är att de kan påverka varandra och att förändringar i det ena också kan 
påverka de andra. En förändring av torpet som plats skulle på så vis kunna 
ske när förändring inträffar i någon av dess delar eller i relationerna mellan 
dem (jfr. Sack 1997). Argumentet blir alltså att de tre aspekterna materiali-
tet, immaterialitet och praktik ses som möjligt betydelsefulla, och samman-
hängande, i skapande och förändrande av en plats. De blir därför väsentliga i 
undersökningen kring torpets transformation och förståelsen kring hur och 
varför det överlevt och fått de innebörder det har. Att inkludera alla tre 
aspekterna är viktigt för att kunna diskutera deras relationer till varandra. 
Därmed är det inte sagt att de tre ger en total bild av transformationen. Den 
skulle kunna studeras ur en rad perspektiv.  

En annan utgångspunkt i avhandlingen är att inte blint anta att någon av 
aspekterna alltid är av mest betydelse utan att faktiskt undersöka när, var och 
hur de spelar en betydande roll för torpets transformation och överlevnad. 
Frågor kring hur och när de olika aspekterna har betydelse samt hur och när 
de hänger samman, det vill säga hur de ofta antagna komplexa relationerna 
faktiskt kan se ut, måste undersökas empiriskt. För att kunna diskutera idéer-
na om hur platsen består och påverkas av såväl det materiella, det immateri-
ella och människors praktiker, alltså hur torpet skapats, existerat och trans-
formerats på flera plan, ska en enkel skiss där de tre aspekterna och deras 
möjliga relationer konkretiseras presenteras inom kort.  

Den franske filosofen Henri Lefebvres idéer i The production of space 
(1991) om hur rum skapas, och särskilt Rogers (2002) tolkning av dessa 
tankegångar, har varit ett sätt att vidareutveckla mina idéer. Lefebvres influ-
ens på geografers (och icke-geografers) sätt att se på rummet är stort (t.ex. 
Shields 1991, Soja 1996, Mels 1999, Heldt-Cassel 2003, Franzén 2004, Si-
monsen 2005b, Halfacree 2006, Smas 2008, Grip 2010). Hans texter uppfat-
tas dock ofta som svåra och vaga vilket resulterat i stora skillnader mellan 
hur de tolkats och använts. Det är också en del av den kritik som riktats mot 
honom (t.ex. Unwin 2000). Lefebvre utgår från att det finns en svårighet 
med att studera rummet eftersom det i samhället skett en separering av det 
materiella och det immateriella. Han menar att rum är en social produkt som 
skapas, formas och förhandlas genom interaktion mellan det materiella, det 
mentala och det sociala (Lefebvre 1991:39). Fokusering på tre aspekter istäl-
let för två är ett sätt att komma vidare och ge utrymme åt någonting utöver 
den lite väl enkla uppdelningen mellan det materiella och det immateriella.  
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Vanligtvis brukar Lefebvres idéer om hur rum skapas användas utifrån 
hans triad av tre aspekter som på engelska benämns spatial practice, repre-
sentation of space och representational space. Hans idéer kan dock också 
uttryckas genom en liknande triad baserad på begreppen det uppfattade (es-
pace perçu på franska), det tänkta (fr. espace conçu) och det levda (fr. espa-
ce véçu) (Lefebvre 1991:33-40, Rogers 2002, Franzén 2004). Det är fram-
förallt dessa tre som jag ser som relevanta att föra in i diskussionen kring 
torpets transformation. En del i Lefebvres resonemang, som gör det relevant 
utifrån mitt eget perspektiv, är att de tre aspekterna betraktas som samman-
kopplade och kan alltså påverka varandra. Dessutom är relationerna mellan 
dem föränderliga vilket innebär att de kan se olika ut i olika tider och sam-
manhang (Lefebvre 1991:46). De tre aspekterna är alla delar av, och påver-
kar, rummet. Resultat av samspelet mellan dem kan ses som det som blir en 
plats (Franzén 2004:57), som i det här fallet, torpet. Min idé om att fokusera 
på tre aspekter, istället för två, och dessas relationer till varandra är emeller-
tid inte primärt baserad på Lefebvre. Det är snarare ett perspektiv som vuxit 
fram genom de diskussioner och studier som behandlats i detta kapitel (flera 
av dem är dock influerade av Lefebvre) i växelverkan med mitt eget empi-
riska material. Lefebvres begrepp har varit ett sätt att utveckla tankarna kring 
hur platser kan skapas på flera sätt och utveckla de aspekter som avhand-
lingen fokuserar på. Det är ingen ren konkretisering av hans idéer.  

Genom kapitlet har alltså tre aspekter framhållits som betydelsefulla att 
studera, och studera tillsammans, för förståelsen kring platsen torpet, nämli-
gen materialitet, immaterialitet och praktik. Genom Lefebvres idéer om 
rummets skapande utifrån det uppfattade, det tänkta och det levda finns fo-
kusen på de aspekterna kvar men i min figur kategoriseras de lite annorlun-
da. Praktikaspekten delas nämligen upp så torpens direkta användares liv och 
handlingar betraktas genom kategorin det levda medan andra mer vida och 
indirekta rumsliga praktiker kring torpen förs samman med kategorin mate-
rialitet, även om de betraktas som två olika dimensioner. Praktikerna och det 
som sker i det levda är annorlunda gentemot större samhälleliga rumsliga 
praktiker och därför relevanta att särskilja. Det är dock viktigt att vara med-
veten om att i det verkliga livet kan de analytiskt särskiljda aspekterna och 
dimensioner, både i min och i Lefebvres figur, gå in i varandra (Merrifield 
2000:173). Uppdelningen är inte så enkel som den kan se ut i text eller skiss.  

Aspekt 1: Materialitet och rumsliga praktiker 
Den första aspekten i figuren, som kan kopplas samman med det som Le-
febvre kallat det uppfattade rummet och hans begrepp spacial practice, be-
står av dimensionerna materialitet och rumslig praktik. Lefebvres uppfattade 
rum kan nämligen sägas innehålla både samhällets rumsliga praktiker och 
rummets materiella dimensioner (det som kan tas på) som skapas av dessa 
praktiker. De materiella dimensionerna, materialiteten, är dock både medium 
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och produkt av praktikerna. Den är en rumslig och materiell konsekvens av 
våra praktiker och samtidigt något som möjliggör och begränsar dem (Le-
febvre 1991:38-40, Rogers 2002). Det kan exemplifieras med att torpets 
småskalighet, som skapats genom vissa rumsliga praktiker och sociala och 
ekonomiska förhållanden med fattigdom och knappa resurser, satt ramar för 
hur torpen kunnat användas och för vilket liv som kunnat levas där.  

Torpets materialitet inrymmer de torp som fysiskt funnits och finns, och 
som folk använt på olika sätt i olika tider. Det innefattar torpens materiella 
dimensioner, deras materiella skepnader. De rumsliga praktikerna som in-
ryms i det uppfattade är praktiker kring torp som att de använts i ett torpsy-
stem för uppodling, resursbringande och arbetskraftsförsörjning och senare 
för sommarstugeanvändning. Dessa praktiker har genom sina fysiska uttryck 
materialiserats och på så vis påverkat det materiella. Men de har också på-
verkats av det materiella genom de möjligheter och begränsningar som det 
kan ge. I praktikerna kring torp inryms egentligen även praktiker kring tor-
pets immaterialitet, som producerandet av representationer. Det är dock inte 
undersökt närmare i avhandlingen.  

De två dimensionerna är sammankopplade och kan påverka varandra, 
men de hänger också ihop med de andra aspekterna som platsen konstitueras 
av och kan därför påverka, och påverkas av, dem. I beskrivandet av det upp-
fattade fokuserar Lefebvre mycket på att och hur det skapas och materialise-
ras genom samhällets rumsliga praktiker. I mitt resonemang läggs mer vikt 
på torpets materialitet, inte bara som resultat och medium av samhällets 
rumsliga praktiker utan också i sig själv genom de egenskaper som det mate-
riella har, än vad jag uppfattar att Lefebvre och hans uttolkare gör. Materiali-
tet och rumsliga praktiker är relaterade men för mig är det viktigt att de inte 
betraktas som samma sak. Därför särskiljs de i två dimensioner istället för att 
ses som en enhet. En stenmur innehåller den rumsliga praktik som skapat 
muren men också murens egen materialitet. Denna materialitet ger en viss 
tröghet till platsen och kan vara ett medel för människan i hennes aktiviteter 
men också ett hinder för detta. Begreppet affordances, som redan introduce-
rats, är ett sätt att diskutera den fysiska miljöns kvaliteter som kan vara både 
möjliggörande och begränsande för dess användares handlingar. Torpets 
materiella egenskaper är resultat av både materiella förutsättningar och 
rumsliga praktiker. Att och hur torpet finns och används beror på vissa socia-
la, ekonomiska och kulturella idéer och syften men förmågan att exempelvis 
ge värme, inrymma människor eller bestå styrs av dess fysiska egenskapers 
affordances. De kan dock ändras, exempelvis genom att man förändrar mate-
rialiteten genom tillbyggnader eller liknande. Jag använder mig av begreppet 
för att lyfta fram och diskutera hur torpets användare kan påverkas av det 
materiella. I den nyss nämnda stenmurens affordances finns just dess möj-
lighet att stänga ute och stänga inne men muren ger också möjlighet för nå-
gon att gömma sig eller komma högre upp. Stenmurens materialitet gör des-
sa handlingar möjliga.  
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Aspekt 2: Representation och föreställning 
Figurens andra aspekt, som handlar om torpets immaterialitet, innefattar de 
torp som finns i våra tankar och idéer, det vill säga våra föreställningar, och i 
de representationer av torp som existerar i samhället. Det kan relateras till 
den aspekt av rummet som Lefebvre kallar det tänkta, som är en konceptuell 
värld som består av representationer av rummet (Lefebvre 1991:39). Både 
hur en plats representeras i olika texter och vad det representerar där är här 
viktigt. I avhandlingen innebär det hur torp framställts i media, hembygds-
texter, skönlitteratur och politik och vad det fått representera i olika källor, 
till exempel en symbol för fattigdom eller idyll. Hur länge vissa representa-
tioner har funnits är också relevant här eftersom de då genom sin kontinuitet 
kunnat påverka personer och torp under en längre tid.  

Även denna aspekt består av två dimensioner, representationer och före-
ställningar, och mellan dem finns vissa relationer. Förenklat kan man säga 
att representationer bygger på föreställningar som de som skapat representa-
tionen har eller vill framföra. Dessa representationer kan sedan påverka före-
ställningar hos den som konsumerar dem, även om hur representationerna 
förstås också kan formas av konsumentens tidigare föreställningar. Genom 
att undersöka representationer i tal, skrift och bild kan föreställningar syn-
liggöras och diskuteras. Fokus här är dock särskilt på hur de båda är sam-
mankopplade med torpets materialitet, rumsliga praktiker kring torp och det 
levda torpet. En skillnad mellan min kategorisering och Lefebvres är att han 
inte räknar in alla konstnärers och författares representationer i det tänkta 
rummet. Han menar att vissa hör till det tänkta rummet och andra till det 
levda (Lefebvre 1991:38-39). I min figur inkluderas alla dessa i det immate-
riella torpets sfär (och på liknande sätt gör Soja 1996) eftersom jag anser att 
dessa, precis som exempelvis medias representationer, är viktiga delar av de 
bilder som finns av torp i samhället. Torpanvändarnas föreställningar kring 
torp är däremot starkare förenade med det levda än det tänkta.  

Aspekt 3: Det levda torpet 
Praktikaspekten har delvis tagits upp eftersom den är teoretiskt uppdelad i 
figurskissen. Här ligger fokus på den delen av praktiken som sållas till det 
som Lefebvre benämner det levda rummet. Det beskrivs som användarnas 
rum, som det levs och upplevs genom dess användare (Lefebvre 1991:39). 
Det levda rummet är både materiellt och immateriellt och inte aningen eller 
(vilket Soja diskuterat mycket utifrån hans begrepp thirdspace 1996). Det är 
här som den ömsesidiga påverkan mellan människan och hennes konstruera-
de, rumsliga värld sker (Rogers 2002). Det är i det levda som torpanvända-
ren lever sitt liv med torpet, kroppsligt och själsligt, materiellt och mentalt. 
Det är här som denne genom sina praktiker, genom sina performances av 
torplivet, kan möta och hantera torpets materialitet och immaterialitet.  
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Hur relationerna mellan de olika aspekterna kan se ut, förutom att de är 
föränderliga och samspelande, specificeras inte helt av Lefebvre. Det visar 
behovet av att se hans idéer som framförallt ett sätt att börja tänka kring en 
plats som sedan måste undersökas i ett konkret exempel. Angående det levda 
rummet specificerar Lefebvre dock att det påverkas av de två andra eftersom 
de båda är komponenter av människans erfarenheter, upplevelser och prakti-
ker. Både det uppfattade och det tänka är viktiga i de levda upplevelserna 
hos en person, till exempel en torpanvändare. Det uppfattade och det tänkta 
rummet skapar exempelvis både möjligheter och begränsningar för det levda 
rummet. Det levda rummet är emellertid inte bara dessa två aspekter till-
sammans utan det är också något eget. Det är alltså något annorlunda än de 
två andra aspekterna samtidigt som det omfattar dem och på så vis kan det 
både påverkas av dem och påverka dem (Lefebvre 1991:39). Det levda 
rummet kan vara fullt av motsägelser (Soja 1996). Det kan vara svårt att 
förstå dess existens om man inte tänker på det utifrån ett konkret exempel, 
som torpet. 

En enkel figur 
Och nu till den preliminära skiss (se figur 3) som används som ett sätt att 
konkretisera de olika aspekterna, deras dimensioner och de möjligt varieran-
de och komplexa relationer som kan finnas mellan dem, som tillsammans 
skapar och transformerar torpet som plats. Det är inte svårt att anta att rela-
tioner finns. Det svåra, och för mig intressanta, är att undersöka och visa när, 
hur och varför olika aspekter och dimensioner spelar någon roll i torpets 
transformation och överlevnad och vad de olika delarna och relationerna 
mellan dem egentligen består av. Det är ett angreppssätt och fokus som jag 
många gånger upplevt som saknat eller partiellt i undersökning av platser 
och som helt saknats i tidigare studier om torp.  

 
Figur 3. Preliminär skiss över platsens olika dimensioner och möjliga kopplingar av 
intresse för konstruktionen och transformationen av en plats.  
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Figuren ska inte ses som en förklaring utan som en skiss över möjliga 
kopplingar, kopplingar som måste studeras empiriskt. Vidare måste man 
komma ihåg att en plats och dess olika dimensioner alltid befinner sig i en 
föränderlig kontext av sociala, ekonomiska, politiska, kulturella samt fysiska 
omständigheter och relationer. Dessutom är figuren helt utan tidsdimension 
och kan därför inte visa eller uppmärksamma tidsmässiga variationer och 
relationer. Ett tidsperspektiv och historiens betydelse har sällan getts utrym-
me i plats- och rumsdiskussioner, exempelvis utifrån Lefebvres triad, vid 
sidan av konstateranden att relationerna kan variera över tid. Ofta uppmärk-
sammas också historien som en viktig kontext men den studeras sällan empi-
riskt och dess påverkan blir därför oklar. Frågan kommer att diskuteras mer i 
det avslutande kapitlet. 

Utvecklat syfte och frågeställningar 
Det teoretiska ramverket leder oss fram till formulerandet av ett mer utveck-
lat syfte:  

 

Att undersöka torpets transformationer från år 1850 fram till idag utifrån 
aspekterna materialitet, immaterialitet och praktik och de relationer som 
finns mellan dessa. Detta undersöks för att förstå hur och varför torpet över-
levt som plats och fått de innebörder det har. Förutom att vara en studie om 
torp är avhandlingen ett sätt att konkret arbeta med frågan om det materiellas 
och immateriellas integrering i skapandet och omskapandet av platser.  
 

Den huvudsakliga frågeställningen är  
A. Hur och varför har torpet överlevt och fått de innebörder det har?  
 

Avhandlingen dras också framåt av mer specificerade frågor som 
B. Hur och varför har torpets materialitet transformerats sedan år 1850 

och vilka konsekvenser har det fått?  
C. Vilka föreställningar och representationer har funnits och finns kring 

torp, hur och varför har de transformerats sedan år 1850 och vilka 
konsekvenser har det fått? 

D. Hur har torp använts och vilka praktiker (mer eller mindre direkta) 
finns och har funnits kring torpet sedan år 1850?  

E. Kan kopplingar mellan de olika aspekterna, och deras dimensioner, av 
torpet ses och i så fall när, hur och med vilka konsekvenser förekom-
mer de?  
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Kapitel 4. Genomförande  

För att kunna analysera torpet utifrån syfte och teoretiska utgångspunkter 
behövs flera olika metoder och källor. Genomgående för de använda insam-
lings- och analysmetoderna är att de utgår från ett kvalitativt angreppssätt.  

Historiskt källmaterial 
Torpets materialitet och praktikerna kring det i historien fram till idag har 
studerats genom fallstudier i tre svenska socknar: Alsike, Sjösås och Lung-
sund. Socknarna kommer att presenteras mer senare i kapitlet. För studierna 
har källmaterial som kartor och skriftliga dokument från 1600-talet och 
framåt, samt uppgifter från boende och hembygdsföreningar använts. För att 
studera vilka som ägt och brukat torpen har husförhörs- och mantalslängder 
varit centrala. Viktig information kommer också från fastighetslängder, av-
styckningsdokument och dokument från enskilda gårdsarkiv som till exem-
pel arrendekontrakt. Kombinationer av material har varit betydelsefullt.   

Kartor, både historiska och moderna, har varit viktiga källor. De ger ett 
rumsligt och materiellt perspektiv över torpens existens och i bästa fall möj-
ligheter att se förändringar över tid. På så vis ger kartan ett sätt att studera de 
transformationer som skett kring torpens materialitet. Torpens närvaro i det 
historiska kartmaterialet varierar dock. Kartor framställs alltid utifrån ett 
syfte och att kartera torp har inte alltid ingått i det. Torpen var, och behand-
las som, marginella vilket också visar de maktrelationer till jordägaren som 
torpen varit situerade i. På vissa kartor tas alla torp upp medan de på andra 
lyser med sin frånvaro, fast de existerade vid tidpunkten för kartans upp-
rättande. Det är framförallt torp som hört till större gårdar som gods och 
prästgårdar som karterats ordentligt i det historiska kartmaterialet, till skill-
nad från dem som hört byar eller mindre gårdar. Denna problematik gäller 
inte bara kartmaterial. Skiftliga dokument som berör torpen, som kontrakt 
med viktig information om torparnas villkor, finns framförallt sparat för torp 
som hört till gods. Därför är informationen om torp från olika typer av jord-
ägare ojämn. Angående det historiska kart- och arkivmaterialet har frågor 
kring i vilken situation och i vilket syfte källan producerats och vilken inne-
börd som kan ha lagts i olika begrepp blivit viktiga att fundera över (Roche 
2005:139-140). Det är egentligen frågor som man bör ställa sig i anslutning 
till användande av alla typer av källmaterial, nya som gamla. Förutom kart-
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material har även flygbilder använts. Flygbilderna, som framförallt kommit 
från Lantmäteriets analoga arkiv, har gett värdefull information om torpens 
rumsliga former sedan 1940-talet. De ger dock ögonblicksbilder där tillfäl-
ligheter kan verka permanenta, vilket kan bli en felkälla när man analyserar 
de materiella förändringarna som skett på en plats. Genom kombinationer av 
kartmaterial, flygbilder från flera tidpunkter samt muntliga källor har dessa 
felkällor försökts minimerats.  

Husförhörslängder, som sedan ersattes av församlingsböcker, har varit 
viktiga källor, men svårare att studera med tiden gång. De har under 1900-
talet omstrukturerats utifrån adresser istället för enskilda bebyggelseenheter, 
vilket gör torpen svårare att hitta. De är även delvis sekretessklassade. När 
många torpstugor sedan blev sommarbostäder syns de dessutom inte längre i 
flera av de studerade källorna. Torpen har dessutom, både som småbruk, 
arbetarbostäder och sommarbostäder, vanligtvis använts av stora mängder 
människor, många ganska tillfälligt. Detta gör det svårt och rörigt att identi-
fiera tidigare användare och personer med information om dem. Resultatet 
av allt detta är att berättelserna om torp ofta blir fragmentariska. De kan 
många gånger sakna viktig informationen, även angående händelser nära 
nutid. Därför har muntliga uppgifter från boende varit viktiga för rekonstruk-
tionen av hur och av vilka torpen använts under senare delen av 1900-talet. 

Observation 
Det fysiska landskapet är en källa som kan berätta om, eller i alla fall indike-
ra på, sådant som andra källor kan missa. Mina egna observationer i avhand-
lingens tre fallstudieområden har därför varit en viktig källa till kunskap om 
dagens torp och hur de gestaltas och används nu. De har också gett informa-
tion kring vad som finns kvar av de mer eller mindre försvunna torpen som 
inte längre används.  

Torpbiografier 
En del i analysen av transformationerna av torpets materialitet och prakti-
kerna som funnits kring det, har varit att teckna fyra torps biografier. Biogra-
fi betyder livsbeskrivning (Rosengren & Östling 2007) och har här varit ett 
sätt att se vad som hänt på en plats under en lång tid och på så sätt visa hur 
den existerat och förändrats. Biografier brukar oftast behandla människors 
liv, men även platsers eller objekts biografier kan skrivas (se t.ex. Gallivan 
2007, Hoskins 1998, Kopytoft 1988). Genom dem kan man komma åt tor-
pens föränderlighet och kontinuitet och koppla nutid till dåtid. Biografierna 
visar vad som hänt med torpen i olika tider men även hur deras materiella 
strukturer förändrats. De har dessutom varit ett sätt att befolka torpen. 
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Intervjuer 
Förutom att ge viktig information om vad som hänt på enskilda torp i det 
förflutna har intervjuer använts för att studera dagens användare och deras 
tillvaro på torpen. De ger dessutom chanser att undersöka föreställningar 
kring torp och hur människor hanterar dessa i sin vardagspraktik. För varje 
av de tre fallstudiesocknarna har mellan sju och nio djupintervjuer med fri-
tids- och permanentboende på enskilda torp genomförts (totalt 25). En fördel 
med intervjuer är att de ger möjlighet att undersöka och förstå handlingar 
och betydelser i ett sammanhang (McDowell 2010:157-158). Det är en me-
tod som för människor och deras upplevelser och åsikter in i forskningen. 
Olika sätt att genomföra intervjuerna släpper dock in människan olika myck-
et. Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer för att kunna ha öppna 
samtal utifrån fyra teman. Dessa var allmänna frågor om det egna torpet 
(som ägoförhållanden och historia), frågor kring vad torpet betyder för den 
intervjuade, frågor kring aktiviteter på torpen samt frågor kring torpbegrep-
pet och föreställningar kring torp. Intervjuerna har i de allra flesta fall gjorts 
på torpet vilket gjorde det möjligt för de intervjuade att visa hur man lever 
sitt liv. Det möjliggjorde även för mig att se förutsättningar för, och resultat 
av, olika praktiker där. Under sommarmånaderna mellan åren 2007 och 2009 
har jag följaktligen blivit visad många renoverade och orenoverade torpstu-
gor, prylfyllda uthus, fungerande och raserade stenmurar, nygamla blomster-
planeringar och vältummade dokument, kartor och fotografier.  

Jag har medvetet intervjuat ungefär lika många permanentboende som fri-
tidsboende. Detta eftersom deras användning av torp skiljer sig åt och därför 
kan de också ha olika skäl, förutsättningar och upplevelser av livet där. Tor-
pen är valda utifrån att de är ställen som brukats av torpare en gång i tiden. 
Urvalet av dagens användare baseras alltså på att de nyttjar ställen som varit 
torp utifrån den historiska definitionen. Jag är medveten om att den utgångs-
punkten kan ge större fokus på det i svaren än vad de intervjuade egentligen 
menar eller tänker på i vanliga fall. Samtidigt är det svårt att komma runt 
detta. Vem i hushållet som intervjuats har berott på hur de själva velat ha 
det. I de flesta situationer har flera från familjen varit med. De intervjuade 
har godkänt att informationen kring enskilda torp som används i kapitel fem 
och sex (angående grad av renovering och modernisering, ägoförhållanden 
och liknande) hänvisas till de intervjuade med namn. De delar av intervjuer-
na som behandlas i kapitel 15, som mer behandlar de egna praktikerna och 
tankarna kring torpen idag, redovisas anonymt. Förutom intervjuerna med 
dagens torpanvändare har 20 intervjuer och samtal av varierande längd ge-
nomförts med personer som kan knytas till de tre fallstudiesocknarnas torp, 
som tidigare brukare, ägare och hembygdsintresserade.  
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Textanalys 
Torp finns representerat genom en mängd olika språkliga uttryck. Hur de 
framställs och vad de representerar i olika material, hur det förändrats över 
tid och sammanhang, samt vilka föreställningar som kommer till uttryck i 
dessa representationer, utgör en av avhandlingens grundfrågor. När jag tagit 
mig an texterna har jag influerats av ett diskursanalytiskt perspektiv, och 
särskilt den kritiska diskursanalysen. Det har bidragit med dels ett perspektiv 
på språk och texters betydelse i världen, dels konkret hjälp med verktyg för 
analyserna. Diskursanalys är snarare ett brett perspektiv med många olika 
teoretiska och metodologiska utformningar där texten står i centrum, än en 
helt enhetlig teori eller metod. För att kunna bygga upp en ram för en kon-
kret analys behövs ofta modifieringar och kombinationer av angreppssätt 
(Winther Jørgensen & Philips 2000:19, Neumann 2003:20). Avhandlingens 
analyser av texter är inte fullständiga diskursanalyser. Fokus och tillväga-
gångssätt gör dem snarare att betrakta som diskursanalysinfluerade textana-
lyser som fokuserar på representationer av framförallt platser.  

Det kanske kan tyckas lite oviktigt att i detalj studera och diskutera vilka 
ord som använts i olika texter. Men vid producerandet av en text är urvalet 
av ord och uttryck alltid val som baserar sig på någonting och kan säga något 
om de föreställningar som finns bakom (Johnstone 2008:54). Det kan vara 
föreställningar om vad som är rätt ord att använda eller om vad som fångar 
intresse och förståelse hos läsaren. Dessa föreställningar kan, genom repre-
sentationen, i sin tur forma läsarens vidare föreställningar och handlingar. 
Den kritiska diskursanalysen menar att hur man talar, skriver och tänker om 
någonting påverkar ens handlingar (Fairclough 2003). Därför kan föreställ-
ningar och representationer kring torp alltså påverka hur de konkret behand-
las och gestaltas. Men det är också viktigt att fråga sig hur det materiella 
torpet och det liv som levs och levts på en viss plats i en viss tid påverkar 
föreställningar och representationer som finns, och funnits.  

Representationer och identiteter  
Textanalyser kan vara mycket tidskrävande. Därför krävs noggranna val om 
vad det som egentligen är relevant att analysera. I den här undersökningen 
ligger fokus på hur torp konstrueras och representeras som platser i och ge-
nom olika texter, det vill säga intresset ligger framförallt i torpens platsiden-
titet. Därför används van Leeuwens (1996) idéer om hur identiteter skapas 
genom olika strategier i texter. Van Leeuwen skriver egentligen om identi-
tetsskapandet av aktörer. I mina analyser handlar det framförallt om skapan-
det av torpets identiteter, även om brukarna inte är helt utanför. Varje text-
analys blir således en studie i hur torpens identitet skapas i just den källan 
och i det sammanhanget. Här ska det kommas ihåg att identiteter, både per-
soners och platsers, är kontextberoende, flerfaldiga och föränderliga (Massey 
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1994). Enligt van Leeuwen kan identiteten skapas och representeras på flera 
sätt i text, bland annat genom referensstrategier, som namngivande och ka-
tegorisering. Den senare innebär representation utifrån funktioner eller egen-
skaper. Särskilt en specifik typ av kategorisering kallad fysisk identifikation 
är aktuell här. Jag väljer emellertid att även inkludera icke-fysisk identifika-
tion, eftersom jag är intresserad av torpets materiella och immateriella sidor. 
Denna typ av referensstrategi representerar och konstruerar de sociala aktö-
rerna, torp och deras brukare, utifrån egenskaper som identifierar dem i en 
given kontext. Identifikationen sker exempelvis genom olika typer av voka-
bulär eller rumsliga och tidsmässiga referenser. Den ger en identitet genom 
att lyfta upp vissa framträdande karaktärsdrag eller egenskaper som textens 
skapare vill uppmärksamma (van Leeuwen 1996:45-58).  

Flera nivåer av kontext 
Frågan om föreställningar och deras förändring och variation måste dessut-
om relateras till tid och rum. Alla texter är rumsligt och tidsmässigt situerade 
och deras innebörd måste ses i relation till flera kontexter (Sharp 2000, Sey-
more 2000, Riesigl & Wodak 2001, Hellspong & Ledin 1997). Dessutom 
blir mina tolkningar situerade genom mig och den kontext jag befinner mig i. 
De analyserade texternas plats i flera kontexter är således viktigt att ta hän-
syn till. Det är någonting som ofta saknats angående exempelvis hur skönlit-
teratur tidigare hanterats inom geografiämnet, vilket vanligen varit inom den 
humanistiska men till viss grad också den radikala geografin (se t.ex. kritik 
framförd av Sharp 2000, Brosseau 1994, Burgess & Gold 1985). För det 
första finns en direkt kontext, den textuella, som handlar om textens deltaga-
re och vilka sociala aktiviteter eller verksamheter den är en del av samt vil-
ket genre texten tillhör. Genre definieras av Fairclough (1995:14) som det 
språkbruk som är kopplat till en viss specifik aktivitet, som till exempel re-
klam, skönlitteratur och nyheter. Även författarens egna erfarenheter, textens 
form och syften, som kan vara estetiska, litterära, sociala och politiska, ingår 
i den textuella kontexten (Sharp 2000). Sen finns även en intertextuell kon-
text som är textens relationer till andra texter, både direkta referenser och 
mer löst överensstämmande teman (Wodak & Reisigl 2001:37). Dessa två 
kontextnivåer behandlas i anslutning till de enskilda textanalyserna. Den 
tredje kontexten är en vidare kontext som innebär de historiska, sociala, kul-
turella och politiska sammanhangen som torpen och deras representationer 
finns och funnits i (Hellspong & Ledin 1997:62). Denna har till stora delar 
tecknats i kapitel två, men kommer också kompletteras i de enskilda analy-
serna. 

Genom textanalyserna kommer inte alla existerande sätt att tala och skriva 
om torp att hittas. Men genom systematisk analys av utvalda texter kan vissa 
aspekter av språkanvändning och föreställningar kopplade till torp göras 
synliga för diskussion. Intentionen har varit att läsa texterna så öppet som 



 59 

möjligt och försöka utgå från de teman, kategorier, fokus och sammanhang 
som texterna själva visar. Någonting som bör nämnas är att själva textanaly-
serna framförallt gäller hur torpen representeras och mindre hur representa-
tionerna tas emot. Kommunikation av representationer handlar dock alltid 
om både producent och mottagare. En text kan ses som en händelse och vad 
den innebär är resultatet av interaktionen mellan producent, text och konsu-
ment. Detta kan variera utifrån både tid och rum (Hones 2008:1301). Motta-
gandet av representationer tas främst upp i kapitlet om dagens torpanvändare 
även om det kommer att tangeras i textanalyserna när det är möjligt. Alla 
textanalyser i avhandlingen är i grunden strukturerade på liknande sätt, trots 
att de kan skilja sig åt lite i fokus och detaljeringsgrad. De är alla inriktade 
på att identifiera huvudsakliga sätt att representera torp och konstruera olika 
identiteter. De analyserade texterna utgörs av politisk debatt kring torp, 
skönlitteratur, media som bostadsannonser, dagstidningar och tidskrifter 
samt hembygdsrörelsens inventeringstexter.  

Avgränsningar och urval av källmaterial 
Utifrån genomgången av tidigare forskning blev det tydligt att studier kring 
den senare delen av torpens historia, som också kopplar ihop det förflutna 
med nutid, saknas. Det har påverkat val och avgränsningar av syfte och frå-
geställningar. Vidare har det teoretiska resonemanget med fokuseringen på 
begreppen materialitet, föreställningar/representation och praktik påverkat 
vilka källor och metoder som varit relevanta.  

Avhandlingen rör sig från 1600-talet då torp började etableras fram till 
idag, men tiden från senare delen av 1800-talet och fram till idag är i fokus. 
Avgränsningen baseras på att det är en tid då torpet genomgick stora föränd-
ringar, förändringar som var både materiella och immateriella. Med det sagt 
ska man inte glömma bort att torpen förändrats även innan dess. Avhand-
lingen består av flera olika undersökningar som genomförts på olika geogra-
fiska skalor. Studierna om torpets materialitet, praktiker som funnits kring 
torpen under olika tider och det levda torpet är gjorda på lokal nivå genom 
fallstudier. Undersökningarna om torpets immateriella dimensioner är fram-
förallt gjorda på en övergripande nationell nivå. Dock tas analysen ner på en 
mer lokal nivå genom intervjuerna av dagens torpanvändare och analysen av 
bostadsannonser. 

Urvalet av källorna för undersökningen om representationer och föreställ-
ningar har gjorts utifrån en generell översikt av olika material där torp och 
torpare närvarar. Torp förekommer till viss del inom skönlitteratur (både 
barn- och vuxenlitteratur), men framförallt i media som bostadsannonser, 
tidsskrifter och i anslutning till TV-programmet Sommartorpet samt i hem-
bygdsrörelsens skrifter. Urvalet av skönlitteratur baseras på frågor till biblio-
tekarier och biblioteksbesökare på Uppsala stadsbibliotek, samt de intervjua-
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de torpanvändarna. Urvalet tas upp mer i detalj senare. Urvalet av tidskrifter 
som analyserats baserats på att upplagan skulle vara relativt stor, att de fun-
nits en längre tid samt att det fanns något skrivet om torp i dem. Valet föll på 
Allt i hemmet som funnits från och till sedan år 1956 och fram till idag, samt 
Gård & Torp för dess innehållsmässiga fokus. För bostadsannonsanalysen 
har ett geografiskt urval gjorts baserat på att en studie över hela landet skulle 
ge för mycket material. Fyra län (Kronoberg, Värmland, Uppsala och Stock-
holm) gav en mera lätthanterlig mängd annonser. Det är de län som fallstu-
dierna är gjorda i (Alsike socken har tillhört både Uppsala och Stockholms 
län). Kapitlet som behandlar torpet inom den politiska debatten är inte bara 
en textanalys utan baseras även på sekundärkällor. Urvalet av det materialet 
utgår från vad som kunnat hittas överhuvudtaget och den sekundära litteratu-
ren. Urvalet av hembygdsrörelsens texter presenteras i det specifika kapitlet. 

Nedslag i Småland, Uppland och Värmland 
Fallstudierna i Alsike, Lungsund och Sjösås (se figur 4) har möjliggjort un-
dersökningar av torp, som identifierats utifrån den historiska definitionen, på 
både sockennivå och mer detaljerat. De tre socknarna har valts för att spegla 
regioner med något olika karaktär gällande torpens historiska och moderna 
utveckling och förutsättningar. En församling, uppländska Alsike söder om 
Uppsala, hade redan undersökts i tidigare studier (Lagerqvist 2005) varför 
denna valdes som en av fallstudierna. Förutom en uppländsk socken valdes 
sedan en småländsk socken, Sjösås, norr om Växjö och en värmländsk sock-
en, Lungsund, söder om Filipstad. Småland valdes för att det är ett landskap 
som ofta omtalas som ett typiskt torplandskap, Värmland för att det sällan 
figurerat i torpsammanhang. Urvalen baseras dessutom på att hitta socknar 
som skiljde sig från Alsike, till exempel utifrån avstånd till större städer och 
pendlingsmöjligheter. Även typ av bygd (skogs- eller slättbygd, inslag av 
industrier) och att det skulle ha funnits olika stora jordägare har varit urvals-
kriterier. För varje socken har dessutom två lokaler (by/mindre gård respek-
tive herrgård/bruk) med torpbebyggelse undersöks mer detaljerat. Två torp 
vardera i Alsike och Sjösås har sedan följts ännu mer detaljerat genom histo-
rien fram tills idag genom tecknandet av deras biografier. Tillgängligheten 
av källmaterial har dessutom varit viktigt för alla urval som gjorts. 

Fallstudierna har även gett chans till intervjuer. Urvalet för dessa, som re-
dan delvis behandlas, baserades på att få med torpanvändare inom de lokaler 
som studerats närmare. Fallstudien av Lungsund är av utrymmesskäl inte 
med i lika hög grad som de andra socknarna, även om den är lika grundligt 
genomförd. Den används som en extra utblick i undersökningen kring de 
materiella transformationerna. I kapitlet om dagens torpanvändning är Lung-
sund med i samma utsträckning som de andra socknarna. 
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Figur 4. Karta över de tre fallstudiesocknarna (© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgi-
vande I 2011/0094--0100). 

Disposition 
Avhandlingen är, förutom de här fyra inledande kapitlen och en avslutande 
diskussion, uppdelad på tre empiriska delar. Den första, Timmer och jord, 
sätter dimensionerna torpets materialitet och rumsliga praktiker i centrum. 
Dessa studeras genom en historisk-geografisk studie över torpens utveckling 
fram till idag i de tre fallstudiesocknarna. Den andra delen, Dröm och sym-
bol, undersöker hur torp skrivits om sedan mitten av 1800-talet och lägger 
därmed fokus på dimensionerna representationer och föreställningar. I den 
tredje delen, Vedhuggning och jordgubbstårta, ställs dagens torpanvändare 
och deras ageranden och resonemang kring torp i centrum och aspekten det 
levda torpet undersöks. Den indelning som gjorts i den teoretiska skissen 
motsvarar alltså i stort den fokus som finns i avhandlingens olika empiriska 
delar. Skotten är dock inte helt vattentäta och det kommer att bli märkbart att 
de olika dimensionerna av torpet dyker upp, och spelar roll, i alla tre delar.   
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    TIMMER OCH JORD 

Först ska transformationen av torpets materialitet och vissa rumsliga prakti-
ker som funnits kring torp genom historien behandlas. Den här första empi-
riska delen utgår från torp utifrån den historiska definitionen, det vill säga 
ställen som brukats av torpare, och vad som hänt på dem genom historien 
fram till idag. De tre följande kapitlen visar vad som egentligen hände med 
bebyggelsen och marken, med timmer och jord, när torpet utifrån den bety-
delsen försvann. Det är en historia som tidigare inte ägnats någon egentlig 
vetenskaplig uppmärksamhet. Delen bidrar initialt till att hitta svaren på 
frågeställningen som handlar om hur och varför har torpets materialitet 
transformerats sedan år 1850 och vilka konsekvenser har det fått, samt fråge-
ställningen om hur torp använts och vilka praktiker som finns och har funnits 
kring torpet sedan år 1850. För att utreda dessa transformationer måste frå-
gor som rör hur många torp som överhuvudtaget funnits och hur detta för-
ändrats över tid, hur de använts fram till idag, vad som rent konkret hände 
med dem när torparna försvann och vilka variationer det finns kring det samt 
vad det egentligen är som förändrats, svaras på. Denna empiriska del är av 
stor betydelse för att kunna förstå torpets materiella och funktionsmässiga 
transformationer. Den är även central för att sedan kunna diskutera relatio-
nerna som kan finnas mellan materiella och immateriella aspekter av ska-
pandet och förändrandet av torpet. De två socknarna Alsike och Sjösås är 
avhandlingens huvudsakliga fallstudieområden. De ligger i olika delar av 
landet och i deras karaktärer, historia och nutid finns både likheter och skill-
nader i fråga om torpen. De åskådliggör hur torputvecklingen kunde se ut i 
två socknar i Sverige. Efter dem tas ytterligare en fallstudie över Lungsunds 
socken upp men betydligt mer kortfattat på grund av utrymmesskäl.  
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Kapitel 5. Transformationer av torp i Alsike 

Den uppländska socknen Alsike (se figur 5) ligger endast några kilometer 
söder om Uppsala och korsas av den gamla vägen mellan Stockholm och 
Uppsala. Socknen är 3597 hektar stor och har hört till Ärlinghundra härad 
(Håkansson 1952:93). Uppsalaåsen stäcker sig genom delar av området och i 
norra delarna finns stora skogsområden medan det i söder är mer jordbruks-
mark. Huvudnäringen var kring mitten av 1800-talet jordbruk med binäring-
ar som skogsbruk, fiske och skjutsning (Tham 1850:178-179). Socknen har 
till stor del dominerats av större gårdar och säterier som Hagelstena, Ricke-
basta, Krusenberg, Fredrikslund och Kungshamn. De tre senare brukades 
tillsammans under stora delar av 1600-, 1700- och 1800-talen och kallas här 
för Krusenbergsgodset. De flesta av de större gårdarna etablerades under 
säteribildningens storhetstid på 1600-talet. Kring mitten av 1800-talet var 
hemmantalet 28 1/4 mantal och bestod av då 7 3/4 krono, 8 1/4 skatte och 12 
¼ frälse. Det frälse mantalet har alltså dominerat och det låg till stor del un-
der säterierna, främst under Krusenbergsgodset (Tham 1850:178-179).  

Byarna har för det mesta varit små. När landets allmänna befolkningsök-
ning skedde under slutet av 1700-talet och framåt ledde det i Alsike inte till 
så stora bebyggelsemässiga förändringar för byarnas del. Hemmansklyv-
ningen har inte varit stor. Istället märks befolkningsökningen på etablerandet 
av torp, som främst skedde på herrgårdarna och på byarnas utmarker. Flera 
av gårdarna i byarna slogs även ihop under slutet av 1700-talet och början av 
1800-talet, till exempel Ekeby (Löfgren 1983:13). Sedan tidigt 1800-tal och 
fram till år 1940 har folkmängden varit mellan 600 och 700 personer. Mellan 
åren 1940 och 1980 var den dock mindre och var som lägst nere på 383 per-
soner år 1970. År 2010 bodde 3149 personer i Alsike och mycket ny bebyg-
gelse har tillkommit (Tabellverks- och Folkmängdsdatabaserna på 
www.ddb.umu.se, 20080508 samt ne.se:Alsike). På kartan, figur 5, är Kru-
senbergsgodset och Ekeby markerade. Dessa ska följas mer detaljerat i kapit-
let.  
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Figur 5. Karta över Alsike socken år 1903 (Äldre ekonomiska kartan, Ärlinghundra 
härad). Krusenbergsgodset och byn Ekeby ska följas mer detaljerat i kapitlet. 

Torpen etableras 
I Alsike har det, utifrån den historiska definitionen, funnits 67 torp och nio 
soldattorp.1 Många av torpen inrättades tidigt och från omkring mitten av 
1600-talet och fram till 1800 hade 51 av torpen och alla soldattorp etablerats. 
Flera torp hade emellertid redan vid år 1800 försvunnit. Under 1600-talet 
etablerades minst 22 torp (se figur 6). De låg på ägorna till Krusenbergsgod-
set samt på Prästgården och Rickebasta säteri. Etableringen av torp i Alsike 
var störst under 1700-talet. Förutom på Prästgården, Krusenbergsgodset och 
Rickebasta säteri dök torp då även upp på säteriet Hagelstena och i byarna 
Ekeby och Skäggesta.  

                               
1 Genomgångna perioderna för husförhörslängder: 1792-1798, 1799-1805, 1819-1825, 1835-
1841, 1851-1855, 1866-1870, 1886-1889 och 1890-1894, för församlingsböcker: 1906-1912, 
1920-1928, 1928-1942, 1942-1955 och för mantalslängder: 1653, 1721, 1733, 1804, 1811, 
1815, 1918, 1925, 1930, 1935. För identifieringen av torpen har kartmaterial från socknen (för 
en lista, se käll- och referensförteckningen) och intervjuer också varit viktiga. 
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Figur 6. Antal torp i Alsike. Staplarna visar källmaterialets högsta antal registrerade 
torp under olika tider, Utvalda årtal baseras på källmaterialets upplägg och kvalitet 
(källa: se not 1 på föregående sida). Soldattorpen är ej medräknade. 

Torparna försvinner, torpen omvandlas 
Redan under 1700-talet skedde dock en nedgång i antalet torp om man utgår 
från den historiska definitionen. Minskningen bestod dels av att torp för-
svann helt genom att de lades ner (odlingsmarken lades igen eller togs över 
av annan brukare och förmodligen revs eller flyttades stugorna), dels av att 
torparna försvann från dem och ersattes av nya typer av brukare. I början av 
1800-talet fanns över 30 torp, som brukades av torpare, i socknen. Sedan 
började antalet minska något. Flera av dem bytte funktion och blev hem för 
personer ur andra yrkeskategorier, andra lades ner helt. Särskilt under 1820-
talet var antalet torpare lågt, vilket troligtvis kan kopplas till ägaren av Kru-
senbergsgodset vid denna tid och hur, och av vilka, torpen just då användes. 
När ställena inte brukades av torpare beboddes de istället av jordbruks- och 
skogsarbetare, pigor, drängar, skogsvaktare, rättare, änkor, änklingar, stat-
drängar eller hantverkare. Deras villkor skilde sig från torparna genom att de 
troligtvis inte hade samma dagsverkeskrav. Om dessa ställen fortfarande 
drevs som jordbruk när andra än torpare bodde där är svårt att veta. Det sak-
nas källmaterial som ger uppgifter om det från 1800-talets första hälft.  Men 
i alla fall stugorna fanns alltså fortfarande kvar. 

Från slutet av 1700-talet till runt 1860-talet lades minst 16 torp ner helt 
och försvann, framförallt från socknens stora säterier Krusenberg och Ricke-
basta. Flera av dessas placering är okänd, likaså förklaringarna till varför de 
försvunnit. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet lades ytterligare 
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fem torp ner. De senaste torpen som försvunnit gjorde det mellan åren 1935 
och 1952. Trots att antalet torp, som ställen brukade av torpare, började 
minska i socknen så skedde det dock fortfarande vissa nya etableringar. Ge-
nom 1800-talet, framförallt dess första hälft, etablerades 16 nya torp. Dessa 
lokaliserades främst till socknens byar. På de större gårdarna saktade etable-
ringen snarare ner. Utveckling var, som kapitel två visat, allmän i landet.  

På 1900-talet etablerades inga nya torp men brukandet av dem som fanns 
fortsatte ganska långt in på det nya seklet. Istället för torpbebyggelse tillkom 
nu olika typer av arbetarbostäder, småstugor och modernare bostadsbebyg-
gelse som egnahem i socknen. Det skedde också en del etablering av nya fria 
småbruk. I början av 1900-talet fanns fortfarande 27 torp kvar utifrån den 
historiska definitionen, alltså brukade av torpare. De låg på Prästgården, 
Krusenberg, Fredrikslund, Hagelstena samt i byarna Ekeby och Skäggesta. 
Kring denna tid började torpinstitutionen generellt betraktas som ineffektiv 
av både brukare och jordägare, vilket ledde till förändringar i torpens an-
vändning. År 1905 beboddes 21 torp av andra än torpare och antalet skulle 
öka under seklets gång. Från 1906 började alltfler av torpen avstyckas och 
säljas i exempelvis skapandet av egnahem och andra småbruk. Det var en 
utveckling som det vid den här tiden propagerades för politiskt (Edling 
1996). Flera andra lades ner helt, stod tomma eller brukades av andra än 
torpare.  

Omkring år 1925 hade antalet torp som brukades av torpare minskat till 
21. År 1930 var 18 av dem fortfarande i bruk av torpare. Vid året för andra 
världskrigets början fanns fortfarande 14 torpare kvar och brukade torp i 
Alsike. 12 av dem tillhörde Krusenbergsgodset, som dock inte längre bruka-
des som en enhet. Majoriteten av de torp som fanns kvar etablerades på 
1600-talet. Det var alltså främst äldre ställen som fortfarande brukades av 
torpare på 1930-talet, troligtvis för att dessa hade den bästa marken. Därefter 
minskade antalet fortare. Tre år därpå, 1942, fanns endast åtta torp brukade 
av torpare kvar, varav alla låg på Krusenbergsgodsets ägor. 1943 kom den 
arrendelagstiftning som förbjöd dagsverken som betalning för torparnas ar-
rende och som brukar betraktas som slutet för torpinstitutionen (Rydén et al. 
1990:7). Åren efter 1945 försvann också de sista torparbeteckningarna från 
personer i Alsike socken. Fortfarande existerade då 43 av de 67 torp som 
funnits i Alsike socken under historien, men de var då alltså inte längre torp 
utifrån den historiska definitionen.    

Socknens soldattorp försvann inte i samma utsträckning som de andra 
torpen gjort. Endast ett av socknens totalt 25 helt försvunna torp är ett sol-
dattorp. År 1901 lades soldattorpsystemet ner och fram till dess hade alla tio 
soldattorp brukats av olika typer av soldater. Därefter bodde de flesta kvar i 
stugorna medan några av soldattorpen friköptes eller togs över av andra yr-
keskategorier. Några av de avsatta soldaterna och deras familjer bodde kvar 
fram till 1940-talet men därefter blev de flesta soldatställen övertagna av 
andra.   
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Avstyckning och friköp2  
Någonting som påverkat de enskilda torpens förändring är huruvida de blev 
friköpta. Detta har till viss del skett ojämnt mellan olika ägor i socknen. In-
nan 1940-talet hade de flesta torp (som fortfarande fanns kvar), både soldat-
torp och vanliga, runt om i socknens byar och gårdar styckats av och blivit 
fria småbruk eller lägenheter, förutom på Krusenbergsgodset och Prästgår-
den. Deras torp var fortfarande oavstyckade. Det var också på dessa ägor 
som torparna fanns kvar till tidigt 1940-tal. Inga av de ställen som brukades 
av torpare 1939 blev heller friköpta inom de närmsta 30 åren. De flesta av 
dem togs under 1940-talet eller början av 1950-talet istället över av hyrande 
skogs- eller jordbruksarbetare knutna till jordägarens verksamheter, om de 
inte försvann helt. De flesta av socknens torp som blev avstyckade innan år 
1950 friköptes mellan åren 1906 och 1930. Tiden för friköp behöver dock 
inte betyda att stället brukades av torpare fram till dess. Flera ställen var mer 
som rena arbetarbostäder innan de friköptes. Ibland friköptes torpen med 
mer mark än vad de tidigare hade haft, ibland friköptes bara stugan och lite 
mark. Friköpandet var på flera håll i socknen en del av egnahemsrörelsen, 
som startade i början av 1900-talet. Till exempel blev vissa torp avstyckade 
och omvandlade till flera egnahemstomter. År 1952 var minst åtta av Alsikes 
torp självständiga små jordbruk (Håkansson 1952:100-109). Idag brukas 
endast ett par som jordbruk eller har i alla fall viss boskapsskötsel.  

Som redan tangerats behöll både Prästgården och Krusenbergsgodset sin 
mark och underlydande bebyggelse en lång tid. Deras torps marker lades 
med tiden till stor del till huvudgårdens eget brukade eller lades ner, medan 
bebyggelsen hyrdes ut. Prästgården har fortfarande två torpstugor uthyrda, 
och en blev friköpt på 1990-talet. Två andra är helt försvunna. Krusenbergs-
godsets avstyckning av torp skedde framförallt omkring tidigt 1980-tal. Vil-
ken betydelse har de genomförda avstyckningarna och friköpen, eller avsak-
naden av dem, fått för torpens fortsatta utveckling under 1900-talet? Det är 
någonting som kommer att åskådliggöras genom kapitlet. För att kunna stu-
dera det och mer detaljerat visa vad som hänt med torpen genom historien 
fram till idag ska vi nu fördjupa oss i torputvecklingen på två egendomar i 
Alsike, först Krusenbergsgodset och därefter byn, och sedermera gården, 
Ekeby.  

Krusenberg 
Krusenberg bildades som ett säteri på 1640-talet. Under säteriet låg också 
gårdarna Fredrikslund och Kungshamn. De tre gårdarna brukades tillsam-
mans från 1600-talets mitt fram till slutet av 1800-talet och kallas nedan 
                               
2 Uppgifterna kommer från husförhörs-, mantals och taxeringslängder, församlingsböcker 
samt diverse lagfartsprotokoll, Uppsala landsarkiv och Stockholms stadsarkiv. 
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Krusenbergsgodset (se figur 7). År 1985 köpte läkemedelsföretaget Pharma-
cia Krusenbergs herrgård av släkten som haft godset sedan mitten av 1800-
talet och som var de sista privata ägarna. År 1996 förvärvades själva 
jordegendomen av Sveriges Lantbruksuniversitet som nu brukar markerna 
och driver forskning där. Idag är herrgården Krusenberg konferensanlägg-
ning. Egendomarna Fredrikslund och Kungshamn är sedan år 1896 avskilda 
från Krusenberg och donerades år 1944 till en stiftelse i syfte att bevara det 
äldre odlingslandskapet. År 1963 upprättades ett naturreservat för dessa 
egendomar (Eklund 2005-04-01). Det har funnits 37 torp på hela godset. De 
utgör mer än hälften av alla torp som existerat i socknen men godset har 
också utgjort nästan hälften av socknens totala areal. Majoriteten av dem 
etablerades under 1700-talet. De flesta har legat direkt under Krusenbergs 
säteri men ungefär en tredjedel av torpen har hört till herrgårdarna Fredriks-
lund och Kungshamn. Dessutom har det funnits tre soldattorp på ägorna.  

Uppgifter om hur stor markareal torparna hade att bruka och formen på 
deras arrende ger information om deras situation och villkor. En lista från år 
1892 över 26 av Krusenbergsgodsets torp visar att det funnits stor storleks-
mässig variation mellan torpen, vilket också tidigare forskning påkallat. Det 
största hade nästan 13 tunnland åkermark, andra var små med knappt ett 
tunnland åker. Hälften av de listade torpen hade en åkerareal på mellan sex 
till nio tunnland. Snittet på de 26 ställena låg på cirka fem tunnland åker. För 
torpens totala markareal låg snittet på cirka 17 tunnland.3 Den största delen 
av torparna betalade sitt arrende genom dagsverken under senare delen av 
1800-talet och fram till i alla fall år 1913. Det saknas kontrakt för tiden före 
och efter.4 Antalet dagsverken som skulle göras årligen varierade mellan 52 
och 166. Vanligast var att 156 dagsverken per år krävdes för att få bruka ett 
torp, vilket innebar tre dagsverken per vecka.5 

Vad hände när torparna försvann? 
Socknens tidigaste torp etablerades på Krusenbergsgodset och det var fram-
förallt där som torpare fanns kvar efter 1920-talet. På 1930-talet var dock 
torpens byggnader genomgående i så dåligt skick att de inte ansågs överens-
stämma med de stegrande kraven på arbetarnas standard. Från markägarens 
sida ansåg man att en modernisering, som indragning av el och vatten, skulle 
bli för kostsam. Istället beslöt man år 1940 att torpen skulle sluta brukas av 
torpare och användas för andra ändamål. För vissa av torpen gjordes inga 
stora förändringar förrän år 1955 då jordbruksarrendet gick ut (Holmgren 
1957:57). 

                               
3 Lista över areal på åker, äng och avröjningsområden, Krusenbergs säteriarkiv 
4 Enligt Torpkommissionen utgjorde dagsverken arrendeformen för 58 procent av torpen i 
Ärlinghunda 1910, resterande i pengar eller med kombinationer (1911).  
5 Dagsverksjournaler, Avtal och kontrakt, Avräkningsböcker, Krusenbergs säteriarkiv. 
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Figur 7. Krusenbergsgodset år 1903 (Häradsekonomiska kartan, Ärlinghundra härad 
1903). Torpet Mellanbo, som ska följas närmare är inrutat. Många av de namngivna 
ställena är torp.  
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Figur 8. Torpet Berghagen har varit sommarställe sedan år 1940 (foto: Lagerqvist, 
2007). 

År 1942 fanns sex torp fortfarande kvar med torpare på godset. Förutom 
dessa fanns även många av de ställena som tidigare brukats av torpare och 
tre soldattorp kvar som bostäder. Ett tiotal av godsets torpstugor stod dock 
tomma omkring 1930- och 1940-talen, vilket visar att behovet av dem inte 
var särskilt stort just då. De som var bebodda befolkades till en början främst 
av olika typer av arbetare knutna till godset för att sedan under framförallt 
1950- och 60-talen, bytas ut mot hyrande sommargäster. Ett torp som slutade 
brukas av torpare år 1940 togs direkt över av en familj från Stockholm för 
kombinerat sommarnöje och extra försörjning under kriget (se figur 8). Stu-
gan var då i så dåligt skick att den behövde saneras. De nya användarna fort-
satte att odla en del av marken, exempelvis potatis på de gamla torpåkrarna 
närmast huset (Åkerhielm 2007-06-19). Vissa delar av det ursprungliga tor-
pet fortsatte alltså att brukas på liknande sätt fast användaren och bruknings-
villkoren ändrades ganska radikalt. Det är någonting som troligtvis, men i 
olika grad, skedde vid övertagandet av andra torp, men det är svårt att hitta i 
källmaterialet. Det finns också ett äldre exempel på torpstuga som kan ha 
använts som sommarbostad. Smedstorpet utannonserades som sommarbo-
stad redan år 1911 (se figur 9). Det blev dock permanentbostad igen kort 
därpå och har sedan dess använts så. 
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Figur 9. Annons från Upsala Nya Tidning 7 juni 1911 (Blandande notiser, Krusen-
bergs säteriarkiv, foto: Lagerqvist 2008).  

Nedanstående text baseras framförallt på studier av de ekonomiska kartorna 
från 1850-tal, 1903, 1952 och 1980-81 samt intervjuer av personer knutna 
till Krusenberg. Även Borgegårds studie över godsets markanvändning 
(1994), som baseras på kartmaterial och intervjuer med tidigare ägare och 
arrendatorer på gården, har använts. Trots att torpens bebyggelse bytt an-
vändning under 1900-talet så kan man utifrån källmaterialet inte se att den 
förändrats i så stor utsträckning utifrån antal och lägen. Det som skett är att 
ekonomibyggnader i vissa fall är borttagna men oftast finns i alla fall ladu-
gården samt själva torpstugan kvar idag. El och vatten har blivit indraget till 
de flesta av torpen sedan 1960-talet och framåt och vissa till- och nybyggna-
tioner har skett på torpstugornas tomter.  

Om blicken vänds mot markanvändningen kan något större förändringar 
iakttas, även om stora kontinuiteter finns. Det finns dock ett problem med att 
säga vad som hänt med torpens marker, eftersom vilken mark som hört till 
dem sällan kan urskiljas helt säkert. Viss mark är tydligt knuten till specifika 
torp, annan mark som berörs här har legat intill torpbebyggelsen men att den 
brukats av torpare är ett antagande. Eftersom få torp avstyckades från Kru-
senbergsgodset under stora delar av 1900-talet har godsets ägor hållits sam-
lade. Hur länge dessa ställen drevs som enskilda jordbruk är svårt att se ut-
ifrån källmaterialet. Så länge torpare fanns kvar på dem kan det ändå antas 
att jordbruket var igång. När de slutade att brukas av torpare återgick ofta 
deras marker efter hand till huvudgården och användes som åker eller be-
tesmark (Holmgren 1957, Olsson 2008-09-10). Redan någon gång mellan 
åren 1895 och 1932 hade vissa av torpens små åkrar ändrats till betesmarker 
men det skedde även en viss omvänd omvandling. Mellan åren 1932 och 
1952 hade ännu mer åkrar kring torpen lagts igen eller övergått till bete. 
Flera betesmarker som troligtvis hört till torpen hade också slutat användas 
helt.  

På den ekonomiska kartan från 1952 kan man se att en hel del mark som 
på tidigare kartor varit odlad fortfarande är öppen. Den betecknas dock inte 
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längre som åker eller betesmark. År 1981 var samma mark på flera håll 
igenväxt. Vissa mindre åkrar intill torpstugorna som hade varit brukade som 
åker år 1952 hade då också växt igen med skog. Utvecklingen sedan början 
av 1900-talet är alltså rent generellt att smååkrar och betesmark som legat 
intill torpstugorna, och förmodligen i stor utsträckning brukats till dem, för-
svunnit mer och mer, och blivit tomtmark eller skogspartier. Mycket av tor-
pens åkrar har dock inte lagts igen (se figur 12 till 14). De har istället slagits 
samman med de mer sammanhängande och storskaliga åkrarna som brukats 
av arrendatorerna till Krusenberg och Fredrikslund/Kungshamn och brukas 
därför än idag. Inga nya markanvändningar, som nyetablering av bebyggelse 
eller annat, har egentligen tillkommit på torpens jordbruksmarker efter att de 
lagts igen. Det finns dock ett undantag där den tidigare åkern som legat mel-
lan två torp idag används som bilparkering till naturreservatet i området. 
Inga av godsets torp fortsatte alltså att brukas som jordbruk någon längre tid 
efter att torparna försvunnit. När torparlivet var slut bodde istället olika typer 
av arbetare eller släktingar till torparna kvar i torpstugorna som hyresgäster. 
Med tiden byttes de ut mot andra hyresgäster och sommargäster. Till en bör-
jan var nästan alla av godsets torp uthyrda. Deras 1900-talshistoria skiljer sig 
alltså från övriga av socknens torp som till stora delar blev friköpta. Detta 
har påverkat den fortsatta användningen av torpen, bland annat genom att de 
friköpta ställena haft friare villkor för förändring av användning och utseen-
de, vilket kommer ses längre fram i texten.  

Under 1900-talets senare del särskiljs dock utvecklingarna kring de olika 
gårdarna som ingått i Krusenbergsgodset. Torpen som legat i den del av 
godset som hört till gårdarna Fredrikslund och Kungshamn ingår sedan 
1960-talet i naturreservatet Morga-Kungshamn. De har inte styckats av och 
inte heller förändrats genom några större byggnationer eller moderniseringar 
utan framförallt hyrts ut till sommargäster sedan torpdriften lades ner. Tor-
pens marker har efterhand lagts under gårdens bruk. På några ställen bodde 
släkt till de sista brukarna kvar permanent ända in på 1960-talet, men sedan 
dess har även de stugorna blivit sommarhus (Olsson 2008-09-10). För torpen 
som legat direkt under herrgården Krusenberg innebar 1980-talet en föränd-
ringens tid. Innan dess hade torpstugorna använts som de vid Fredriklund 
och Kungshamn och bara hyrts ut till sommargäster. Sedan 1980 har ägarna 
dock styckat av och sålt de flesta av stugorna. De flesta avstyckades med en 
bit tomtmark men inte mer jord utöver det. Avstyckningarna har lett till att 
folk i högre grad kunnat bosätta sig permanent i området då de nya ägarna 
börjat göra moderniseringar, upprustningar och nybyggnationer. Det skedde 
inte i någon större utsträckning då torpen endast var uthyrda. Idag används 
torpstugorna som antingen permanent- eller fritidsbostad och flera till- och 
nybyggnationer har skett på tomterna. Det finns fortfarande några ställen 
kvar som ägs av släkten som tidigare ägt Krusenberg och som idag endast är 
uthyrda (Melander 2007-07-07, Magnusson 2005-05-12). Dessa är generellt 
mindre förändrade än de avstyckade torpstugorna.  
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Av Krusebergsgodsets 37 torp och tre soldattorp används i dag 23 som 
fritidshus, nio är helt borta och åtta används som permanentbostäder. En stor 
del av de torpstugor som fortfarande existerar har behållit mer av sin ur-
sprungliga prägel i jämförelse med vad som är fallet i socknen i stort. Detta 
kommer att diskuteras mer framöver. Det finns emellertid också ganska stora 
skillnader inom det som varit Krusenbergsgodset utifrån om ställena styckats 
av och hur brukare och ägare har använt och behandlat ställena. Bebyggelsen 
till torpen som legat under Fredrikslund och Kungshamn är i högre grad 
oavstyckade fritidshus och mer i ursprungligt skick, än Krusenbergs torp. Vi 
ska nu gå in ännu djupare i detalj på ett enskilt torp, för att studera vad trans-
formationen av ett torp kunde innebära, både brukarmässigt och fysiskt.  

Mellanbos biografi 
Mellanbo påträffas i källorna för första gången år 1693. Det är ett av Kru-
senbergs äldsta torp men har tidvis även betecknats som backstuga. Det är 
dessutom ett av de torp som brukades av torpare långt in på 1900-talet. Idag 
är Mellanbo avstyckat och används som permanentbostad men fram till år 
1980 ägdes det fortfarande av ägarna till Krusenberg.  

Användare  

Det har bott minst 20 familjer6 på Mellanbo under perioden från slutet av 
1700-talet fram till idag, men vissa av dem har bott där samtidigt. Den första 
brukaren som jag hittat namnet på är torparen Per Ersson. Han brukade Mel-
lanbo tillsammans med sin fru Märta mellan 1792 och 1816, det vill säga i 
minst 24 år. De hade en dotter, Cajsa, och från år 1797 bodde även hennes 
man Peter Petersson där. Peter och Cajsa flyttade från Mellanbo år 1800 och 
efter det brukades torpet endast av Per och Märta. Efter år 1812 hade Per och 
hans fru blivit gamla och kallades i husförhörslängderna inhyses. De bodde 
emellertid ensamma kvar på Mellanbo till 1816 då Märta gick bort. Åren de 
var inhyses fullgjordes sannolikt inga dagsverken på gården och hur jord-
bruket sköttes vid torpet är osäkert. Redan år 1815 hade en inspektor Eng-
lund istället börjat arrendera Mellanbo och två andra torp på Krusenberg, 
troligtvis för att få tillgång till deras jord. Mellanbo stod därefter utan boende 
i ett år och när det sedan blev bebott igen var det inte torpare som flyttade in. 
År 1817 tog nämligen statdrängen Mats Sandman över Mellanbo tillsam-
mans med hustrun Maja Lisa och deras dotter. Här kan man fråga sig om 
detta innebar att Sandman blev torpare eller att Mellanbo snarare bara blev 
en bostad för statdrängsfamiljen? 

Svaret på den frågan tycks vara det senare. Sandman fortsatte att kallas 
för statdräng under hela tiden som familjen bodde på Mellanbo och i kyrko-
böckerna kan man se att två år efter familjen tog över Mellanbo började det 

                               
6 Par eller förälder med eller utan barn. 
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kallas för backstuga. Familjen bodde på Mellanbo mellan åren 1817 och 
1825. Förutom familjen Sandman bodde även först en och sedan två stat-
drängar med fruar där mellan 1819 och 1824. Mellanbo stod därefter tomt i 
fem år fram till år1850 då det återigen började kallas torp och brukas av en 
torpare, nämligen Johan Erik Degerlund. Han flyttade in med sin hustru Sara 
och deras två barn. Familjen hade ingen piga eller dräng men mellan åren 
1853 och 1854 bodde även änkan Anna Holmberg med familjen. Familjen 
Degerlund lämnade emellertid Mellanbo år 1858 och flyttade till det mindre 
Krusenbergstorpet Moralund. Då flyttade istället torparen Johan Dahlgren, 
hustrun Sofia, två döttrar och en son till Mellanbo. Familjen Dahlgren bru-
kade torpet under cirka 40 år till 1899, och delar av familjen bodde kvar 
ännu längre. Familjen utökades under 1860-talet med en dotter samt två sö-
ner som dock båda dog unga. Den ena dottern, Augusta, flyttade till Fred-
rikslundstorpet Sand för att bli piga 1866, men återvände till Mellanbo två år 
därpå. Under de första åren hade familjen en dräng men sedan följde flera år 
utan tjänstefolk fram till 1867 då de började hålla en till två drängar i taget. 
En dräng som fick särskilt stort inflytande på torpet var Per Pettersson som 
flyttade in år 1870. Han gifte sig året därpå med familjens dotter Augusta 
och paret adopterade därefter en fosterdotter från ett barnhem. När de kort 
efter giftermålet flyttade tycks dock fosterdottern blivit kvar på Mellanbo 
och hon bodde där till år 1887. Även andra dottern, Albertina, gifte sig med 
en av de drängar som bodde på torpet, Fredrik Jansson. Han kom till Mel-
lanbo år 1874, de gifte sig, fick barn och flyttade sedan därifrån.  

År 1895 började Johan Dahlgren kallas f.d. torpare men han och hans fa-
milj, som då bestod av frun Sofia, deras barn Karolina och hennes två dött-
rar, var fortfarande skrivna som ensam familj på Mellanbo. På torpet fanns 
dessutom en dräng. År 1899 kom dock torparen Karl Eriksson med frun 
Emma och tre barn och tog över brukandet fram till och med 1900. När Mel-
lanbo sedan började brukas av torparen August Modig med familj år 1901 
anger källorna att Johan Dahlgren med familj istället flyttat till torpet Staf-
fansberg. De brukade troligtvis inte hela stället själva utan Johan beteckna-
des även där som f.d. torpare. Familjen Modig bestod förutom av torparen 
August, av hustrun Hilda och fyra barn. De brukade Mellanbo fram till 1903 
då de flyttade vidare till det närbelägna torpet Pottmyran. Efter detta togs 
brukandet över av torparen Johan Mattsson, hans fru Axelina och deras sex 
barn. Denne Mattsson hade tidigare varit statdräng på Fredrikslunds gård. 
Med tiden fick Johan och Axelina fler barn och familjen utgjordes därefter 
av tio personer. Mattssons stannade länge på torpet, barnen flyttade med 
tiden men kom också tillbaka flera gånger. Flera av döttrarnas barn bodde 
dessutom tidvis hos sina morföräldrar på Mellanbo. Familjen Mattsson bru-
kade torpet i över 40 år. År 1945 avled Johan men Axelina och två dotter-
barn bodde kvar minst i tio år till. Dagens ägare har berättat att den sista 
permanenta brukaren var en familj som bodde där på 1950-talet och hade 
många barn och troligtvis var det familjen Mattsson (Nerlander 2009-05-06).  



 75 

 
Figur 10. Torpstugan innan renoveringen under 1980-talet (foto: Nerlander). 

Från 1960-talet och fram till år 1981 hyrdes Mellanbo ut som sommarhus 
med nya sommargäster nästan varje sommar, en situation som flera av Kru-
senbergsgodsets torpstugor delade. Under åren som uthyrt sommarhus tycks 
underhållet varit bristfälligt och när familjen som bor där idag tog över år 
1981 var det i väldigt dåligt skick (Nerlander 2009-05-06), se figur 10 och 
14. Idag har Mellanbo återgått till permanentbostad. 

Mellanbos materialitet 

På torpet Mellanbo, som ligger en och en halv kilometer från Krusenbergs 
herrgård, förrättade godsets ägare baron Cederström laga husesyn den 19 
december 1856. Mellanbo hade några år tidigare tagits över av torparfamil-
jen Degerlund efter en period som backstuga. Torpstugan var då mindre än 
sex meter lång och sex meter bred och hade tak av halm. Den bestod av en 
inbyggd förstuga, kök och en kammare med tre fönster och en kakelugn som 
ägaren ganska nyligen hade installerat. Förutom själva torpstugan fanns ock-
så ett stall med redskapslider och ett fähus med tröskloge. De var då nyligen 
uppförda av ägaren, troligtvis när Mellanbo på nytt började brukas av torpare 
och återigen ha en jordbruksfunktion (Husesyn Mellanbo 1856, Ceder-
strömska arkivet).  

Arealmässigt har Mellanbo varken varit ett av godsets minsta eller största 
torp. Omkring år 1890 hade det drygt 4,5 tunnland åker och hela torpet ut-
gjordes av lite mer än 7,5 tunnland mark. Torpets mark brukades fram till 
mitten av 1940-talet av torparfamiljen Mattsson.  
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Figur 11 och 12. Mellanbo år 1894 (Karta över Krusenberg 1894) och år 1952 (Eko-
nomiska kartan 1952). 

 
Figur 13. Mellanbo år 2001. Rutorna visar exempel på var förändring av torpet, som 
igenväxning av tidigare brukad mark och borttagning bebyggelse, skett (© Lantmä-
teriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0094--0100).  

Troligtvis lades marken under Krusenbergs eget bruk under senare delen av 
årtiondet eller under mitten av 1950-talet då familjen Mattsson flyttade. 
Mindre delar av marken som odlats till Mellanbo är idag igenvuxen, men 
den mesta används fortfarande av Sveriges Lantbruksuniversitet. Utifrån 
figur 11, 12 och 13 blir några av de förändringar som skett, som igenväxta 
åkrar och borttagen bebyggelse, synliga. Förändringarna är utmärkta i figur 
13.  
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Figur 14. Mellanbo år 1981, i början av renoveringen (foto: Nerlander 1981) 

Mellanbo styckades av från huvudfastigheten Krusenberg år 1981. Bebyg-
gelsen avskiljdes då i stort från den mark som dess tidigare användare för-
sörjt sig på och som varit en konstituerande del av torpet. Stugan och de 
andra byggnaderna på tomten var då i dåligt skick efter cirka 25 år som ut-
hyrd sommarbostad. Varken el eller vatten var indraget utan drogs in under 
den efterföljande renovering som var mycket omfattande och omvandlade 
den lilla torpstugan till en modern permanentbostad. Idag är stugan således 
till stora delar om- och tillbyggd, både på höjden och på bredden (se figur 
10, 14, 15, 16). Av den övriga bebyggelsen finns mest grunder kvar. Det 
skiljer Mellanbo från många andra av Krusenbergsgodsets torp där mer eko-
nomibebyggelse finns kvar. Den långa ladugården med fähus och tröskloge 
(som kan ses på figur 11) togs bort mellan åren 1946 och 1950, vilket var 
efter att fadern i Mellanbos sista torparfamilj avlidit. En intilliggande uthus-
bod flyttades kring samma tid till torpet Moran där den fortfarande står kvar. 
En annan uthusbyggnad revs på 1980-talet och på samma plats finns idag ett 
nytt uppbyggt uthus. Till Mellanbo har det dessutom hört en lada som stod 
intill åkern söder om tomten. Även den är idag borttagen (Nerlander 2009-
05-06). 
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Figur 15. Mellanbo år 2010 (foto: Nerlander 2010). 

 
Figur 16. Mellanbo år 2010 (foto: Nerlander 2010). 
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Ekeby 
Ekeby var en två mantal stor skatteby som omtalades första gången år 1311. 
Under 1300-talet och flera hundra år framåt tycks byn ha utgjorts av mellan 
två och sju gårdar med många olika ägare (Carlsson 1960). Trots att Ekeby 
kallas skatteby i källmaterialet har delar ofta ägts av adelspersoner (se t.ex. 
Storskifteskarta 1759). År 1840 var ägandet uppdelat på sex olika ägare men 
genom laga skifte upphörde byn och allt ägande koncentrerades till en per-
son, baron Pheiff på det närliggande Vrå Herrgård (Laga skifteskarta 1840). 
Under 1800-talets gång delades ägandet dock upp igen och förutom baronen 
stod även en handlare och en komminister som ägare till delar av Ekeby. 
Från omkring år 1906 delades ägandet upp ännu mer. Ekebys ägor kom då 
att tillhöra bland annat två olika godsherrar och Aktiebolaget Hem på lan-
det.7 Byn, sedermera gården, Ekeby har haft sex torp: Fågelsången, Nyborg, 
Österäng, Knapäng, Grindstorp, Odlingsberg och ett soldattorp (se figur 17). 
Av dem fanns två kring mitten av 1700-talet. De resterande etablerades vid 
1800-talets mitt. Det finns inga uppgifter om torpens storlekar eller arrenden 
då de brukades av torpare. Överhuvudtaget finns mindre information om 
Ekeby och dess torpbebyggelse än om torpen under Krusenberg. 

Vad hände när torparna försvann? 
Utifrån studier av de ekonomiska kartorna från 1850-tal, 1903, 1952 och 
1980-81 över Ekebys torp kan man se att större förändringar av både mark-
användning och bebyggelse skett i jämförelse med torpen på Krusenberg. 
Torparna fanns kvar i Ekeby fram till 1900-talets första årtionde. Därefter 
började flera av torpen att avstyckas och friköpas. Fem torp friköptes om-
kring år 1910. Två av dem köptes av de tidigare torparna som därefter titule-
rades småbrukare och ett köptes av en annan småbrukare. Ett köptes av en 
skomakare som hyrt och brukat stället sedan länge och ett annat av en person 
av okänd yrkesstatus. Vid flera av köpen skedde även namnbyten. Det kan 
ha varit ett sätt att särskilja det nya från det gamla, att skilja det tidigare ofria 
torpet från ett friköpt småbruk. Förutom namnbyten förändrades även annat. 
Till flera av torpen har det med tiden lagts till mer mark, både skog och åker, 
för att skapa större jordbruk (Fastighets- och avstyckningslängder, Håkans-
son 1952, Svahn 2009-05-08). Ett av torpen avstyckades i samband med 
skapandet av flera egnahem och marken är idag helt bebyggd. Förutom de 
som friköptes lades ett torp ner helt i början av 1900-talet. Under tidigt 
1950-tal fanns fortfarande viss åkermark kvar men idag syns torpet bara som 
en glänta i skogen.  

                               
7 Utifrån husförhörslängder och Förteckning över avsöndrade lägenheter uti Ärlinghundra 
fögderi, Häradsskrivaren i Stockholms läns västra fögderi.  
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Figur 17. Karta över Ekeby 1903, se Fågelsången som skall följas närmare.  

Tre av torpen fortsatte brukas av småbrukare fram till slutet av 1930-talet 
och början av 1940-talet. Därefter kom personer med andra yrken och tog 
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över. En småbrukarfamilj fortsatte dock bruka ett av torpen och de bodde där 
till omkring 1980-talet. I slutet kan marken ha varit utarrenderad. Under sent 
1990-tal delades den fastigheten så att ekonomibyggnader och mark skildes 
från bostadshuset, som dock omkring den tiden revs (Engström 2010-02-24). 
Än idag brukas marken som hört till torpet. Den är utarrenderad till en lant-
brukare för vallodling precis som marken som hört till ett av de andra torpen 
i Ekeby (Wiborg 2010-10-06). 

Ett av torpen köptes i slutet av 1930-talet av en trädgårdsmästare som 
omvandlade det till en handelsträdgård. Här skedde alltså en intensifiering av 
markanvändningen och odlingen blev kommersialiserad. Handelsträdgården 
var sedan i bruk till omkring år 1985. Idag finns den inte kvar men marken 
används för vallodling (Svahn 2009-05-08). Det var inte bara det gamla tor-
pet som blev handelsträdgård utan liknande verksamheter utvecklades även 
på annan mark som hört till Ekeby. Ekebys soldattorp brukades av soldatfa-
miljen fram till år 1942 och togs sedan över, och friköptes troligtvis, av en 
småbrukare från trakten. Enligt de ekonomiska kartorna var det år 1952 av-
styckat med en del åkermark men år 1981 hade en ny avstyckning skett och 
åkermarken var då inte längre en del av samma fastighet som bebyggelsen. 
En del av marken som Ekebytorpen brukat har således lagts igen eller fått en 
förändrad användning, som bebyggd eller omvandlats till exempelvis inten-
sivare kommersiell odling. Det finns emellertid också en del åker- och be-
tesmark som brukats av småbrukare under stora delar av 1900-talet och som 
fortfarande brukas.  

Torpens bebyggelse har genom hela 1900-talet genomgått förändringar 
genom ny- och tillbyggnationer och rivning. Under 1940-talets senare del 
skedde en hel del moderniseringar och renoveringar av bebyggelsen i Alsike 
rent generellt, och så även av torpstugorna. Vid 1952 hade de allra flesta av 
Ekebys torp enklare el och vatten indraget (Håkansson 1952:100ff). Idag är 
Ekebys torpbebyggelse till stor del, och till större del än i andra delar av 
socknen, permanentbostäder och har ofta fått ny bebyggelse på tomten. Den 
gamla stugan finns oftast kvar, mer eller mindre förändrad. De stora materi-
ella förändringarna kan kopplas till avstyckningen av Ekebys marker och till 
utvecklingen av Alsike stationssamhälle, idag Gamla Alsike. Stationssam-
hället skapades delvis just genom avstyckningar av mark från Ekeby. Från 
och med 1960-talet har mark, bland annat en del av torpens åkermark, som 
legat intill järnvägen bebyggts med modern villabebyggelse. Det är nu dags 
att gå in lite djupare på ett av Ekebytorpen. 

Fågelsångens biografi 
Fågelsången nämndes för första gången med namn i husförhörslängden år 
1794, men ett torp fanns på dess plats redan år 1759 (Storskifteskarta 1759). 
Förutom torpare har Fågelsången även bebotts av bland annat änkor, stat-
drängar, skräddare, handlare och skomakare. Det har således använts som 
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småbruk men också som arbetarbostad, skomakarverkstad (Ingelman 2008-
06-30) och både som permanentboende och fritidshus. Fågelsången avstyck-
ades från Ekeby år 1906 och har sedan år 1952 använts som fritidshus.  

Användare 

Det har bott minst 29 familjer på Fågelsången från slutet av 1700-talet fram 
till idag. Vissa av familjerna har dock bott där samtidigt. I slutet av 1700-
talet brukade torparen Per Andersson, frun Brita, deras tre barn och en piga 
Fågelsången. Omkring år 1807 flyttade Per Anderssons familj och en ny 
torpare med samma namn flyttade in. Hans fru hette Anna och de hade en 
dotter och en piga. Samma åt flyttade även en torparfamilj bestående av tor-
paren Anders Andersson, frun Eva och en son in på Fågelsången. Det bruka-
des därför av två torparfamiljer fram till år 1813 då ena familjen betecknades 
inhyses. De flyttade efter något år. Torparen Per Andersson och hans familj 
bodde däremot kvar på Fågelsången fram till år 1819. Därefter fanns inga 
torpare kvar på Fågelsången, men det kallades fortfarande torp i husförhörs-
längden. Om, och i så fall hur, själva jordbruket var i bruk därefter är oklart. 
I källorna står det ingenting om att någon annan brukade marken så den kan 
ha brukats av dem som bodde på torpet.  

Boendekonstellationerna på Fågelsången var kring denna tid sällan statis-
ka. Familjer, men framförallt tjänstefolk och enstaka personer, byttes ut kon-
tinuerligt. Istället för torpare befolkades Fågelsången kring år 1820 av bland 
annat änkan Stina Andersson och hennes fyra söner. Eva, som var änka till 
en av de tidigare torparna, bodde också kvar. Dessutom bodde statdräng 
Alfengren med frun Anna samt pigan Lotta med dotter där något år. Därefter 
flyttade en annan statdräng, Jan Ersson med frun Cajsa in, men bara för nå-
got år även de. Omkring år 1822 kom ännu en statdrängsfamilj och bodde på 
Fågelsången under några år. Dessutom bodde två drängar och flera inhyses 
där. Änkan Stina Andersson bodde kvar med sin son till år 1830. Vid den 
tiden hade alla statdrängar och drängar flyttat bort från Fågelsången som 
istället beboddes av den före detta sockenskräddaren Anders Lundqvist, hans 
fru Greta och deras tre döttrar. Familjen bodde på torpet mellan åren 1830 
och 1844, kanske något längre. Under den tiden hann de tre döttrarna flytta 
och en till dotter födas. Mellan åren 1844 och 1866 togs Fågelsången inte 
alls upp i husförhörs- eller mantalslängder. Eventuellt stod stället helt tomt.  

År 1866 stod återigen en torparfamilj, Carl Ersson, frun Brita och deras 
två döttrar, som brukare på torpet. Carl dog dock 1868, men den resterande 
familjen bodde kvar några år. Det var den sista familjen med torparstatus på 
Fågelsången. Nästa familj som kom till dit skulle stanna länge. År 1871 kom 
skomakaren Johan Alfred Eklöf (son till soldaten i Ekebys soldattorp), frun 
Klara och barnen Maria, Johan, Karl och Elna till Fågelsången. Kring denna 
tid byggdes dagens bostadshus (Håkansson 1952:100). Släkten Eklöf bruka-
de sedan Fågelsången under omkring 60 år. På stället bodde mellan åren 
1870 och 1871 även änkan Ulrika som varit gift med torparen Johan Persson 
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på det närliggande torpet Nyborg och deras dotter. Mellan 1870- och 1890-
talen fick familjen Eklöf fler barn, Elin, Ernst och Emilia. I slutet av 1800-
talet hade flera av barnen flyttat. Omkring 1904 dog sonen Karl och den 
återstående familjen på Fågelsången bestod av fadern Johan Alfred, modern 
Klara och två döttrar. År 1906 friköptes Fågelsången och skomakaren Johan 
Alfred stod då som ägare till 12/1000 mantal Ekeby nr 1.  

Kring år 1913 flyttade familjens döttrar och istället kom sonen Johan Ek-
löf, som då var handlare, tillbaka med frun Rut och barnen Emil och Åke. 
Omkring år 1917 bodde också en piga där som var släkt med Rut, men an-
nars hade skomakarfamiljen Eklöf inte några drängar eller pigor. Samma år 
styckades den så kallade Avsöndringen av från Fågelsången och där byggdes 
ett hus som sonen Johan med familj flyttade in i. Johan dog år 1927 men 
hans fru och deras barn fyra barn bodde kvar på Avsöndringen något år till. 
Samma år som Johan dog, avled även hans mamma, Johan Alfred Eklöfs fru, 
Klara. Änkemannen Johan Alfred, och hans fosterbarn Mary (som egentligen 
var hans barnbarn) levde kvar på Fågelsången till hans död år 1935. Då flyt-
tade banarbetaren Axel Andersson, frun Selma och två döttrar in på Fågel-
sången och bodde där fram till 1939. Något år omkring 1936 var grovarbeta-
ren Stig Andersson också inneboende, likaså änkan Augusta Blomqvist. När 
banarbetarfamiljen Andersson flyttade bort kom istället grovarbetare Sven 
Andersson, frun Elsa och tre barn till Fågelsången. Familjen stannade till år 
1941. Därefter flyttade banarbetaren Karl Årberg, frun Hildur och en son in 
och de bodde kvar till 1943. Mellan åren 1940 och 1941 bodde också åkaren 
Johan Andersson med frun Ester på Fågelsången. Vem som ägde Fågelsång-
en åren efter Johan Alfreds död är oklart men 1940 stod i alla fall hans andra 
son, Ernst Eklöf, som ägare. Han var direktör och bodde då i Stockholm men 
flyttade tillbaka till Alsike med frun Greta omkring år 1945. De tycks först 
bott på Fågelsången och sedan på Avsöndringen där de bodde till mitten av 
1950-talet då Ernst dog. Precis innan Ernst kom tillbaka bodde emellertid 
jordbruksarbetaren August Grandin och hans fru Alma där.  

Under åren 1944 och 1947 bodde chauffören Johan Alhzén, frun Erika 
och deras tre barn också där. Mellan åren 1947 och 1951 bodde sedan fyra 
familjer på Fågelsången och Avsöndringen. Det var förutom familjen Eklöf 
snickaren Ivar Stahl, hans fru Emma och deras son, skogsarbetaren Herrman 
Österman, frun Lovisa samt en foderarbetare med fru. När de och familjerna 
Österman och Stahl hade flyttat omkring år 1951 flyttade den första av sko-
makaren Eklöfs barnbarn, Johan Eklöfs son, elektrikern Åke Eklöf, hans fru 
Ingeborg och deras tre barn in. De flyttade dock kort därpå och år 1952 köp-
tes Fågelsången av familjen Ingelman. De var hemmahörande i Stockholm 
och hade ingen direkt koppling till vare sig landsbygd eller torpare. De bör-
jade använda Fågelsången som fritidshus och det har varit i samma familjs 
ägo sedan dess (Ingelman 2008-06-30).  
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Fågelsångens materialitet 

Fågelsången ligger på en höjd i det samhälle som vuxit upp omkring den nu 
nedlagda Alsike station. Än finns själva torpstugan, svinhus, vedbod, dass 
och ladugård kvar men ett mangelhus har rivits. Ladugården har plats för ett 
par kor och används fortfarande används att förvara hö i av grannen (Ingel-
man 2008-06-30). Bebyggelsen som hört till torpet har förändrats under hi-
storien. På en karta från år 1759 illustreras Fågelsången som bestående av 
sex hus som låg på helt andra platser än dagens bebyggelse. Bostadshuset 
som finns idag (se figur 18) byggdes kring år 1870. Det har bestått av två 
lägenheter (Håkansson 1952:100) som efter år 1952, då det blev sommarhus, 
använts som en. Det trapphus som idag hör till stugan byggdes troligtvis 
under mellankrigstiden. När skomakaren Eklöf bodde på Fågelsången fanns 
inget trapphus. Han hade en stege utanför som han kom upp till ovanvåning-
en med, där han hade sin skomakarverkstad (Ingelman 2008-06-30). 

Bostadshuset renoverades i början av 1950-talet då det började användas 
som sommarhus. Det hade redan el men fick då enklare vatten indraget. Den 
nya familjen bytte en del fönster och satte upp masonitskivor på väggarna. 
Köket gjordes däremot inte så mycket åt vid inflyttningen. År 1958 byggdes 
stugan ut och en ny dörr sattes in. Den moderniserades också med varmvat-
ten någon gång efter 1950-talet och i köket satte familjen in en nyare kok-
platta. Därefter har det inte moderniserats mycket. Än idag saknas vattentoa-
lett och endast torrdass finns (Ingelman 2008-06-30, Håkansson 1952:100).  

 
Figur 18. Bostadshuset till Fågelsången (foto Lagerqvist 2010). 
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Figur 19. Fågelsången år 1903 (Häradsekonomiska kartan 1903). 

 
Figur 20. Fågelsången år 2001. Rutorna visar exempel på var förändring av torpet, 
som tidigare odlad mark som bebyggts eller blivit skog, skett (© Lantmäteriet Gävle 
2011. Medgivande I 2011/0094--0100). 
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Det finns få bra kartor, kontrakt eller dokument för Fågelsången. Det är där-
för svårt att veta hur stort torpet tidigare varit och vilka villkor dess brukare 
levt under. På kartan från 1759 finns torpet med men det är helt frånvarande 
i den medföljande texten. Dagens ägare har fått det berättat för sig att Fågel-
sångens brukare gjorde dagsverken uppe vid Ekeby och att de lånade hästar 
därifrån (Ingelman 2008-06-30). Vid avstyckningen år 1906 var Fågelsången 
drygt 6,2 tunnland stort, vilket är cirka 2,5 hektar (Fastighetslängd 1914). En 
mindre del av tomten, det som kallades Avsöndringen, avstyckades till ett 
nytt bostadshus med tomt kring år 1917, när familjen Eklöf utökades. Idag är 
fastigheten 1,82 hektar och så stor har den varit sen den köptes år 1952. Om 
den mark som hört till torpet då det brukades av torpare fortsatte att brukas 
när Fågelsången togs över av skomakare Eklöf går inte att hitta svar på i 
befintliga källor. Eftersom att fastigheten har viss mark idag, och hade än 
mer innan avstyckningen år 1917, kan det tänkas att en del av jordbruket 
fortsatte även efter torpartiden på Fågelsången. Exempelvis kan familjen 
Eklöf ha brukat jorden vid sidan av skomakeriet. När Fågelsången avstycka-
des avskiljdes alltså inte torpets bebyggelse från all den mark som dess an-
vändare tidigare försörjt sig på och som varit en konstituerande del av torpet. 

Den mesta jordbruksmark som kring mitten av 1800-talet troligtvis bru-
kades av Fågelsången, och som sedan avstyckades med stället, är idag obru-
kad som jordbruksmark men fortfarande öppen. Enligt flygbild från 1945 var 
ett par mindre åkrar fortfarande i bruk norr om stugan och en större öppen 
markyta fanns också mellan dessa och bebyggelsen. Ungefär fem år därpå 
blev Fågelsången sommarbostad. På en flygbild från år 1960 är dessa åkrar 
inte längre åkrar men det finns fortfarande en hel del öppen mark nordväst 
om torpstugan. Denna öppna mark har växt igen något med tiden men är 
idag fortfarande delvis öppen. En del av marken används som betesmark för 
grannars boskap (Ingelman 2008-06-30). Viss mark som kan ha brukats till 
Fågelsången innan det friköptes blev mellan åren 1950 och 1980 avstyckad 
till flera mindre tomter där bebyggelse idag finns. Alla har dock inte blivit 
bebyggda. Figur 19 och 20 synliggör vissa av de förändringar som skett med 
Fågelsången mellan åren 1903 och 2001. Figur 20 visar exempel på var för-
ändringar skett, som tidigare odlingsmark som idag är skog eller bebyggd. 
Omkring stugan har det byggts en hel del och Fågelsången, som en gång låg 
i utkanten av byn Ekeby, ligger idag inne i Gamla Alsike tätort.  

Sammanfattande slutord och dagens situation 
Alsike socken har dominerats av stora gårdar och Krusenbergsgodsets torp 
har alltid utgjort den största delen av socknens torp. Det som hänt med sock-
nens torp baseras alltså till stora delar på vad som hänt där. Många av sock-
nens torp blev under 1950- och 60-talen sommarboende. Att ställen stod 
tomma eller hyrdes ut som tillfälligt boende på sommaren kan också ses i 
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befolkningsstatistiken. Alsikes bofasta befolkning var låg mellan 1940- och 
1980-talen (Tabellverks- och folkmängdsdatabaserna på www.ddb.umu.se/). 
Därefter har dock flera ställen återgått till att användas som permanentbostä-
der. Socknen ligger nära Uppsala och höga mark- och huspriser har gjort att 
det de senaste åren funnits ett stort förändringstryck på många av torpstugor-
na för att omvandlas till detta. Det finns dock fortfarande en stor efterfrågan 
på fritidshus i området. Länsstyrelse, kommun och länsmuseum har också 
visat ett intresse för Krusenbergsgodsets torp som kulturmiljöer och det finns 
försök till restriktivitet kring förändring av dem. Trots det har många av 
torpstugorna ändå genomgått förändringar sedan 1980-talet (Lagerqvist 
2005). Att delar av godset avgränsats som naturreservat har emellertid gjort 
att många av torpen aldrig avstyckats och att bebyggelsen inte heller föränd-
rats så mycket, förutom enklare modernisering. Till följd av det höga trycket 
på bostäder samt olika avstyckningsstrategier och bevarandeintressen hos 
både myndigheter och torpanvändare finns det alltså både bevarade och 
starkt förändrade torpmiljöer i Alsike. Kanske kan man också tänka sig att 
eftersom Krusenbergsgodsets torp blivit så uppmärksammade för sin beva-
rade karaktär (se t.ex. Wretin 1981), så har mindre uppmärksamhet riktats 
mot socknens övriga torpbebyggelse. Denna har därför kunnat utvecklas och 
förändras mer fritt. 

Om man jämför Krusenbergstorpen med Ekebytorpen utifrån de föränd-
ringarna som skett under 1900-talet är det tydligt att större förändringar i 
både markanvändning och bebyggelse skett hos de sistnämnda. Krusenbergs-
torpens 1900-talshistoria skiljer sig från den vi har kunnat se i Ekeby som 
mer liknar den på andra ägor i socknen där torp till stora delar blev friköpta. 
Det har påverkat den fortsatta användningen av dem, bland annat genom att 
de friköpta ställena sannolikt haft friare, eller i alla fall andra och ändrade, 
villkor för förändring av användning och utformning. Förändringar har också 
skett där i högre grad och de moderniserades tidigare. Många av Krusen-
bergstorpen har däremot inte förändrats så mycket under 1900-talet och har 
därför också med tiden uppmärksammats inom kulturmiljövården för sin 
ålderdomliga och bevarade karaktär.  

Vi ska nu gå in lite mer på dagens situation för torpen och häri räknas 
även soldattorpen (se figur 21), tillsammans 76 till antalet. Det finns en jämn 
fördelning mellan tre utvecklingar. 26 torp används idag som fritidsbostäder 
(vilket motsvarar cirka 34 procent) och 25 är idag permanentbostäder (cirka 
33 procent). 25 har försvunnit (cirka 33 procent) men vissa av dem finns 
dock kvar som stengrunder. De försvunna torpen låg ofta långt bort från 
byarna och gårdarna, uppe i de norra skogsdelarna av socknen eller intill 
annan bebyggelse. I Alsike har dock inte så många torp försvunnit sedan 
senare delen av 1800-talet. Förklaringen till detta kan framförallt finnas i 
områdets närhet till Uppsala, Alsike tätort och järnväg samt gårdarnas fort-
satta behov av torpen i någon funktion. I några av fallen med torp som blivit 
fritidsbostäder och permanentbostäder har själva torpstugan blivit riven eller 



 88 

väldigt ombyggd medan annan äldre bebyggelse finns kvar. Dessa räknas 
som ännu existerande torp till skillnad från dem som bebyggelsemässigt 
försvunnit helt. Detta är för att jag inte vill sätta en kvalitativ gräns för när 
ett torp rent fysiskt är för förändrat för att fortfarande ses som existerande.  

Torp som försvunnit eller blivit permanentbostäder finns på de flesta av 
Alsikes byar och gårdar. De som används som fritidsbostäder är mindre 
spridda och finns framförallt på de ägor som hört till Krusenbergsgodset. 
Ofta har de som blivit avstyckade blivit permanentbostäder, men det finns 
också undantag från det, exempelvis Fågelsången. Marken som hört till tor-
pen har till stora delar tagits över av torpens tidigare ägare eller annan, eller 
lagts igen. Den hör i ett fåtal fall fortfarande till dagens torp (Fältobserva-
tion, Lantmäteriets fastighetsregister samt Ekonomiska kartan från 1952 och 
1980-81). Fokus ska nu riktas mot avhandlingens andra fallstudie i den små-
ländska socknen Sjösås. Kommer liknande utveckling och förändringar kring 
torpen hittas där? 

 
Figur 21. Dagens situation i Alsike (bakgrundkarta ekonomiska kartan, 1952). För-
klaring till symbolerna: Svart stjärna = fortfarande existerande torp, vit stjärna = 
försvunnet torp, svart prick = fortfarande existerande soldattorp och vit prick = för-
svunnet soldattorp. Placeringarna för de försvunna torpen är i vissa fall osäkra. 
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Kapitel 6. Transformationer av torp i Sjösås  

Den småländska socknen Sjösås (se figur 22) ligger tre mil nordnordost om 
Växjö. Den ligger i Uppvidinge härad och tillhör Kronobergs län. Omkring 
mitten av 1800-talet bestod socknen totalt av 29 mantal. De utgjordes av 2 
mantal frälsesäteri, 15 ¼ mantal allmänt frälse, 5 5/8 mantal kronoskatte, 3 
½ mantal rusthåll, 1 ¼ mantal militärboställen och 1 3/8 mantal kyrkoherde-
boställe. Socknen, som omfattar 8631 hektar, består av kuperad skogsbygd 
med strand- och höjdbebyggelse kring de sjöar som finns. År 1846 beskrevs 
jorden som stenbruten men av god beskaffenhet. Huvudnäringarna var då 
åkerbruk och boskapsskötsel, med binäringar som upptagande och forslande 
av sjömalm till det närbelägna bruket i Klavreström. Socknen blev kring 
mitten av 1800-talet mycket uppodlad. År 1960 var dock huvudnäringen inte 
längre jordbruk och skogen hade fått ökad betydelse. Befolkningen i socknen 
var kring mitten av 1700-talet precis över 500 och har därefter ökat ganska 
stadigt fram till idag med några mindre nedgångar. Exempelvis skedde en 
viss minskning kring 1920-talet. År 2010 bodde 2171 personer i Sjösås.8 På 
kartan, figur 22, är Lidboholm och Sandreda markerade. Dessa ska följas 
mer detaljerat i kapitlet. 

Torpen etableras 
I Sjösås har det, utifrån den historiska definitionen, funnits 46 torp och 17 
soldattorp.9 De första torpen som nämns i källmaterialet var soldattorpen. År 
1642 fanns minst fem i Sjösås. Under 1600-talets gång etablerades dessutom 
sex vanliga torp på säteriet Lidboholm. Antalet soldattorp ökade också och 
år 1770 fanns 16 soldattorp i socknen. Totalt etablerades 13 torp och 11 sol-
dattorp under 1700-talet. Förutom de sex torp som fanns på Lidboholm upp-
rättades då torp i flera av socknens byar och gårdar.  

                               
8 Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige 1865:102-104, Lenhov 1960:569-
570, Tabellverks- och folkmängdsdatabaserna på www.ddb.umu.se, 20080508 samt ne.se: 
Sjösås. 
9 Enligt husförhörslängder under perioden 1796-1800, 1815-1820, 1865-1869,1886-1895, 
1896-1912 och 1912-1938, och mantalslängder från 1642, 1653, 1657, 1717, 1746, 1770, 
1784, 1800, 1810, 1820, 1921, 1925, 1935, 1940, 1945, 1950, 1957. För identifieringen av 
torpen har kartmaterial från socknen (för en lista, se käll- och referensförteckningen) och 
intervjuer också varit viktiga. 
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Figur 22. Sjösås socken år 1855 (Sockenkarta 1855). Herrgården Lidboholm och 
byn Sandreda ska följas mer detaljerat i kapitlet. 
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Figur 23. Antal torp i Sjösås. Staplarna visar källmaterialets högsta antal registrerade 
torp under olika tider. Utvalda årtal baseras på källmaterialets upplägg och kvalitet 
(källa: se not 9). Soldattorpen är ej medräknade.  

Innan år 1800 hade följaktligen 19 torp som brukades av torpare och 17 sol-
dattorp etablerats i socknen (se figur 23). Alla vanliga torp fanns dock inte 
samtidigt, till exempel hade några redan hunnit försvinna helt år 1800. Under 
hela 1800-talet etablerades 28 nya torp. De lokaliserades både på ägor som 
tidigare inte haft några torp och där de funnits sedan länge. År 1800 fanns 17 
soldattorp och 18 torp samtidigt, men antalet som brukades av torpare mins-
kade sedan lite. Kring 1800-talets första hälft fanns därför 17 soldattorp och 
14 torp som brukades av torpare. Mellan åren 1850 och 1870 fördubblades 
dock antalet, från 14 till 28. Torp hade tidigare främst legat på Lidboholms 
och Mästredas ägor men från mitten av 1800-talet fanns de i nästan alla byar 
och gårdar i socknen. Förutom dessa fanns fortfarande 17 soldattorp. I slutet 
av 1800-talet etablerades socknens yngsta torp samtidigt som andra hade 
börjat friköpas. Under 1900-talet etablerades inga nya torp alls, utifrån den 
historiska definitionen. 

Torparna försvinner, torpen omvandlas 
Från slutet av 1800-talet började det totala antalet torp som brukades av tor-
pare att minska. Torpen fick istället nya funktioner och togs alltmer över av 
inhyses, hantverkare och liknande, friköptes eller lades ned helt. 19 torp 
slutade att brukas av torpare mellan åren 1850 och 1900, men samtidigt bör-
jade 20 nya ställen att brukas av torpare under denna tid. Många av dem 
försvann dock helt eller fick nya funktioner ganska kort därpå. Några torp 



 92 

skapades i samband med laga skifte men minst två försvann även helt genom 
reformen. Även under tidigt 1800-tal hade några ställen slutat att brukas av 
torpare och istället fått funktioner som fria jordbruk eller rena bostäder.  

Omkring år 1900 fanns 21 torp kvar som brukades av torpare och 16 som 
inte längre hade den funktionen. Under de kommande åren upphörde flera att 
brukas av torpare och kring 1912 fanns 15 kvar. Enligt boende i Sjösås för-
svann flera av torpen och många andra stugor under 1920-talet i och med 
krigstiderna. Det tycks dock framförallt varit backstugor och torpens eko-
nomibyggnader som revs då. År 1921 fanns 12 torp med torpare kvar, det 
vill säga nio torp hade slutat att brukas av torpare mellan åren 1900 och 
1920. De togs då exempelvis över av arrendatorer, småbrukare eller arbetare 
av olika slag. Andra lades ned genom att bebyggelsen revs eller flyttades och 
marken lades igen eller till sin huvudgård. Huvuddelen av torpen blev dock 
friköpta. De torp som fortfarande användes av torpare hörde till de större 
gårdarna och byarna, som Lidboholm och Sandreda. Även soldattorpen bör-
jade tas över av andra yrkeskategorier kring slutet av 1800-talet.  

År 1940 fanns sju torp kvar som brukades av torpare. De hörde till Lid-
boholm, Mästreda och Prästgården. Fortfarande existerade dock totalt 24 av 
ställena som någon gång varit torp utifrån den historiska innebörden. Resten 
var helt borta. Fem år senare, 1945, fanns endast tre torpare kvar. En av dem 
blev arrendator året därpå, den andra torparen blev utbytt mot en arrendator. 
Den siste torparen fanns däremot kvar ända fram till år 1955 då han avled. 
Han kallades torpare ändå fram till sin död. Dessa tre brukade sålunda sina 
ställen som torpare även efter den lagstiftning som kom år 1943 och som 
ofta ses som slutet på torpinstitutionen (t.ex. Rydén et. al 1990).  

Försvunna torp och friköpande 
I Sjösås lades ett tiotal torp direkt under sin huvudgård från och med 1800-
talet. Det innebar ofta att torparen själv blev backstugusittare eller fick läm-
na stället. I några av fallen togs brukandet av torpet upp igen efter en tid men 
flera av dem försvann helt därefter. Totalt har 22 vanliga torp försvunnit helt 
och hållet i Sjösås (se figur 24 och 25). Ungefär hälften av dem försvann 
mellan åren 1840 och 1900, resterande framförallt mellan åren 1920 och 
1960. En annan del av minskningen i antalet torp utifrån den historiska defi-
nitionen utgjordes av friköp. Detta är någonting som i studien om Alsike 
tycks varit betydande för torpens utveckling under 1900-talet. Två torp blev 
hemman kring mitten av 1800-talet och friköptes alltså redan då. I slutet av 
1800-talet friköptes därefter ett torp vardera i flera av byarna i Sjösås. Flera 
av de friköpta ställena var dock en tid efter avstyckningen fortfarande uthyr-
da och användes alltså inte av ägaren direkt. För de friköp som skedde kring 
slutet av 1800-talet var det oftast inte torparen själv som köpte torpet utan 
den brukare som kom efter. 
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Figur 24. Riven torpstuga i byn Mästreda i Sjösås (foto: Lagerqvist 2009). 

Mellan åren 1900 och 1930 friköptes ytterligare sju torp. Det var då åtmin-
stone två som köptes av torparen eller dennes släkt. Sedan slutet av 1800-
talet och under 1900-talet blev minst 13 torp fria småbruk. Men alla friköp-
tes alltså inte. Majoriteten av Lidboholms ställen fortsatte exempelvis att 
brukas som arrenderade småbruk efter att torparna försvunnit. Även under 
senare tid har friköp skett, till exempel under 1960- och 80-talen (Varde 
2007-07-08). Allt som allt blev 21 torp friköpta. För de resterande 25 torpen 
finns inga uppgifter om avstyckning, men de flesta av dem är försvunna 
idag. Troligtvis blev de aldrig avstyckade utan lades istället ned. Här innebar 
alltså friköpandet att en viss materiell kontinuitet skapades, men i både Alsi-
ke och Sjösås har friköpen framförallt skapat förändring. Det kommer att 
diskuteras mer i kapitel sju. År 1901 lades soldattorpsystemet ner och fram 
tills dess hade ett av socknens 17 soldattorp försvunnit. Under 1900-talets 
första årtionde lades soldattorpen oftast till den gård som de tidigare hört 
eller friköptes av soldaten själv. Hälften av soldattorpen är helt borta idag. 
För att mer detaljerat kunna visa vad som hänt med torpen genom historien 
fram till idag ska fokus nu vändas mot godset Lidboholm och byn Sandreda. 



 94 

 
Figur 25. Övergiven torpstuga i byn Mästreda i Sjösås (foto: Lagerqvist 2009). 

Lidboholm 
Säteriet Lidboholm har varit Sjösås största gård (se figur 26). Redan under 
medeltiden var det, då under namnet Lidhult, en sätesgård och under histori-
en har flera av socknens gårdar legat inom dess ägor (Vejde 1929:214). Lid-
boholm har haft sju torp: Baggansås, Cathrinelund, Hamborg, Hemmings-
hem, Kassabo, Stenstorp och Svarttorp. Alla etablerades under 1600-talet, 
utom ett som tillkom vid mitten av 1800-talet.  

En aspekt av torpens historiska funktion är deras markförhållanden. Det 
finns få uppgifter om torpens storlek i Sjösås, men för torpen på Lidboholm 
finns vissa uppgifter. Medeltalet för deras åkerareal var år 1811 2,3 tunnland 
(Karta Lidboholm 1811). Även torparnas skyldigheter till markägaren är av 
intresse för vilka villkor de levde under. I Lidboholms eget gårdsarkiv finns 
ett antal kontrakt sparade från senare delen av 1800-talet och början av 
1900-talet. I kontrakten kan man läsa att torparna gjorde mellan ett och sex 
dagsverken var varje vecka. Det vanligaste var dock att göra tre dagsverken 
per vecka. Det är 156 dagsverken på ett år, vilket också var det vanligaste på 
Krusenberg i Alsike socken. Dessutom tillkom ett visst antal budade kvinno-
dagsverken under sommaren (Kontrakt och dagsverkeslistor, Lidboholms 
gårdsarkiv).  
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Figur 26. Lidboholm (Sockenkarta Sjösås 1855). Notera torpet Baggansås, som ska 
följas närmare. 

Vad hände när torparna försvann? 
Det var framförallt på Lidboholm som torparna blev kvar och fortsatte att 
bruka torpen länge i Sjösås socken. År 1940 brukades tre av gårdens fem 
kvarvarande ställen av torpare. De byttes dock under 1940-talet ut mot såg-
verksarbetare, skogs- och jordbruksarbetare och arrendatorer. Vid år 1957 
brukades fortfarande två av torpen av arrendatorer som fortfarande delvis var 
knutna till gårdens skogs- och jordbruk och sågverk. De brukades antagligen 
som jordbruk i större utsträckning än de andra, som då beboddes av olika 
typer av arbetarfamiljer, bland annat från Danmark och Finland. Dessa bod-
de sällan på ställena några längre perioder. Omkring år 1960 beboddes två av 
torpen av danska sågarbetarfamiljer, ett brukades av en arrendatorfamilj och 
två stod troligtvis mestadels tomma. Av gårdens torp friköptes ett år 1960 
och ett annat år 1982. Resterande är fortfarande endast uthyrda. Fram till 
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idag har tre av ställena varit permanentbostäder hela tiden förutom några 
perioder då de stått tomma. Ett torp blev fritidshus någon gång under 1970-
talet och ett annat något tidigare, troligtvis under 1960-talet (Sveriges be-
folkning 1970 och 1980, Varde 2007-07-08, 2010-01-10).  

Om man jämför torpens areal och markanvändning år 1855 med 1950-
talets har de flesta torp med tiden utökat sin åker och endast lite mark har 
lagts igen. Exempelvis har delar av torpens ängsmark blivit åker. Två av 
torpen var obebodda år1855 och marken verkar inte ha brukats då, i alla fall 
inte som åker. År 1950 brukades återigen åkrarna på ett av dessa, troligtvis 
av huvudgården eller någon av dem som brukade de andra torpen. Uppgifter 
kring det saknas. Idag är den största delen av de åkrar som hört till torpen 
fortfarande brukade, dock inte av dem som använder torpstugorna utan av 
gården. Lidboholm äger nämligen fortfarande all jord- och skogsbruksmark 
förutom torpet Cathrinelund som friköptes med sin mark på 1980-talet. En 
del av torpens åker- och ängsmark har blivit igenvuxen eller igenplanterad 
med skog sedan 1950-talet (Sjösås sockenkarta 1855, ekonomiska kartan 
1950/1980).  

Beträffande bebyggelsen finns bostadshusen kvar men delar av ekonomi-
bebyggelsen har blivit borttagen. Det gäller framförallt ladugårdarna. De 
togs bort från de flesta av Lidboholms torp under 1950- och 60-talen efter-
som de då var i dåligt skick (Bladh 2008-06-07, Östergren 2008-06-07). Ny 
bebyggelse har inte tillkommit i någon stor utsträckning. Endast vid två av 
torpen, de som är friköpta, har viss bebyggelse tillkommit på tomterna. Ing-
en åkermark har tagits i anspråk för ny bebyggelse överhuvudtaget. Angåen-
de hur bebyggelsen moderniserats har uppgifter varit svåra att få tag på men 
år 1960 hade i alla fall tre av torpstugorna el, vatten och avlopp indraget 
(Lenhov 1960). På ett annat fanns vatten men inte el vid den tidpunkten 
(Bladh 2008-06-07).   

Baggansås biografi 
Torpet (se figur 26) nämndes för första gången år 1698 men kallades då 
Perstorp (Karta Lidhult 1698). Namnet Baggansås nämndes i en man-
talslängd år 1717. Torpet brukades endast av torparfamiljer fram till år 1944 
då en arrendator med familj och en sågare med familj tog över det. Flera av 
Baggansås torparfamiljer brukade det under många år i sträck. Torpstugan 
används idag som permanentbostad och har aldrig varit fritidshus. 

Användare 

Det har bott minst 23 familjer10 på Baggansås under perioden från år 1788 
och fram till idag. Vissa av familjerna har dock bott där samtidigt. De första 
identifierade brukarna till torpet var tre stora torparfamiljer och de brukade 

                               
10 Par eller förälder med eller utan barn. 
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det till synes tillsammans omkring år 1788 och framåt. Den ena familjen, 
som utgjordes av Håkan Nilsson, hans fru Lisbeth och tre barn, brukade sin 
del av torpet fram till 1791. Den andra delen brukades av Carl Josefsson, 
frun Lisbeth och deras fyra barn. De var kvar till år 1795. Den tredje torpar-
familjen var Samuel Jönsson, hans fru Annika och deras fyra barn. De bru-
kade torpet fram till år 1811. Förutom torparfamiljerna bodde även andra där 
i slutet av 1700-talet. År 1791 flyttade exempelvis delar av en familj vid 
namn Dahlgren in och bodde kvar under några år. Vid slutet av 1700-talet 
bodde också två pigor med barn, en kyrkovaktmästare och en dräng på tor-
pet. Oftast bodde en dräng eller en piga med familjerna som brukade torpet. 
Att så många personer skulle få plats i en torpstuga verkar osannolikt, kan-
ske har fler boningshus funnits tidvis.  

Flera av dem som bott på Baggansås flyttade sedan vidare till andra om-
kringliggande torp på Lidboholms ägor och omkring år 1800 brukades stället 
endast av torparfamiljen Jönsson. När de flyttade omkring år 1811 tog istäl-
let torparen Jonas Svensson och hans hustru Maria över. De hade då två barn 
och familjen växte sedan med fyra barn till. Jonas Svensson brukade Bagg-
gansås med sin familj i omkring 40 år fram till år 1851 då hans dotter Lisa 
och hennes man, torpets dräng Samuel Jonasson, gifte sig och tog över bru-
kandet. Jonas och Maria bodde emellertid kvar tills de dog. Maria dog dock 
redan år 1834 och Jonas gifte därefter om sig med en kvinna vid namn Anna 
Catharina. Han dog själv år 1864. Jonas dotter Lisa och hennes man Samuel 
fick sju barn och de bodde på torpet tillsammans med Lisas styvmor änkan 
Anna Catharina. Under 1860-och 1870-talen bodde även minst dräng med 
familjen. Omkring år 1884 bodde endast två av barnen kvar med Samuel och 
Lisa. Kort därpå flyttade dottern Helena tillbaka. Hon gifte sig 1886 med 
torparen Peter Johannesson som i och med att han flyttade in på Baggansås 
tog över brukandet från Samuel och Lisa som då flyttade därifrån. Peter och 
Helena fick därefter åtta barn, men de bodde inte ensamma på torpet hela 
tiden. Mellan åren 1904 och 1908 bodde även en inhysesfamilj där. Peter 
och Helena brukade torpet med alla sina barn fram till år 1908 då familjen 
Rapp flyttade in och de flyttade till det närliggande torpet Hemmingshem. 
Torpet hade då varit i släktens brukande under nära 100 år.  

Familjen Rapp bestod av torparen Elias Alfred Rapp, hustrun Matilda och 
deras fem barn. Efter november 1910 bodde även sågarbetaren Johan Jo-
hansson på Baggansås. Familjen Rapp brukade torpet i 27 år från omkring 
1908 till 1935, då Elias som den siste i familjen flyttade bort från Baggansås. 
Frun Matilda dog år 1927 men innan dess hann Elias och Matilda få två barn 
till. Barnen flyttade hemifrån mellan åren 1915 och 1932, och flera av dem 
jobbade innan dess som grovarbetare på Lidboholm. Familjen var dock inte 
den enda torparfamiljen på Baggansås under 1920-talet. Mellan åren 1923 
och 1928 bodde också torparen Enoch Johansson, hans fru Elin och deras 
fem barn där. När de sedan lämnade torpet flyttade torparen Sven Nilsson 
med frun Anna och tre barn in. Något år därpå flyttade jordbruksarbetare 
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Karlsson och hans fru in. De bodde där till år 1937 och under 1933 bodde 
också två smeder där. Elias Alfred Rapp beskrevs 1935 som före detta torpa-
re och han flyttade kort därpå från Baggansås.  

Troligtvis hade Sven Nilsson och hans familj det huvudsakliga brukandet 
av torpet redan innan dess. År 1940 var denna torparfamilj ensamma kvar på 
torpet och de brukade det fram till 1942. Därefter flyttade arrendatorn Axel 
Larsson, frun Rut och deras två barn in och de stannade i nästan tio år, fram 
till 1951. Mellan åren 1942 och 1945 bodde de tillsammans med sågare Gus-
taf Johansson, frun Herta Maria och tre barn, varav två arbetade med sin far 
på Lidboholms sågverk. När familjen Johansson flyttade kom istället konto-
risten Göran Fritzén, frun Sara och deras två döttrar. Familjen bodde knappt 
ett år på Baggansås och ersattes därefter av sågverksarbetare Nils Jakobsson, 
frun Sonja och två döttrar. De bodde också där bodde något år. Därefter, 
omkring år 1948, flyttade en sågverksarbetare och en skogsarbetare in på 
Baggansås, som arrendatorfamiljen Larsson då brukade. Inte heller de stan-
nade längre än något år. Det bodde alltså ofta fler än en familj på torpet. Som 
redan nämnt flyttade arrendatorfamiljen Larsson år 1951, då flyttade istället 
sågarbetaren Sixten Göransson och hans fru Alfhild in. De bodde där till år 
1957 då en ny arrendatorfamilj flyttade in. Familjen bestod av Gustaf Lund-
stedt, frun Gerda och deras sju barn. Familjen lämnade Baggansås redan året 
därpå. Det brukades troligtvis som småbruk fram till omkring då. Därefter 
stod stugan tom tills år 1963 då dagens brukare och ägare, familjen Bladh, 
flyttade in. De har sedan dess bott där permanent.  

Baggansås materialitet 

Baggansås ligger inne i skogen, på cirka två och en halv kilometers prome-
nadavstånd från Lidboholms herrgård. Dess närmsta granne är torpet Hem-
mingshem som ligger några hundra meter väster om stugan. 

Torpets odlingsmark utgjordes år 1811 av cirka tre tunnland (cirka 1,5 
hektar), men dess totala areal var 33 tunnland. Om man jämför de odlade 
ytorna år 1811 och år 1855 med åkermarkens utbredning kring mitten av 
1900-talet och idag (figur 28-30) är det tydligt att Baggansås haft mer åker 
under 1900-talets första hälft än under 1800-talets första hälft, för att sedan 
minska något fram till idag. Merparten av den åkermark som fanns omkring 
Baggansås år 1950 och som omkring 1957 ännu brukades av arrendatorfa-
miljen Lundstedt används fortfarande idag. Den brukas av Lidboholms gård. 
Andra mindre delar av den gamla åkermarken som på den ekonomiska kar-
tan från 1950 fortfarande var odlad, eller i alla fall öppen, är dock idag ersatt 
med skog. Flygbilden från år 2001 (figur 30) visar exempel på var tidigare 
åkermark blivit skog och var bebyggelse tagits bort.  
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Figur 27. Baggansås bostadshus som än idag är permanentbostad (Lagerqvist 2008). 

Torpstugan är idag mycket moderniserad och även tillbyggd. Ny- och till-
byggnationer, på både höjden och längden, har likväl pågått under flera år-
hundraden (se figur 27). Stugan har idag många tidslager i sina materiella 
former. Dagens ägare har förutom att bygga till själva torpstugan också 
byggt en del ny bebyggelse på tomten. När de kom till Baggansås år 1963 
var det slitet, ett ruckel, efter att ha stått obebott i några år. Stugan var då ett 
långsmalt tvåvåningshus, cirka fem meter brett och elva meter långt. Det 
fanns el indraget men inte vatten och både varm- och kallvatten och avlopp 
har därefter dragits in. Ladugården som hört till torpet eldades medvetet ner i 
slutet av 1950-talet av ägarna (Bladh 2008-06-07) vilket markerar slutet på 
Baggansås tid som småbruk. Baggansås friköptes delvis år 1963, då stugan 
såldes, och omkring år 1970 fick dagens ägare även köpa viss tomtmark och 
tomten är idag cirka 2200 kvm. Den mark som hört till Baggansås när det 
brukades av torpare och arrendatorer är idag till stora delar avskiljd från dess 
bebyggelse. 
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Figur 28 och 29. Baggansås år 1855 (Sjösås sockenkarta 1855) och 1950 (Ekono-
miska kartan 1950). 

 
Figur 30. Baggansås år 2001. Rutorna visar exempel på var förändringar, som igen-
växning av tidigare odlad mark och borttagning av bebyggelse, skett på torpet (© 
Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0094--0100). 
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Sandreda 
I jordeboken från år 1544 utgjordes byn Sandreda av fyra frälsehemman och 
ett skattehemman, samt en utjord som senare blev ett hemman. Byn har såle-
des bestått av Skattegården, Rustmästaregården, Lönegården, Södergården, 
Norregården samt Östenhaga (se figur 31). Delar av gårdarna ägdes kring 
senare delen av 1600-talet av ägaren till Lidboholms säteri. År 1895 anlades 
en smalspårig järnväg mellan Växjö och Västervik och en station byggdes på 
byns marker. Det ledde till att ett samhälle växte upp kring stationen en bit 
från byn (Samuelsson otryckt, Almquist 1976:1448). Sandreda har utifrån 
den historiska definitionen haft sju torp: Björkelund, Katrinedal, Norra Gär-
de, Norrvik, Östra torp, Hedaholm, Modala och ett soldattorp. Alla etablera-
des under 1800-talet, framförallt under senare delen. Några existerade som 
backstugor innan dess (husförhörslängder Sjösås socken). Vid slutet av 
1800-talet hade Sandredas torp en areal på omkring två hektar var, vilket är 
cirka fyra tunnland. Av det utgjorde åkern mellan en och 0,15 hektar, vilket 
är cirka två till 0,3 tunnland. Åkermarken beskrevs då i ett testamente som 
stenbruten och mager och torpens ängsmark som otillräcklig. De flesta av 
Sandredas torp var vid denna tid upplåtna på livstid med ett årligt arrende på 
mellan 15 och 60 kronor (07-SJÖ-610).  

 
Figur 31. Sandreda, notera Björkelund som sedan ska följas närmare högst uppe i 
nordöstra hörnet (© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0094--0100).  
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Vad hände när torparna försvann? 
Ungefär hälften av torpen i Sandreda slutade brukas av torpare och fick nya 
funktioner omkring år 1900. De togs då över av olika slags arbetare som 
efterhand friköpte dem som bostäder. Den andra hälften brukades av torpare 
fram till 1920-talet då de istället omvandlades till självägda småbruk eller 
lades igen helt. De som blev friköpta användes fortfarande som permanent-
bostäder åt arbetar- och småbrukarfamiljer kring mitten av 1900-talet. Sol-
dattorpet slutade att användas som sådant under 1880-talet men blev inte 
friköpt förrän år 1909 av en snickare. Det togs därefter över av en småbruka-
re som brukade det till i alla fall år 1957. Torpens utveckling i Sandreda har 
under 1900-talets första hälft delvis påverkats av anläggandet av järnvägen. 
Ett litet samhälle växte då upp vid sidan av byn och flera av torpen köptes av 
personer som arbetade vid järnvägen. Andra arbetstillfällen har funnits i det 
närliggande Klavreströms bruk.  

När torpen avstyckades omkring sekelskiftet 1900 och de kommande årti-
ondena ingick vanligen mer jord än vad torparna tidigare hade haft. Ofta 
blev fastigheterna omkring 10-20 hektar stora, andra blev inte fullt lika stora 
utan omkring tre hektar (Avsöndring 07-SJÖ-604, 605, 609, 608, 614). Skä-
len till att arealen utökades är troligtvis att de ansågs för små för att leva på 
och att de nya brukarna hade resurser att utöka marken. På den ekonomiska 
kartan från år 1950 har alla torp fortfarande brukad åkermark, förutom ett. 
Det hade successivt lagts ner under 1920-och 30-talen men hade fortfarande 
halvöppen mark år 1950. Hur marken till ställena brukades, och av vem, är 
svårt att svara på utifrån det källmaterial som finns, men två av brukarna 
kallades småbrukare vid den tiden. 

Mellan åren 1950 och 1982, de åren som de ekonomiska kartorna visar, 
hände mycket med torpen. Det var då som de sista torpen slutade drivas som 
uttalade jordbruk. De blev till en början hem åt arbetarfamiljer som eventu-
ellt hade delar av jordbruket som extra försörjning vid sidan av lönearbetet. I 
slutet av 1950-talet och början av 1960-talet blev två av torpen fritidshus, 
bland annat åt en Stockholmsfamilj. De andra övergick till fritidshus under 
1970- och 80-tal. Idag används alla de torpstugor som fortfarande finns kvar 
som fritidshus. Två har försvunnit helt. Den åkermark som fanns innan slu-
tade brukas som åker under denna period. På några ställen har den vuxit igen 
eller skogsplanerats, men på de flesta av torpen är delar av åkermarken fort-
farande öppen mark. I intervjuer med torpstugornas användare idag blir det 
tydligt att trots att torpen inte brukats som småbruk sedan årtionden har flera 
av användarna lagt ner mycket möda på att behålla delar av odlingen, som 
potatisland och liknande, och hålla delar av marken öppen som den varit 
tidigare (t.ex. Ryd 2009-06-15, Carlsson 2008-06-08). Skälen till detta 
kommer jag att återkomma till i kapitel 15. Något annat som hänt är att nya 
avstyckningar skett, vilket innebär att torpen styckats av i flera steg. Torpens 
tomter och bebyggelse har då på flera ställen skilts från den tidigare åker-
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marken och skogen som de till en början avstyckades med. Det har exempel-
vis skett då torpstugorna började användas som fritidshus. Ekonomibebyg-
gelsen har på ett par av torpen försvunnit och en del ny bebyggelse och till-
byggnader på torpstugorna har tillkommit på flera av torpen. De flesta stugor 
är idag moderniserade med indraget vatten och el men uppgifter kring när 
olika moderniseringar genomförts har varit svåra att få.  

Björkelunds biografi  
Torpet Björkelund har hört till Rustmästargården i Sandreda. Det nämndes 
för första gången som torp i husförhörslängderna på 1850-talet men det 
fanns som nybygge redan årtiondet innan. Björkelund är ett omskrivet ställe. 
Livet där kring tiden för dess etablerande finns beskrivet i den till vissa delar 
verklighetsbaserade boken Järnnätterna av Helmer Furuholm (1975a). Han 
är uppvuxen på Björkelund. Samma Furuholm har också skrivit en artikel 
om sin familjs liv på torpet i en hembygdsbok (1975b). Björkelund finns 
också omskrivet i författaren och hembygdsskildraren J A Göths Bondehem 
och Backstugor (1923). Det har genom historien använts som ofritt småbruk 
för torpare, arbetarbostad, friköpt småbruk och sedan slutet av 1950-talet 
som fritidshus. 

Användare 

Det har bott minst 16 familjer på Björkelund från 1840-talet och fram till 
idag. Vissa av familjerna har varit släkt och bott där samtidigt. Biografin om 
Björkelund börjar i det tidiga 1840-talet då arrendatorn på Sandredas Rust-
mästargård, Jonas Månsson, uppförde ett nybygge uppe vid kolbottnarna i 
skogen nordöst om byn. Nybygget kallades Björkelund och år 1846 hade 
familjen lämnat Rustmästargården och stod istället skrivna där. Både Göth 
och Furuholm har uppgivit att skälet var att familjen inte kunde betala rän-
torna och amorteringarna för Rustmästargården och därför blev tvungna att 
flytta. Familjen tog då över en av sina gamla kolarkojor ute vid kolbottnarna 
där de fått tillåtelse att etablera ett torp och odla till två kor (Furuholm 
1975b:145-146, Göth 1923:38). Huruvida det stämmer är svårt att kontrolle-
ra. År 1851 kallades Björkelund inte längre för nybygge utan torp i kyrko-
böckerna. Det huserade då en stor familj, som förutom Jonas bestod av frun 
Lisa och deras nio barn. När Lisa dog 1880 hade redan flera av barnen flyttat 
och därefter bodde bara Jonas och dottern Johanna kvar. Familjen hade tor-
pet i över 40 år men 1880 beskrevs Björkelund som brukat till gården. Dess 
mark brukades då alltså direkt under Rustmästargården och inte av familjen 
Månsson. Torpet brukades så under några år men 1888 stod en ny torpare, 
Frans Jansson, som brukare. Hans hustru hette Ela och de hade sju barn. 
Familjen Jansson stannade i omkring tio år innan de köpte lägenheten Skogs-
lund nere vid Sandreda station och flyttade dit istället. Björkelund blev där-
efter aldrig mer brukat av torpare.  



 104 

Sandredas Rustmästargård tillhörde kronan fram till år 1897 då gården 
såldes. Samtidigt såldes Björkelund till pigan Ida Johansdotter från grannbyn 
Heda och det slutade omtalas som torp i källorna. Priset var utsatt till 1300 
kr samt 30 liter spannmål, hälften råg och hälften korn varje år (Köpebrev 
avsöndring 07-SJÖ-605), i ett okänt antal år. Överhuvudtaget skedde flera 
avstyckningar av torp och stugor i Sjösås just omkring sekelskiftet 1900. Ida 
var gift med gaseldaren Otto Wahlman som bodde i närbelägna Nottebäck. 
De flyttade in på Björkelund 1896 men köpte det alltså året efter. Ett tag 
bodde följaktligen både den tidigare torparfamiljen och den nya familjen på 
Björkelund. Familjen ägde och brukade Björkelund fram till år 1915 och fick 
under den tiden åtta barn. Då såldes det till A Wiberg i Åkvarn som av allt 
att döma inte bodde där själv. Redan år 1916 togs ägandet över av en Emil 
Mörk vars familj utgjordes av frun Anna och två barn. Därefter stod författa-
ren Göth som ägare under några månader under åren 1918-1919, innan han 
flyttade in på granntorpet Katrinedal, som då var ett friköpt småbruk. Däref-
ter köptes Björkelund av småbrukaren, byggnadsarbetaren och gjuteriarbeta-
re Karl Johansson. Han arbetade, förutom med det egna jordbruket, på bru-
ket i Klavreström. Han och hans fru Hanna hade tio barn. De bodde kvar på 
torpet till år 1946 men några av barnen flyttade därifrån under 1930-talet. I 
denna familj föddes Helmer (som sedan tog namnet Furuholm) som skrivit 
om livet på Björkelund. Mellan åren 1943 och 1944 var även en filare Nils 
Erik Johansson och hans fru Anna-Lisa och deras två barn skrivna på Björ-
kelund.  

Efter Johansson blev disponent Sven Varde på herrgården Lidboholm 
ägare av Björkelund och stället brukades mellan åren 1947 och 1948 av ar-
rendatorn David Lind och hans fru Astrid. Därefter skulle flera arbetarfamil-
jer med sysselsättning på Klavreströms bruk komma att hyra Björkelund. År 
1949 flyttade gjuteriarbetaren Ture Bagge, hans hustru Edla och deras sex 
barn in. Samtidigt bodde danske gjuteriarbetaren Kaj Hansen, frun Ida och 
deras tre barn där. Familjen bodde emellertid endast på Björkelund ett kort 
tag innan de flyttade vidare till Klavreström. Familjen Bagge flyttade bort år 
1951 då frun dog. Kring denna tid tycks ägandet ha gått från Varde till kon-
sumföreståndaren Olle Lindström. Skogen runt Björkelund ägs idag fortfa-
rande av familjen Varde på Lidboholm. Omkring år 1950 flyttade gjuteriar-
betare Karl Lindström, hushållerskan Göta och hennes två döttrar in. De 
flyttade dock bort år 1952 då gjuteriarbetaren Björn Fredlund, hushållerskan 
Anna Johansson och hennes tre barn flyttade in på Björkelund. De bodde där 
till 1954 men inte ensamma. När familjen Bagge lämnade Björkelund 1951 
flyttade istället den danska familjen Rasmusen in. Rasmusens bestod av gju-
terihantlangaren Jens, frun Rosa och sex barn. De bodde där mellan åren 
1951 och 1958, men flyttade under stora delar av denna tid fram och tillbaka 
mellan Björkelund och Nottebäck i grannsocknen.  

Efter år 1958 stod ingen längre skriven på Björkelund. Sannolikt var det 
då som det slutade användas som permanentbostad och istället blev som-
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marhus åt ägaren Lindström i Nottebäck som ägde det i ytterligare tjugo år. 
Därefter ägdes det i omkring fem år av en annan familj och användes som 
sommarhus tills de nuvarande ägarna köpte Björkelund år 1984 för att ha det 
som sommarhus (Sengholtz 2007-07-12).   

Björkelunds materialitet 

Björkelund ligger uppe i skogen mot Norrsjön, drygt tre kilometer från byn. 
Vägen dit är en kilometer längre. Det tycks arealmässigt ha ändrat storlek 
flera gånger under historiens lopp. Det finns få kart- eller arkivuppgifter på 
hur stort Björkelund var när det brukades som småbruk. Enligt Göth odlade 
Jonas Månsson, som var den första brukaren, upp nära tre tunnland åker 
mellan åren 1846 och 1880-talet (Göth 1923:38). När Björkelund friköptes i 
slutet av 1800-talet blev det lite över 21 hektar stort totalt. Marken utgjordes 
emellertid framförallt av skog och hur mycket åkermark som hörde till finns 
tyvärr inga uppgifter om. Omkring år 1920 var den tillhörande arealen något 
mindre men sedan köpte den dåvarande ägaren, småbrukaren Johansson, 
återigen mer mark. Dessutom bröt familjen upp en del ny åkermark under 
tidigt 1930-tal. De utövade också svedjebruk i början av 1940-talet. Familjen 
Johansson arrenderade även det då delvis nedlagda torpet Hedaholm, där 
ingen torpstuga längre fanns kvar, fram till år 1939, samt en äng från grann-
gården i Lilla Heda. Furuholm har skrivit att torpet var välbehövt under 
krigstiderna och eftersom det var ett så litet jordbruk fick familjen obeskurna 
ransoneringskort (1975b:155). Han har kallat Björkelund ”det vackra men 
alltför dåliga jordbruket. För litet att leva på, för stort att svälta ihjäl på” 
(Furuholm 1975b:149). 

Björkelund styckades av ytterligare omkring år 1951 när handlaren Lind-
ström tog över ägandet från familjen Varde på Lidboholm. Stugan och tom-
ten är idag därför skild från den mark som hörde till Björkelund när det var 
ett småbruk. Jordbruket torde framförallt ha varit igång till slutet av 1940-
talet då småbrukaren Johansson ersattes av gjuteriarbetare som arbetade på 
Klavreströms bruk. Genom analys av flygbilder och kartor från åren 1946, 
1950, 1959, 1978, 1985 och 2001 kan man se hur torpets åkrar som brukades 
1946 successivt läggs igen och hur skogen växer och tar över marken (se 
figur 32 och 33). År 1955 var det fortfarande ganska öppet och de åkrar som 
fanns år 1946 var fortfarande öppna gläntor men troligtvis inte åkermark. År 
1978 hade det mesta av den tidigare åkermarken blivit skog. Tomten till 
Björkelund har också blivit mer och mer igenvuxen. Dagens ägare har berät-
tat om ambitiösa blomsterplaneringar som funnits på tomten men som idag 
till stora delar är borta (Sengholtz 2007-07-12). Idag finns få spår av vilken 
mark som odlats och Björkelunds koppling till jordbruk är svår att se. Stugan 
omges helt av skog förutom lite mark som fortfarande är öppen ner mot sjön.  
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Figur 32. Björkelund år 1950 (Ekonomiska kartan 1950). 

 
Figur 33. Björkelund år 2001. Rutorna visar exempel på förändringar av torpet, som 
igenvuxen åkermark och borttagen bebyggelse (© Lantmäteriet Gävle 2011. 
Medgivande I 2011/0094--0100). 
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Figur 34. Torpstugan till Björkelund (foto: Lagerqvist 2008). 

På den ekonomiska kartan från 1946-50 fanns en stor och en liten ekonomi-
byggnad i närheten av torpstugan. De försvann mellan åren 1959 och 1978 
(Flygfoto 1959, 1978). Figur 33 visar exempel på var Björkelund förändrats 
genom igenvuxen åkermark och borttagen bebyggelse. Idag är egentligen 
torpstugan och tomten det enda som finns kvar av det torp som torparna 
levde på (se figur 34). Fram till 1950-talet användes torpstugan som två lä-
genheter. De senaste 20 åren har dagens användare moderniserat stugan ge-
nom att borra brunn, installera mulltoalett samt dra in riktigt vatten och 
dusch. Torpstugan är utbyggt på flera håll, bland annat år 1934 då småbru-
karfamiljen Johansson bodde där och under 2000-talet byggdes en ny förstu-
kvist (Sengholtz 2007-07-12). Olika tiders användare har således satt sina 
spår.  

Sammanfattande slutord och dagens situation 
Som vi sett blev torpet Baggansås friköpt under 1960-talet. Det vanliga i 
socknen var emellertid att torpen blev fria tidigare än så, kring sent 1800-tal 
och de första årtiondena av 1900-talet. Många av socknens torp blev således 
friköpta men ännu fler övergavs och lades istället ned helt. Därför har en stor 
del av socknens torp försvunnit. Det skedde bland annat omkring 1900-talets 
första hälft, en tid då man också kan se en minskning i socknens befolk-
ningsstatistik. Dessutom medförde bebyggelsens skick och virkes- och 
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bränslebehov under 1900-talets krigs- och kristider att torpens bebyggelse, 
framförallt ekonomibyggnaderna, plockades ner. Det visar att behovet av 
dem inom jordbruket inte längre var lika stort. Att torpens bebyggelse helt 
eller delvis försvunnit är tydligare i Sjösås än i Alsike.  

Precis som i Alsike etablerades torp tidigare, och brukades av torpare 
längre fram i tiden, på de större gårdarna. När torparna väl försvunnit och 
torpens jordbruk lagts ner omkring mitten av 1900-talet hyrdes flera av torp-
stugorna ut som bostäder. Det var vanligt på Lidboholms gård där få torp 
styckades av, men det skedde även i Sandreda. De hyrdes då ut till arbetare 
knutna till olika såg- och bruksverksamheter som exempelvis Lidboholms 
såg och Böksholms sulfitfabrik. I Sjösås grannsocken låg Klavreströms järn-
bruk och flera av de arbetare som bott på sockens torp har arbetat där kring 
1900-talets mitt. Flera av torpen var alltså under en period mellan då de bru-
kades av torpare och då de började användas som sommarhus kopplade till 
bygdens industriverksamheter. Omkring år 1950 var minst tio av de cirka 35 
fortfarande existerande torpen, som tidigare brukats av torpare, småbruk. Tio 
år därefter brukades fortfarande minst åtta som någon form av småbruk 
(Lenhov 1960:575-590). Idag är tre egna jordbruk. En del av den gamla od-
lingsmarken brukas fortfarande av de tidigare huvudgårdarna men mycket är 
också igenlagt. Vid en jämförelse mellan Lidboholm och Sandreda är det 
tydligt att torpens jordbruk lagts igen och blivit skog i större utsträckning i 
Sandreda samt att bebyggelsen genomgått större förändringar där.   

Av de 46 torp och 17 soldattorp som funnits i socknen används 21 som 
fritidshus idag (vilket utgör drygt 33 procent). Elva används som permanent-
bostäder (cirka 17 procent) och 31 är försvunna (cirka 49 procent), se figur 
35. Precis som i Alsike finns det exempel där själva torpstugan är riven eller 
väldigt ombyggd men annan äldre bebyggelse finns kvar. Det karaktäriseras 
då ändå som fortfarande existerande torp. För flera av de försvunna torpen 
finns lämningar kvar i landskapet. I vissa fall finns även skyltar uppsatta 
med information om dem. För ett soldattorp är dagens användning dock 
oklar.11 De flesta ägorna har haft torp som blivit fritidshus, permanentbostä-
der och försvunnit. Många av socknens kvarvarande torpstugor har inte 
byggts om eller moderniserats förutom enklare utbyggnader och el- och vat-
tenindragningar. Det kopplar jag till att de i stor utsträckning använts som 
fritidshus sedan 1960- och 1970-talen. 

                               
11 Denna typ av osäkerhet är något som man får vänja sig vid när man undersöker torp. 
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Figur 35. Dagens situation för Sjösås torp (bakgrundkarta ekonomiska kartan, 1950). 
Förklaring till symbolerna: Svart stjärna = fortfarande existerande torp, vit stjärna = 
försvunnet torp, svart prick = fortfarande existerande soldattorp och vit prick = för-
svunnet soldattorp. Placeringarna för de försvunna torpen är i vissa fall osäkra. 
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Figur 36 och 37. Torpet Posthagarna och renoverad ladugården på torpet Täljbron i 
Lungsund (foto: Lagerqvist 2007 och 2009). 

Värmländska Lungsund 
Studier har gjorts i ytterligare en socken och insikterna från den fallstudien 
kommer här i mer kortfattad form.12 Den värmländska socknen Lungsund 
ligger i Bergslagen några kilometer norr om Kristinehamn. Socknen har 
länge dominerats av stora jord- och skogsägare (Furuskog 1924:34, Regn-
ström 1962:433). Utifrån den historiska definitionen har det funnits 68 torp. 
De flesta av dem har varit knutna till stora egendomar som olika bruk och 
skogsbolag, framförallt Storfors bruk, Uddeholms AB, Stora och Domänver-
ket. Det är väldigt tydligt att de stora egendomarna har behållit sina marker 
och bebyggelse långt in på 1900-talet. En ganska liten del av socknens torp 
friköptes i början av 1900-talet, och det var framförallt på mindre ägor. Efter 
det fortsatte stora delar av de kvarvarande torpen att vara utarrenderade eller 
uthyrda på olika vis en tid framöver. I många fall hyrdes husen ut till arbeta-
re knutna till egendomarnas bruks- och skogsbruksverksamheter medan tor-
pens tidigare marker brukades av bolagen (ofta som skog). En hel del av 
torpen var dock fortfarande brukade av arrendatorer under 1960-talet (se 
även Regnström 1962:438-462). De flesta friköpen skedde sent i Lungsund, 
framförallt från 1960-talet och framåt. Då började de stora bolagen stycka av 
och sälja torpstugor med små bitar mark till de arrendatorer och arbetare som 
bott i dem, eller till andra intresserade. De själva tog över skog och jord. Det 
finns emellertid fortfarande ställen som inte är friköpta och som ägs och 
arrenderas ut av Domänverket och Stora Enso. Till viss del bodde alltså de 
gamla brukarna kvar i stugorna en tid, men idag är kopplingarna till tidigare 
brukare vanligtvis borta.  

                               
12 Baseras på husförhörslängder: 1815-20, 1831-35, 1851-55, 1866-70, 1891-95, 1900, 1910, 
1920 och 1930. mantalslängder 1779, 1780, 1795, 1805, 1842, 1850, 1861, 1936, 1940, 1946 
och 1951 samt diverse kart- och arkivmaterial, t.ex. Storfors bruksarkiv. 
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Figur 38 och 39. Torpet Fräkenviken vars ladugård är ombyggd till stall (foto: La-
gerqvist 2009). 

På flygbilder från åren 1947, 1959, 1961, 1964, 1971, 1978 och 2008 samt 
ekonomiska kartan från 1980 kan man se hur torpens marker blir alltmer 
igenvuxna. Få av de gamla torpen är jordbruk idag, även om många fortfa-
rande har viss mark som dess ägare brukar eller bara håller öppen i närheten 
av bebyggelsen. Det är framförallt själva torpstugan och ladugården som 
idag finns kvar av torpens bebyggelse (se figur 36, 37, 38, 39). Det har dock 
skett en del med torpstugorna genom de centrala nybyggnationer och reno-
veringar som vissa av jordägarna genomfört. I början av 1900-talet verk-
ställde exempelvis Storfors Bruk, som då ägde flera av socknens tidigare 
bruk och deras torp, om- och nybyggnationer av många av torpstugorna. 
Omkring mitten av 1900-talet genomförde sedan Uddeholms AB, som då 
ägde stora delar av socknens torp, ytterligare moderniseringar av bebyggel-
sen. Nästan alla torp som då fanns kvar i deras ägor fick el, vatten och av-
lopp indraget (tydligt i Regnström 1962:456f), även om stugornas standard 
förblev enkel. Till skillnad från torpstugor och ladugårdar har andra byggna-
der, som stall och andra uthus, försvunnit kring 1900-talets mitt. Det visar att 
behoven av fler ekonomibyggnader inte längre var lika stora. På flera ställen 
har dock nya stall byggts och ladugårdar renoverats till stall på senare tid 
(t.ex. Jonsson 2009-06-22), p.g.a. hästhållningens popularitet (se figur 39). 

Jordägarnas moderniseringar gjorde att en stor mängd av Lungsunds torp-
stugor kunde bebos permanent till långt in på 1980- och 90-talen utan nya 
större moderniseringar. Att torpstugorna fortsatte vara knutna till ägarnas 
bruks- och skogsbruksverksamheter där behov av dem fanns och att ägarna 
genomfört renovationer och moderniseringar kan ses som ett skäl till att 
andelen försvunna torp är lägre i Lungsund än i Alsike och Sjösås. Av de 68 
torp som funnits i Lungsund, se figur 40, är 26 fritidsbostäder (cirka 38 pro-
cent), 23 permanentbostäder (cirka 34 procent) och 16 borta (cirka 24 pro-
cent) idag. Det finns dock tre torp som fortfarande finns kvar men som jag 
inte kunnat få någon information kring hur de egentligen används idag.  
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Figur 40. Dagens situation i Lungsund (bakgrundkarta ekonomiska kartan, 
1962/1967). Förklaring till symbolerna: Svart stjärna = fortfarande existerande torp, 
vit stjärna = försvunnet torp. Placeringarna för de försvunna torpen är i vissa fall 
osäkra.  
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Kapitel 7. Timmer och jord: en avslutning 

Uppdelning och ödeläggelse 
Studien har visat utvecklingen för torpen under framförallt 1900-talet. Den 
belyser vad som hände med torpen under den tid då de började transformeras 
från en funktion kopplad till arbetskraft, nyodling, försörjning och befolk-
ningsökning till att mer och mer bli bostäder av olika slag eller igenlagda. 
Den visar den tid då torpet spelade ut sin gamla roll, delar av dess karaktär 
blev ju rent av förbjudna i lagstiftningen år 1943 då dagsverken förbjöds 
som arrendebetalning, och den tid då det fick nya funktioner.     

En del av torpens transformationer kan diskuteras utifrån den minskning i 
antal som tidigare forskning ofta tagit upp angående deras historia. Minsk-
ningen baseras egentligen både på en övergång från torparens brukande av 
torp till ett annat användande av det och på total nedläggning. Det första är 
emellertid en definitionsfråga och räknas inte som ett försvinnande av torp 
som platser i avhandlingen. En hel del torp i fallstudiesocknarna, liksom i 
övriga landet, lades under senare delen av 1800-talet och 1900-talets första 
hälft igen helt och försvann. Rent generellt över de tre socknarna togs emel-
lertid torpen oftare över av statare, diverse arbetare, arrendatorer eller 
självägande småbrukare och fortsatte således att användas och existera.  

Det empiriska materialet visar att torpen under 1900-talet förändrats ut-
ifrån brukare, användning och utformning, men också att det finns intressan-
ta variationer kring detta. Detta öppnar upp för tolkningar kring varför ut-
vecklingen ser ut som den gör. Skälen till att vissa torp lades igen och för-
svann medan andra mer eller mindre blev kvar kan vara många. Såväl ägares 
och brukares strategier, idéer, möjligheter och praktiker som materiella fak-
torer torde ha varit betydelsefulla. Det kan ha påverkats av ägarens val kring 
avstyckning och användning men också av de brukare som funnits, hur länge 
någon bodde kvar och om det fanns någon som kunde/ville ta över stället vid 
olika tidpunkter. Detta kan kopplas samman med närhet till jordägares eller 
andras verksamheter och försörjning, tätorter och vatten. Det är faktorer som 
kunde ge behov av, eller skapa möjligheter för, olika typer av bostads- och 
markanvändning. Dessutom torde huruvida torpet hade användbar mark och 
bebyggelse varit viktigt. Det kan tänkas att bra jord brukades längre, men 
den skulle också just på grund av sin kvalitet kunna hamna direkt under hu-
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vudgårdens brukande. På så vis kunde torpet försvinna helt eller delvis. Om 
torp hade dålig mark å andra sidan skulle det kunna innebära att stället be-
hölls som ett småbruk, som troligtvis fick kompletteras med annan försörj-
ning. Det skulle också kunna vara så att det lades ner då det inte ansågs lön-
samt för någon. Själva bebyggelsen kunde dock finnas kvar längre om behov 
fanns av den som bostad. En tolkning utifrån de utvecklingar som kan ses är 
att när torpen började anses ofunktionella, omoderna och kanske även oat-
traktiva, utifrån sin funktion som småbruk och arbetarbostäder, började de 
delas upp. De delades upp utifrån vad som kunde användas och vad som 
ansågs värdelöst och därför snarare lämnades och fick förfalla. Detta innebar 
att torpens bebyggelse och jord började separeras.   

Transformationer till sommarhus 
När torpet förlorat sitt värde som småbruk skapades ett överskott av bebyg-
gelse som efter 1940-talet alltmer började användas som fritidsbostäder åt en 
växande stadsbefolkning. Omvandlingen till sommarbostäder är en central 
del i torpens transformationer. Det skedde framförallt från senare delen av 
1950-talet, även om det finns några undantag med ännu tidigare transforma-
tioner till sommarhus i Krusenberg. Att torpen övergick från att brukas som 
småbruk till att bli mer som vanliga bostäder behövde inte innebära drama-
tiska skiften. Det kunde vara samma människor som bodde kvar. Marken 
som hört till torpet fortsatte ofta att brukas av någon annan för att sedan del-
vis läggas ner. När ställena omvandlades till sommarbostäder blev transfor-
mationen däremot större. Separeringen av bostad och mark, som till viss del 
börjat genom att torpare och efterföljande arrendatorer och småbrukare er-
satts, blev nu än mer genomförd. Genom den nya funktionen som sommar-
ställe kunde torpen också kopplas till någonting annat. Deras nya användare, 
ofta personer från tätorter, kunde ha andra syften, behov och erfarenheter 
kring torp och andra föreställningar om det. Att man började hyra ut eller 
sälja torpstugorna som sommarhus visar att de förlorat sitt gamla småbruks- 
och bostadsvärde men också att de fått andra värden. För det krävdes en syn 
på torp som inte bara kopplade samman dem med torpare, småbruk eller 
enkla arbetarbostäder utan som innehöll något annat. Att sådana föreställ-
ningar fanns kring torpen, och hur dessa såg ut, kommer att bli synligt längre 
fram i avhandlingen.  

Läget i socknarna idag  
I alla tre socknar finns ett större användande av torpen som fritidshus än som 
permanentbostäder idag. I både Alsike och Lungsund är andelen försvunna 
torp betydligt lägre än de fortfarande existerande. Det är bara i Sjösås som 
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andelen försvunna torp ungefär är lika stor som andelen existerande. Få av 
torpen är jordbruk idag och det gäller alla tre socknarna. Delar av deras mar-
ker brukas dock fortfarande av den tidigare huvudgården, eller någon annan. 
Det vanligaste har alltså varit en utveckling från små jordbruk genom bostä-
der för arbetare till en situation där torpstugorna används som fritidshus. 
Idag kan man se en utveckling där de återigen blivit permanentbostäder. 

Två linjer: Förändring och kontinuitet 
Utifrån de två föregående kapitlen kan två alternativa utvecklingslinjer kring 
torpens förändring efter att torparna försvann från dem skissas. Den ena kan 
hittas på de egendomar där torpen hölls kvar i en arrendeliknande situation. 
De förblev oavstyckade och fortsatte att hyras ut till arbetare eller sommar-
gäster. Bebyggelsen har därför ofta inte moderniserats eller förändrats i så 
stor utsträckning. Jorden som hört till torpen har med tiden ofta tagits över 
av någon annan än den som hyr torpstugan (t.ex. markägaren), så länge den 
ansetts värdefull. Markägaren behöll således kontrollen över det som varit 
torparnas torp, både bebyggelse och jord. På ett vis bevarades då ett torp-
landskap där ålderdomlig bebyggelse och tidigare rumsliga och sociala hie-
rarkier och relationer blev kvar i den fysiska omgivningen, även om torpens 
funktioner och typer av brukare ändrades. Landskapet har dock med tiden 
förändrats genom en ökad fritidsprägel då bebyggelsen alltmer börjat använ-
das som sommarhus. Det är en allmän trend på landsbygden och finns även i 
det andra alternativet. 

Även de sociala dimensionerna av torplandskapet ändrades då nya typer 
av användare kom. Användarna torde ha varit något friare i sin användning 
av stället och i sin position till jordägaren än torparna varit. Det gäller både 
de urbana sommargästerna och de personer som var knutna till jordägarens 
verksamheter och hyrde torpstugorna som arbetarbostäder. Det skedde där-
med en viss förändring i förhållandet mellan brukare och ägare. I och med 
att det fortfarande förekom en uppdelning mellan dem fanns emellertid vissa 
hierarkier kvar som styrde användningen av torpets bebyggelse och mark.  

Den andra linjen innehåller mindre tröghet och kontinuitet och mer för-
ändring och innebar ett upphörande av arrendesituationen för torpen. De blev 
istället avstyckade och sålda, som till exempel egnahem eller småbruk. Även 
denna linje innebar användare med annan social status, trots att det kunde 
vara samma person som friköpte torpet som brukat det tidigare. Förhållandet 
mellan brukare och ägare förändrades väsentligt då brukaren eller använda-
ren också blev ägare. Detta gav möjlighet till en friare (eller i alla fall annor-
lunda) användning. Kontroll och beslut om drift och användning lades då på 
användaren. I det här alternativet blir dennes val, idéer och beteende kring 
användning, skötsel och förändringar centrala. Hur de kunde se ut kommer 
att undersökas i senare kapitel. I det första alternativet påverkades det av 
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både ägare och brukare, dock kanske på lite olika skalor. Det andra alternati-
vet har inneburit större förändringar än det första. När torpen blev avskiljda 
från sin tidigare jordägare och brukaren också blev ägare har bebyggelse ofta 
förändrats, moderniserats och tillkommit och markanvändning och storlek på 
fastigheter ändrats. Total nedläggning av torp kan dock hittas i båda linjerna. 

Det verkar framförallt ha varit de stora jordägarna, som gods, bruk och 
prästgårdar, som behållit sina ägor samlade och inte styckat av sina torp 
under stora delar av 1900-talet. Det är alltså där den första linjen kan ses. De 
torp som legat på bondehemman har i större utsträckning följt den andra 
linjen. De har avstyckats tidigt och i och med det fått förändrade bruknings-
villkor och möjligheter till förändring. Här kan en parallell dras till Svensson 
(2005, även Mills 1980) som argumenterat för att det funnits större möjlig-
heter till förändring för områden som haft ett splittrat ägande i jämförelse 
med områden där ägandet varit koncentrerat och äldre strukturer istället be-
varats. De ofta omtalade historiska skillnaderna mellan stora och små jord-
ägares torp kan alltså ses än idag. Skillnaderna har dock under de senaste 30 
åren jämnats ut något då de stora jordägarna styckat av allt fler ställen.  

En förklaring till de olika utvecklingarna kan hittas i de skillnader som 
funnits kring torp hos olika typer av jordägare. Torp på större jordegendomar 
etablerades med andra syften än de på mindre gårdar. Därför kan man också 
tänka sig att avvecklingen blev annorlunda mellan dem. På gods och bruk 
etablerades torp för arbetskraft och uppodling. När de inte längre behövdes 
utifrån det fanns ingen anledning, om godsen inte var i akut pengabehov, att 
splittra ägorna och sälja dem. Även efter det att torpen slutat fungera som 
försörjning och hem åt torpare kunde större gårdar har användning för deras 
stugor som bostäder åt anställda på gården. Godsens ägare tycks ofta ha strä-
vat efter att bibehålla ägorna, en strävan som Björn af Kleen (2009) tydligt 
visat finns kvar än idag. Torpen på bondejord, å andra sidan, etablerades 
framförallt för att kunna försörja en växande befolkning. Den funktionen 
kunde de fortsätta att ha efter en avstyckning, som i sig gav pengar till jord-
ägaren och möjligheter för någon annan att få eget jordbruk eller bostad. 

Det materiellas tröghet och förändring 
Torpens visuella och funktionella koppling till jordbruk har idag till stor del 
suddats ut genom separeringen av de ursprungliga beståndsdelarna, vilket 
redan tangerats. Det som finns kvar av torpen idag är framförallt torpstuga, 
trädgård och några uthus. Odlingsmarken är igenlagd eller i alla fall skild 
från användningen av själva torpstugan. På flera håll kan man rent konkret se 
avskiljandet av jordbruket från torpstugan genom att ekonomibyggnader, 
framförallt ladugårdar och stall, revs. Att dessa togs bort och odlingsmark 
lades ner visar tydligt att torpen förlorat sina gamla funktioner men också att 
de började få nya funktioner. De blev nya typer av bostäder som baserades 
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på andra sätt att leva och försörja en familj. Transformationen ackompanje-
rades av andra förändringar. Kring mitten av 1900-talet genomfördes vanli-
gen någon form av modernisering av torpstugan, framförallt invändigt. En 
del i torpens transformationer som platser är just de förändringar som skett 
genom moderniseringar och renoveringar av dess bebyggelse under 1900-
talet. Dessa har exempelvis inneburit indragning av el, vatten och avlopp, 
modernare köksutrustning, isolering, byte av fönster och utökande av boen-
deytan genom inredning av vind eller tillbyggnader. På senare tid har reno-
veringarna alltmer inriktats på bevarande, som återinförande av gamla föns-
ter och värmeanläggningar, och inte bara på modernisering av standarden. 
Båda alternativen påverkar emellertid torpen.  

Moderniseringarna av torpbebyggelsen har i både Alsike och Sjösås skett 
ganska spritt över tiden men också i varierande grad. En del av torpstugorna 
moderniserades med enklare el och vatten under 1930-, 40- och 50-talen (se 
Regnström 1962, Lenhov 1960, Håkansson 1952), andra har fortfarande 
inget av det indraget. Rent generellt blev stora delar av landsbygdens bebyg-
gelse elektrifierad under 1940-talet (Nyström & Sörbom 1984). Modernise-
ringarna har framförallt skett i övergångarna mellan torpens olika skepnader, 
som vid friköp eller vid övergången till sommarhusanvändning. Detta skiljer 
sig något mot situationen i Lungsund där de stora jordägarna genomförde 
centralt styrda moderniserande renoveringar på stora delar av socknens torp 
kring mitten av 1900-talet. Det var sannolikt ett sätt att göra dem till drägliga 
permanentbostäder så folk skulle stanna kvar och arbeta för skogsbolagen.  

Moderniseringar och renoveringar, eller frånvaron av dem, förändrade 
förutsättningarna för den möjliga tillvaron på torpen. Man kan se det som att 
moderniseringarna ändrade torpens affordances och med det de möjligheter 
och begränsningar som fanns i torpens utformning. Torpen i Lungsund har i 
högre grad än i Sjösås och Alsike använts som permanentbostäder ända fram 
till idag. Det är sannolikt en följd av bland annat de centrala renoveringarna 
som genomförts där. På Krusenberg i Alsike gjorde ägarna istället valet att 
när torpstugorna inte längre motsvarade kraven på den tidens permanentbo-
städer börja hyra ut dem som sommarhus. Beroende på hur ägare och bruka-
re ville, och kunde, använda torpen, och vad som därför efterfrågades där, 
blev således olika förändringar av dem relevanta. Möjliga relationer mellan 
användning och utformning kommer att diskuteras mer i senare kapitel. I 
Alsike har många av de torp som använts som fritidshus återigen börjat an-
vändas som permanentbostäder. De har därför nu också alltmer modernise-
rats. I Sjösås blev torpen framförallt fritidshus och har varit så därefter. Mo-
derniseringarna har därför generellt inte varit så stora. Självklart är det inte 
bara de konkreta materiella förutsättningarna hos torpstugorna som påverkat 
hur de kom att användas. Även vilka möjligheter som fanns för att bo kvar 
och försörja sig, antingen på torpen som småbruk eller genom andra arbeten 
eller om det fanns en efterfrågan på sommarbostäder måste ha spelat en stor 
roll för vilken funktion de sedan fick.  
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I torpens materiella existens sedan år 1850 fram till idag kan både föränd-
ring och kontinuiteter iakttas. Det som blev kvar var det som det fanns an-
vändning för, det som kunde svara på tidens varierande behov, krav och 
längtan. Samtidigt finns det säkerligen materiella strukturer som blev kvar, 
inte för att det fanns en direkt och medveten användning för dem eller behov 
av dem, utan för att det var mer jobb med att ta bort dem än att låta dem vara 
kvar. Men förutom att människans behov, krav och längtan påverkat torpets 
materialitet, kan inte även den materialitet som blev kvar ha bidragit till och 
format behov, krav och längtan i senare tiders användande och upplevelser 
av torp? Det är en fråga som kommer att diskuteras senare i avhandlingen.  

Det uppfattade rummet  
De här tre senaste kapitlen har framförallt handlat om den delen av den teo-
retiska skissen som utgörs av torpets materialitet och vissa rumsliga prakti-
ker som finns och funnits kring det. Det uppfattade rummet i Lefebvres ter-
minologi. Torp skapades för att ge husrum och odlingsmöjligheter åt dess 
användare, men ofta också för att ge arbetskraft till skogs- och jordbruk och 
överskott till markägare. Detta skapade en materialitet av bebyggelse och 
mark med viss form, lokalisering och karaktär. Dessa egenskaper är följakt-
ligen rumsliga konsekvenser av torpet och de syften och praktiker som fun-
nits där. Men denna specifika materialitet är också det som påverkat vad som 
sedan som kunnat ske där. Den har gett möjligheter och begränsningar för 
det fortsatta användandet. Det gäller både för livet som levdes där i början av 
1900-talet och det liv som levs där nu hundra år senare. I detta kan man se 
hur materialiteten är viktig, inte bara som en behållare eller konsekvens av 
samhället, utan även i sig själv. Den är relevant för den tillgänglighet, trög-
het och de affordances som den kan besitta och som kan ge både begräns-
ningar och möjligheter för människan, till exempel genom sin storlek som 
hus, standard som bostad och sin belägenhet. Det har i torpens fall varit en 
viktig del i hur och varför de har (kunnat) transformerats. Materialitetens 
påverkan på torpens användare idag kommer att förtydligas i kapitel 15. 

Ett förändrat samhälle: ett förändrat torp 
Den här delen har visat en förskjutning i torpets innebörd och beskrivit en 
utveckling som är en bas för kommande kapitel. Den har visat vad som hän-
de i och med att torpets funktion som en institution med skattemässiga, eko-
nomiska och funktionella dimensioner raserades. Det gamla torpet blev ob-
solet och till vissa delar olagligt. När torpet fick andra funktioner kopplade 
till fritid och konsumtion snarare än försörjning och produktion lades istället 
grunden för en ny innebörd. De transformationer av torpen som visats i den 
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här studien härrör till stor del från samhällsförändringar som industrialise-
ring, urbanisering, förändringar i jordbruk, förbättrade arbetsvillkor samt 
ökad välfärd och mobilitet. Förändringarna ledde bland annat till att former-
na för fortsatt användning av torp som jordbruk och bebyggelse ändrades. 
Torpens fortsatta existens hänger samman med att de kunnat vara lösningar 
på behov som skapades av det framväxande industri- och välfärdssamhället. 
Ironiskt nog samma framväxt som gjorde att torpen förlorade sina tidigare 
funktioner och värden. Dessutom har möjligheter till fortsatt arbete och 
brukande i bygden, tillgänglighet till tätort med arbetsplatser och fritidshus-
användare och befolkningsutveckling varit av stor betydelse. Allt detta har 
gett upphov till, och förändrat, människans rumsliga praktiker som i sin tur 
förändrat torpet.  

Hittills har den empiriska undersökningen behandlat torpets funktionella 
och materiella transformationer. Det finns också annat som har spelat med i 
förändringen och överlevnaden av det. Aspekter som påverkade att, men 
också hur, återanvändningen och transformationerna blev som de blev. De 
har antytts lite här och där i denna del men behöver egentligen undersökas 
utifrån andra källor och perspektiv. I det kommande ska fokus därför riktas 
mot mer immateriella dimensioner av torpet och de föreställningar och re-
presentationer som funnits kring det. 
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   DRÖM OCH SYMBOL 

Den här andra empiriska delen av avhandlingen behandlar det immateriella, 
tänkta torpet, som utgörs av föreställningar och representationer kring torp. 
Dock kommer även en del praktiker som finns och funnits kring torp åskåd-
liggöras. Delen bidrar initialt till att hitta svar på frågeställningen om vilka 
föreställningar och representationer som har funnits och finns kring torp, hur 
och varför de transformerats sedan år 1850 och vilka konsekvenser det fått. 
Dessutom kommer frågeställningen om huruvida kopplingar mellan torpets 
olika aspekter och deras dimensioner kan ses och i så fall när, hur och med 
vilka konsekvenser de förekommer, diskuteras. Därför ska representationer 
av torp i olika källor, som skönlitteratur och media, identifieras och diskute-
ras i relation till torpets transformation. Torpet har, som redan visats, en lång 
och varierande historia. Det finns därför olika föreställningar knutna till det. 
De vanligaste är kanske bilden av det skruttiga torpet som brukades av fatti-
ga torpare och torpet som en sommaridyll för den stressade stadsbon. Men 
finns det andra idéer kring torp? Hur har representationer och intresse sett ut 
i olika tider och vad har de egentligen spelat för roll? Hur hänger de ihop 
med varandra och med förändringar som skett inom andra dimensioner av 
torpet?  

Stor fokus ges åt media som är en arena där representationer av torp varit 
mycket närvarande de senaste 50 åren. Det är därför en bra källa att följa 
torpets existens och transformation genom. Medias täta sammankoppling 
med människors vardagsliv, och dess påverkan på hur vi uppfattar vår om-
givning och skapar platser och betydelser, har uppmärksammats inom den 
kulturgeografiska forskningen (Burgess 1990, Burgess & Gold 1985, Crouch 
et al. 2005, Adams 2009). Lite mer generellt ges media ofta en viktig roll 
som förmedlare av föreställningar (Hall 1977). Torpet har de senaste åren 
varit påtagligt i tidskrifter och TV-program. Varje vår fylls affärernas tid-
skriftshyllor med framsidor som lyfter fram torpet som sommaridyll. I bo-
stadsbilagorna säljs många små röda stugor som torp. Torpet och drömmen 
om det är följaktligen synligt på många håll i Sverige idag, men är det en ny 
trend?  

Innebörden i begreppet är i början av i denna del kopplat till torp utifrån 
den historiska definitionen, det vill säga ett litet, oskattlagt jordbruk på an-
nans mars som brukades av torpare, men kommer att ändras med tid och 
sammanhang, vilket de kommande kapitlen kommer att visa. 
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Kapitel 8. Samhällsdebattens torp 

Årtiondena omkring 1900 blev torparnas levnadsvillkor och torpens framtid 
en politisk fråga. En liknande debatt fanns också exempelvis i Finland (Ju-
tikkala 1963, Peltonen 1992). Debatten är en del av torpets historia. Den är 
viktigt för förståelsen av de förändringar som skett med torpen och visar 
vissa föreställningar som funnits kring dem. Synen på dem inom den sam-
hälleliga debatten har framförallt handlat om föreställningar kring torpinsti-
tutionen och torparna. Det är föreställningar, som det kommer visa sig längre 
fram i avhandlingen, återfinns i representationer av torp och torpare under 
1900-talets senare del. Kapitlet behandlar vad diskussionerna gällde samt 
olika ståndpunkter och föreställningar kring torp och dess brukare. Det base-
ras på egna analyser av källor från diskussionen kring torpen och på andras 
behandlande av dylika källor. Diskussionen kring torpet som behandlas i 
detta kapitel utgår från den historiska innebörden av torpbegreppet.  

Synen på torp innan 1900-talet 
Även innan tiden omkring 1900 hade torp diskuterats. Under 1600-talet och 
delar av 1700-talet fanns en negativ syn på torpetablering från flera håll. Det 
kan bland annat ses på den restriktiga lagstiftning som då fanns och de kon-
flikter som uppstod kring etablering av torp (t.ex. Elgeskog 1945). Det fak-
tum att många torp etablerades då pekar emellertid på att systemet ansågs 
fördelaktigt för dem som kunde upprätta torp. Under senare delen av 1700-
talet och under 1800-talet ändrades emellertid synen i den agrara debatten. 
Torpsystemet började alltmer betraktas som positivt eftersom torparnas och 
jordägarnas intressen sågs som förenade där. Jordägaren fick en trogen, kon-
trollerbar och platsbunden arbetskraft och torparna fick en säker sysselsätt-
ning vid gården. Möjligheten att upprätta torp ansågs även positivt eftersom 
det hindrade hemmansklyvning (Utterström 1957:786, Bäck 1992:58-62).  

Ett exempel på den positiva synen kan ses i en text från år 1847 av gods-
herren och riksdagsmannen Carl Raab. Han betraktade torpsystemet som 
positivt och med ”moralisk öfervigt” eftersom dess brukare fäste sig vid sitt 
ställe och då förbättrade det (Raab 1847:15). Torpen ansågs också ge sina 
brukare en annan levnadslust än exempelvis stataren eftersom torparen visste 
att hans arbete förbättrade hans villkor (Raab 1847:12). Raab menade också 
att torparen uppfostrades i gudsfruktan och fick gå i skola vilket gjorde dem 
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bättre än exempelvis stataren. I sin text höll Raab med om att det lät idylliskt 
men menade att det var så det var (Raab 1847:18). Redan här användes alltså 
begreppet idylliskt för att beskriva livet på torpet. 

Det var inte bara hos jordägare som synen på torpet kunde vara positiv 
och idyllisk. I texter av poeten och redaktören Johan Lindström-Saxon 
(1859-1935), som kan knytas till både arbetar- och hembygdsrörelse, var 
drömmen om torpet ett återkommande tema (se t.ex. Lindström-Saxon 
1887:96,118). Han framställde torpet som lösningen på de sociala problem 
som fanns med befolkningen och dess försörjning vid slutet av 1800-talet 
(Edquist 1999:73-75). Liknande idealisering kan man också hitta, lite längre 
fram i tiden, hos Ivar Lo-Johansson som i sina politiska romaner (t.ex. God 
natt jord från 1933) skildrade livet på torpen som idylliskt i jämförelse med 
statarnas tillvaro. Både Lo-Johansson och Lindström-Saxon kommer att 
återkomma i nästa kapitel om skönlitteraturens torp. 

Jämförelser med stataren är framträdande i diskussionen om torp. Bland 
det sena 1800-talets socialforskare sågs statarlivet som mer osunt och kort-
siktigt än de liv som torpsystemet gav. De beklagade nedgången i torpens 
antal och hävdade att ett reformerande av torpsystemet vore det bästa för att 
det skulle kunna vara kvar. Exempelvis framhöll Urban von Feilitzen torpsy-
stemet som ett lämpligt sätt att organisera lantbruk. Han jämförde med stata-
re och menade att torparen levde under bättre förhållanden. Von Feilitzen 
ville ha kvar torpen genom en modern arrendelagstiftning som stärkte tor-
parnas självständighet (von Feilitzen 1890:25-26). Vikten av ett modernise-
rat torpsystem framfördes även i flera artiklar i tidningen Praktiskt landtbruk 
(t.ex. Heyman 1897). Ett moderniserat torpsystem skulle både tillgodose 
arbetstagaren med egen tuva, ett riktigt hem och säkerhet och arbetsgivaren 
med säker arbetskraft (Edling 1996:179-182). Under 1800-talet förekom 
dock även kritiska röster. Det fanns de som varnade för en alltför stor opti-
mism kring torpsystemet (Elgeskog 1945:183). Miller och Gerger påpekar 
att många tyckare inom jordbrukssektorn ansåg att torparna var för autono-
ma. De påverkades därför inte av de innovationer som markägare introduce-
rade för att öka produktionen vilket man menade innebar att torpens effekti-
vitet inte förbättrades (Miller & Gerger 1985:14).  

Två utredningar sätter torpens minskning i fokus 
Två av de tydligaste politiska inläggen i diskussionen kring torpen är Emi-
grationsutredningens elfte bilaga (Wohlin 1908) och den efterföljande Be-
tänkande angående torpareklassens tillbakagång från den s.k. Torpkommis-
sionen (Jordbruksdepartementet 1911). De två statliga verken liknar var-
andra och vissa delar av deras texter är likadana. Den konservative riksdags-
politiker och statistikern Nils Wohlin (1881-1948) var delaktig i 
framställandet av dem båda. Emigrationsutredningen var en offentlig utred-
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ning som tillsattes mellan åren 1907 till 1913 för att utreda emigrationens 
följder för landet. Utredningens elfte bilaga ägnades åt nedgången av antal 
torpare och torp (utifrån den historiska definitionen). De båda statliga texter-
nas diskussioner om torpen och deras minskning ska ses utifrån den konser-
vativa statsmaktens upplevda hot från socialism, emigration och arbets-
kraftsbrist på landsbygden.  

Ekonomiska och sociala förluster 
Torparnas minskande antal sågs i Emigrationsutredningen som negativt ef-
tersom det rådde stor brist på arbetskraft för jordbruket. Torparna beskrevs 
som pålitliga, kunniga och därför en värdefull arbetsstam (Wohlin 1908:98-
99). Deras försvinnande var dock dåligt mer än bara för jordbrukens arbets-
brist. Torpen var hem till, och brukades av, människor med större sedlighet, 
nykterhet och hyfs i jämförelse med de övriga av jordbrukets arbetspersonal. 
Utredningen påpekade att torparna till sina fysiska och moraliska egenskaper 
stod högre än exempelvis backstugusittarna och statarna. Deras flytt från 
landsbygden innebar att ett av Sveriges landsbygds värdefullare ”folkele-
ment” försvann (Wohlin 1908:100, 78ff). Vidare utpekades torpen med sin 
bebyggelse och uppodling som ett stort nationellt kapital som skulle försvin-
na med torparna. Således fick torpens och torparnas försvinnande negativa 
effekter på både den nationella och den privata jordägarekonomin. Wohlin 
konstaterade därför att ”torpinstitutionens konserverande kunde sålunda väl 
anses vara önskvärdt” (Wohlin 1908:100). Dock ansåg han att förhållandena 
för torpinstitutionen förändrats och undergrävts på senare tid genom de allt 
högre lönerna inom industrin, torparnas växande självständighetsönskan och 
levnadskrav och den tilltagande penninghushållningen. Detta gjorde att insti-
tutionen inte längre kunde fungera som tidigare (Wohlin 1908:101).  

Lösningen: ett moderniserat torpsystem och friköpning 
Utredningens slutsats blev att ett bevarande av torparklassen var centralt. För 
det behövde torpinstitutionen reformeras vilket också diskuterats tidigare. 
Reformeringen borde enligt Wohlin innebära ett statligt hjälpande av torpar-
na att friköpa sina torp och på så vis fortfarande stanna kvar på dem. ”Ett 
arbete på torparklassens bevarande måste offra torpsystemet såsom arbetssy-
stem för det viktigare sociala ändamålet att kvarhålla torpare” (Wohlin 
1908:103). Möjligheten till friköp skulle bibehålla torpen som hem och jord-
bruk, även om de blev fria småbruk, och torparna skulle stanna kvar på 
landsbygden. Utredningen pekade alltså på att staten behövde underlätta 
friköpen av torp, även om man egentligen framhöll det gamla torpsystemets 
fördelar, både socialt och arbetsmässigt (Wohlin 1908:98).  

Den efterföljande Torpkommissionens uppdrag var att arbeta vidare på 
frågan om vad stadsmakten kunde göra för att stoppa torpminskningen och 



 124 

försvinnandet av torparna. Betänkandet består av statistik om torpens storlek, 
prestationer och antal över tid samt av en genomgång av olika material där 
torpare och jordägare får komma till tals angående torpsystemet (Jordbruks-
departementet 1911). Utifrån detta kom också kommissionen, som leddes av 
samma man som Emigrationsutredningen, fram till att det var ett stort pro-
blem att torparklassen försvann. Kommissionens lösning var åtgärder som 
syftade till att förenkla friköp av torp men framförallt att modernisera torpin-
stitutionen genom förändringar i besittningsvillkoren och genom att torparna 
skulle få ersättning för de förbättringar de gjorde på torpet (Jordbruksdepar-
tementet 1911:78). Till skillnad från Emigrationsutredningen, som fokuserat 
på friköpning av torpen, framhävde alltså den efterföljande utredningen att 
det fanns fler lösningar än det. Just när det gällde torpen tycks den konserva-
tiva statsmaktens generellt positiva syn på självägande vara beroende av att 
avstyckningarna inte skadade jordägarna. Därför var kommissionen inte helt 
positiv till avstyckning av torpmark som låg mitt i ägorna eller till att den 
lojala och stationära arbetskraft som torparna utgjorde skulle försvinna. Istäl-
let för att vara odelat positiva till torpens omvandling till självständiga små-
bruk pläderade kommissionen alltså för att torpen och torparklassens rädd-
ning fanns i ett reformerande av torpinstitutionen. Det kunde ske genom 
lagar som gav torparen en tryggare ställning, samtidigt som systemet fortfa-
rande behölls (Edling 1996, Wohlin 1911).  

Torpet fostrade goda svenska arbetare 
I de statliga utredningarna framhölls alltså torpen som positiva och önskvär-
da, även om förbättringar behövdes, och torparen som flitig, ansvarstagande 
och samhällsnyttig. Från den konservativa sidan av politiken, och hos stora 
delar av jordägarna, sågs torpen som goda hem som gav försörjning och 
fostrade en strävsam samhällsklass som behövdes på landsbygden. Föreställ-
ningar om torparna som mer moraliska och friska än andra fanns dock inte 
bara i de statliga utredningarna. Författaren och journalisten Ludvig Nord-
ström frågar sig i resereportaget Lortsverige (1938) vilket som är bäst:  

Fattigdom och snusk som tycks fostra en kraftig och härdig renögd ras (här 
pratade Nordström om torpare) eller en förbättring av standarden, som tycks 
medföra en försvagande, förvekligande och moraliskt förnedring av rasen? 
(Nordström 1938:39) 

I Lortsverige gjorde Nordström en resa genom landet för att skildra lands-
bygdens bostadsförhållanden. Trots att han talade om torparna som bra män-
niskor är den bild han för fram av torpen oftast inte positiv även om de också 
där framstår som hem som skapade goda människor. Ofta beskrev han torp-
stugorna som fattiga och illaluktande. Dock visas en något dubbel bild upp. 
Vissa torp omtalas i mer romantiska ordalag utifrån syrener, vackra fönster-
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rutor och friska blåögda barn (Nordström 1938:29). Både i Nordströms och 
de statliga utredningarnas resonemang kan man skymta en rädsla för en de-
generering av det svenska folket. Det är en tanke som korrelerar med det 
tidiga 1900-talets rasbiologiska idéer.   

En del av det positiva framhävandet av torp, som fanns kring slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet kan knytas till den tidens vurmande för 
nationen, landsbygden, småbruk, egna hem och den lilla röda stugan. Det 
hängde samman med oron kring samhällets sociala och ekonomiska pro-
blem. Mycket av idealiseringen kom från den borgerliga sidan av politiken. 
Det fanns ett nationellt tänkande som uttryckte en borglig strävan efter att 
skapa gemenskap mellan svenskarna, ett hem som alla kunde känna sig 
hemma i. Bilder från konstnärer som Anders Zorn och Carl Larsson använ-
des för att skapa en samlad bild av nationen. Mycket av det som idag anses 
typiskt svenskt, som röda stugor, naturen och hembygden, lyftes fram om-
kring sekelskiftet. Intresset för det svenska var stort (Edquist 1999:71-73).  

Arbetarrörelsens syn på torp 
Synen på torparen och torpsystemet varierade emellertid utifrån vilket per-
spektiv man hade. Den positiva synen härstammade ofta från dem som var 
oroade över flykten från landsbygden, över det som uppfattades som en so-
cial nedgradering av landsbygdens folk och över socialismens spridande. 
Från den växande arbetarrörelsen, och även från många av torparna själva, 
uppfattades torpsystemet å andra sidan ofta som till stora delar negativt och 
ofördelaktigt, eller i alla fall i behov av förändring. 

Torpslaveri och torpare som dåliga socialister  
Denna syn på torpen blir exempelvis tydlig i texter framställda inför valet år 
1911 då landets torpare för första gången hade rösträtt. I Arbetarpartiets val-
reklam uppmärksammades att torpsystemet skapade fattigdom och beroende 
varför man krävde en ny arrendelag (Arbetarpartiet 1911:5). Skriften försök-
te förena det man kallade ”landsbygdens småfolk”, som lönearbetare, tjäna-
re, daglönare och torpare, till en enad front (Arbetarpartiet 1911:3-6). Sär-
skilt mycket uppmärksammades torparen, kanske för att de var svårast att få 
med i kampen (något som Kämpe och Thörnqvist uppmärksammat, se ned-
an). Valtexten ger en tydligt negativ bild av torpen:  

Långt ute i utkanterna av de stora godsen och gårdarna bo i låga, fallfärdiga 
hyddor torparna, vars tegar vanligtvis äro egendomens sämsta jord. […] Torp 
finnas vars jord är av så dålig beskaffenhet och belägna så avlägset från hu-
vudgården att dagsverksskyldigheten full väl vore erlagd med att gå vägen till 
huvudgården fram och åter (Arbetarpartiet 1911:3). 
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Någon som uppmärksammade torparnas dåliga ekonomiska och sociala för-
hållanden, både skönlitterärt och politiskt, var Alfred Kämpe (1877-1936). 
Innan Lo-Johansson och andra författare skrev han kampdikter, romaner och 
agitationsskrifter som spred kännedom om jordarbetarnas förhållanden i 
hopp om att väcka opinion (t.ex. Kämpe 1922, 1932, 1963). Kämpe var 
dessutom redaktör för lantarbetarrörelsens förbundstidning Lantarbetaren. 
Genom sina skildringar av torpare försökte han visa att det ekonomiska sla-
veriet, som dessa levde under på torpen, gav dem slavliknande karaktärsdrag 
med underdånighet, feghet, fatalism och ödmjukhet (Furuland i Kämpe 
1963:15). Det är en annan bild än exempelvis Emigrationsutredningen lyfte 
upp av vad torpet skapade. Kämpe såg torparna som överklassen till de fatti-
ga och förtryckta. Han porträtterade dem också som tröga och lika de oxar 
de arbetade med (Kämpe 1963:165). Han menade att drömmen om något 
eget, om jord att bruka, fått folk att ta ett torp för att sedan förstå att ”luften 
lyste alltför bedårande blå framför arrendegården eller torpstugans förstuge-
dörr: ett rent och oförfalskat arbetsslaveri bjöds istället” (Kämpe 1963:133-
134). På grund av sin ständiga dröm om den egna torvan och en starkt rotad 
individualism menade Kämpe att torparen var en dålig och föga pålitlig soci-
alist (Kämpe 1932 i Kämpe 1963:152). Det har också konstaterats att det var 
svårt att få med torparen i det tidiga 1900-talets arbetarrörelse (Thörnquist 
1989:157). Endast få av landets torpare var organiserade i lantarbetarrörelsen 
(Lantarbetaren 1920-1921:1).  

Kritiken av Torpkommissionens betänkande 
En del av arbetarrörelsens syn på torpen kan ses i den kritik som riktades 
mot Torpkommissionen. En av de stora kritikerna var nationalekonomen och 
socialdemokraten Emil Sommarin (1874-1955). Han kritiserade bland annat 
kommissionens gränsdragningar av vad som räknats som torp. Sommarin 
(1911) menade att utredningen inräknat både för små och för stora ställen, 
vilket resulterade i att man tappade bort kärnfrågan om dagsverksskyldighe-
ten och torparnas roll i arbetet på större gårdar. Kommissionen menade dock 
själv att många av de mindre ställena, som de inräknat som torp, vars bruka-
re Sommarin kallar kvasitorpare (1911:257), ändå ”måste anses tillhöra tor-
pareklassen, icke endast med hänsyn till sitt ursprung och sociala ställning, 
men äfven på grund af ett i vidsträckta delar af riket gängse språkbruk.” 
(Jordbruksdepartementet 1911:68). Citatet visar hur otydlig användningen av 
torpbegreppet var kring sekelskiftet 1900.  

Sommarin kritiserade emellertid inte bara kommissionens användning av 
torpbegreppet utan såg fel i både dess förslag och i själva torpsystemet. Han 
menade att systemet var olämpligt för att det innebar naturalön och inte pen-
ninglön i en tid då jordbruket alltmer drevs av pengar för pengar (Sommarin 
1911:278-279). Sommarin argumenterade dock inte för ett ökat friköpande 
av torpen eller ett rent avvecklande av torpinstitutionen. Han framförde istäl-
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let det positiva i ett arbetssystem där torpens arrende var baserat på penning-
arrende istället för dagsverken. Att arbetsgivare och politiker höll torpsyste-
met med dagsverken som positivt menade han hängde samman med rädslan 
för en socialistisk lantarbetarrörelse och de ökande arbetslönerna. Sommarin 
menade att kommissionens förslag missade de problem som fanns med torp-
systemet (Sommarin 1911:282, 322). Han tyckte inte att torpens friköpning 
behövde möjliggöras extra genom speciella reformer av egnahemslagstift-
ningen. Ett ”upphjälpande av torpareklassen” skulle hellre ske genom för-
bättrande av dennas rättsliga ställning genom en övergång från dagsverksar-
rende till penningarrende (Sommarin 1911:323-324). Förändringar av arren-
devillkor framfördes ofta av arbetarrörelsen som det viktigaste i torparfrå-
gan. Man talade sällan om ett avvecklande av systemet i sin helhet.  

Det nationella bildspråket som användes av de konservativa, där hem-
bygd, röda stugor och natur var viktiga delar, nyttjades även av den politiska 
vänstern. Ellen Key skrev exempelvis om rödmålade stugor där det nya 
svenska folket levde och kontrasterade det med den utlevade överklassen 
(Edquist 1999:71-73, 80, utifrån Key 1897). Stugan var dock oftast ingen del 
av ett torp i den historiska betydelsen utan ett eget hem med egen jord. Både 
den lilla röda stugan och torpet användes således av flera sidor av politiken 
som en symbol för det goda svenska hemmet på landet där svensken levde 
sitt goda och arbetsamma liv. De två begreppen började alltså flyta ihop. 

Konsensus kring torparnas betydelse 
Utifrån de konservativa statliga utredningarna, kritiken av dem och valpro-
pagandan kan man se att det från olika politiska håll fanns en önskan om att 
på ett eller annat vis förbättra situationen för torparna. Detta eftersom de 
både socialt och arbetskraftsmässigt ansågs betydelsefulla för landet. Det 
ökade intresset för att förbättra villkoren för torparklassen kan också ses i 
ljuset av att torparna och andra obesuttna blev en stor potentiell grupp av 
väljare i och med den allmänna rösträtten i valet år 1911. Det är dock inte 
helt lätt att skilja de olika politiska lägren åt. Det finns både likheter och 
olikheter mellan deras idéer kring torp. De konservativa, men också de libe-
rala, argumenterade för en övergång från arrende till ägande. Men de argu-
menterade även för vissa förändringar av torpinstitutionen, då bibehållandet 
av den goda och strävsamma torparklassen på landsbygden egentligen an-
sågs central. I arbetarrörelsen sågs förbättrande av torparnas ekonomiska och 
rättsliga situation t.ex. genom ändrande av arrendevillkoren, som det vikti-
gaste kring 1900-talets första årtionde. Friköp av torp och skapandet av egna 
hem och fria småbruk blev dock därefter en lösning som framhävdes alltmer 
inom socialdemokratin (Hellström 1976:95, Edling 1996). Det är tydligt att 
diskussionen om hur torparklassens minskning skulle hanteras hade ekono-
miska, sociala och politiska grundvalar. Få argumenterade dock för ett totalt 
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borttagande av systemet med torpare. Snarare såg de flesta det positiva i ett 
reformerat torpsystem. Man kan se det som att olika grupper ville ha ville ha 
olika delar av systemet kvar. Torpet som småbruk var dock något som de 
flesta höll som positivt, vilket också låg i tiden.  

Egnahemstankar och småbruksskapande 
Diskussionerna kring torparnas framtid handlade dels om förändrad arrende-
lagstiftning, dels om underlättande av friköp av torp. Friköpningen, på så vis 
skapande av fria småbruk, var en del i den framväxande egnahemsrörelsen 
(som studerats av Edling 1996, Germundsson 1993). Egnahemsidén grundar 
sig i de sociala tankar som växte fram under 1800-talets senaste årtionden. 
Det var en tid av förändringar inom jordbruk, en stark emigration och en 
begynnande industrialisering och urbanisering som skapat stora ekonomiska 
och sociala problem på landsbygden. Det fanns ett behov av bättre och säk-
rare arbets- och bostadsförhållanden för landsbygdens fattiga och jordlösa. I 
samhällsdebatten kring jordarbetarfrågan och emigration blev jordförhållan-
dena på landsbygden en viktig del (Edling 1996:67). Därför skapades i bör-
jan av 1900-talet statliga initiativ med lån för att etablera fler egnahem och 
småbruk. Detta innebar en större möjlighet för friköp av torp. Egnahemspoli-
tiken styrdes av ett antagande att hus, jord och sysselsättning var botemedlet 
mot emigration och fattigdom. Tilltron till småbruket som försörjning och 
idealhem var följaktligen starkt i Sverige kring sekelskiftet 1900, och över 
stora delar av Europa (Edling 1996, Germundsson 1993, Sayer 2000). Över-
huvudtaget fanns en idealisering av landsbygden, som det genuint svenska 
där det goda hemmet fanns. Det kontrasterades ofta med det smutsiga och 
dåliga stadslivet och var ett allmänt tema i sekelskiftets jordpolitik och kul-
turdebatter (Edling 1999:10-11).  

Utvandringen ansågs som negativ från alla politiska läger och egnahems-
bildningen framhölls rent generellt som en lösning. Initialt drevs småbruks-
frågan av konservativa och liberaler, dock med delvis skiftande motiv. Från 
den konservativa sidan av politiken ansågs skapandet av egna hem och små-
bruk som ett sätt att stävja socialism och flykten från landsbygden. Libera-
lerna såg det som ett sätt att hjälpa landsbygdens småfolk och som en fråga 
om frihet och oberoende (Morell 2001:127-128, Edling 1999:10-11). Från 
konservativt håll var man alltså kring början av 1900-talet för egnahemsin-
stitutionen, även om man var restriktiv i vissa fall, vilket visar sig just i frå-
gan om torpen. Avstyckningar av torp ansågs positiva så länge torpen låg 
avlägset och därför inte var till så stor nytta för jordägaren eller där avstyck-
ningar inte störde jordägarens brukande (Jordbruksdepartementet 1911:66). 
Flera förespråkade dessutom en egnahemsbildning, som liknande ett torpsy-
stem där arbetaren ägde hus men inte mark. Denne skulle därför fortfarande 
vara bunden till sin arbetsgivare och på så vis en säker arbetskraft (Edling 
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1996:179-183). I egnahemstankarna kan man således både se kritik av torp-
systemet och en önskan om en slags fortsättning på det.   

Egnahemssatsningen sågs från den framväxande arbetarrörelsen och soci-
aldemokratins håll till en början som någonting som bara gynnade en liten 
del av arbetarklassen. Man menade att landsbygdens småfolk inte skulle 
drömma om egen jord, eftersom det inte ledde till självständighet utan snara-
re beroende. Fokus borde istället läggas på att förbättra bostads- och arbets-
villkor, exempelvis genom förändring av torpens arrendevillkor. Efter år 
1911, då den småbrukarvänlige Carl Lindhagen gått över från liberalerna till 
socialdemokrafterna, blev en socialt och taktisk betingad småbrukarpolitik 
tydligare hos de sistnämnda. Under 1920-talet blev socialdemokraterna 
starkt pådrivande i småbrukarfrågan. Svenska lantarbetareförbundet argu-
menterade då både för förbättrade friköpsregler för torpare, mer upplåtning 
av småbruk och för arrendeavtal utan dagsverkesplikt (Morell 2001:133-
137). Under tidigt 1900-tal fanns alltså vissa politiska skillnader i synen på 
hur lagstiftning för arrendevillkor och expropriation för skapandet av egna-
hem och småbruk skulle se ut. Detta är frågor som var viktiga för torpens 
framtid. Det fanns likväl en allmän konsensus kring behovet av ett ökat 
skydd för landsbygdens obesuttna och efterhand också en allt större konsen-
sus kring friköp och egnahem (Hellström 1976:77, 100, Edling 1996:159-
160).  

Avvecklandet av torpsystemet 
Debatten kring torpens framtid och framhävandet av deras betydelse för det 
svenska samhället hängde samman med att antalet torpare redan under sena-
re delen av 1800-talet hade börjat minska. Samhällets utveckling inom indu-
stri, urbanisering, löner och teknik påverkade synen på, och den möjliga 
användningen av, torpen. De sågs allt mindre som en fungerande eller effek-
tiv försörjning. Det positiva som påpekats av exempelvis politiker tycks 
alltså inte riktigt varit lika tydigt för torpens brukare och ägare ute i landet. 
Efter 1930-talets kriser blev också den tidigare så positiva synen på småbruk 
rent generellt mer kritisk. Istället satsade staten på att avveckla landets små-
bruk, som då ansågs omoderna och onyttiga, och få in arbetskraften i indu-
strin istället (Holmberg 1998:93-96). 

Under 1900-talets första hälft arbetade arbetarrörelsen för förändringar i 
torpens arrendelagstiftning. Arbetet mötte motstånd i riksdagen. Det ledde 
bara till en arrendereglering år 1907 då torparen likställdes med andra arren-
datorer. Först år 1943 kom en ny arrendelagstiftning som avskaffande dags-
verken som arrendeform. Det blev då olagligt att arrendera torp genom 
dagsverken, vilket innebar att systemet med dagsverkstorp blev förbjudet 
(Arrendelagstiftning 1943 § 6, i Anderberg & Bäärnhielm 1965). Arrendet 
för torpen blev då tvunget att sättas i pengar och inte i arbete, som historiskt 
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sett ofta varit fallet. Eftersom torpsystemet dock redan sedan årtionden 
minskat genom friköp, nedläggningar och förändrade arrendevillkor och 
funktioner fanns det inte så många torp kvar, utifrån den historiska definitio-
nen, som påverkades av lagstiftningen när den väl gick igenom riksdagen. 
Lagstiftningen var mer en korrigering till hur arrendevillkoren redan till sto-
ra delar var utformade, än en stor förändring för torpens del (Rydén et al. 
1990). Trots de politiska ambitionerna att underlätta friköp av torp, som 
fanns hos flera politiska läger, kom det dock aldrig någon lagstiftning som 
på riktigt gav torpare och arrendatorer rätt att friköpa torpen. Friköp förblev 
något som drevs på av jordägaren då denne hade ett intresse av det (se även 
Olsson kommande). 

Torpare och statare 
Uppmärksammandet och diskussionerna kring torpen har ofta varit kopplade 
till statare eller backstugusittare. En del av det positiva i synen på torpet och 
torparen kan förklaras med att de nästan alltid har satts i relation till något 
som ansetts sämre. Från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet beteck-
nades statarna ofta som den fattigaste bland de framväxande proletära grup-
perna. De ägnades därför stor uppmärksamhet i flera sociala undersökningar 
(t.ex. von Feilitzen 1890-92, Juhlin Dannfelt 1906-1911). Torpkommissio-
nen lyfter exempelvis fram torpartillvaron som i många hänseenden bättre än 
statartillvaron. På senare tid har det dock flera gånger påpekats att bilden av 
att stataren alltid hade det sämre ställt än torparen eller andra proletära lant-
brukargrupper inte stämmer (Furuland 1962:189, Lundh 2007). I sin genom-
gång av Torpkommissionens enkätundersökningar har Henrik Svensson ex-
empelvis hittat indikationer på att många torpare i början av 1900-talet hellre 
ville vara statare eller lösa arbetare, i alla fall de yngre. Idén om att stataren 
alltid drömde om ett torp, som är den bild som exempelvis Torpkommissio-
nen försökte visa upp, är således inte helt självklar (Svensson 2002a:219).  

Avslutande diskussion 
Utifrån de texter som tagits upp här blir det märkbart att torpbegreppet om-
kring år 1900 hade en vag innebörd i den samhälleliga debatten. Begreppet 
flöt runt och gick redan då mot en frikoppling från sin historiska funktion 
och till något annat, något vidare. Två statliga verk har tagits upp mer speci-
fikt här, och i dem blir torpbegreppets mångtydlighet synlig. Utredningarnas 
uppmärksammande av torpen sammanställning av historik och statistik kan 
ses som ett statligt styrt försök att sammanföra det då så diversifierade torp-
begreppet till en mer enhetlig kategori. Utredningar och statistik belyser inte 
bara ett fenomen, utan är också en del i dess uppbyggande. Behovet av att 
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från statligt håll visa upp torpens och torparnas betydelse och positiva sidor 
kan också läsas som ett tecken på att situationen inte uppfattades så från alla. 
Detta kan även ses i den faktiska nedgången av antalet torpare och torp ut-
ifrån den historiska definitionen.  

En relevant fråga här är om man kan se direkta konsekvenser av den poli-
tiska debatten? En konkret följd av idealiseringen av småbruk och egnahem 
är de faktiska friköpen av torp som skedde i och med ökade möjligheter för, 
och framhävning av, skapande av egna hem och fria småbruk. Det har egent-
ligen inte undersökts i detta kapitel. I avhandlingens tre fallstudier blev 
emellertid en variation i friköpningsgrad synlig mellan stora och små jord-
ägare. Där torpen var en del i arbetssystemen, det vill säga hos de stora jord-
ägarna, blev de inte friköpta eller egna småbruk i samma grad som hos 
mindre jordägare. Hur många torp som friköptes över hela landet genom 
egnahemslånen, eller som en följd av idealiseringen av småbruket, är dock 
svårt att svara på. Egnahemslån beviljades för nära 65 000 jordbrukslägenhe-
ter under perioden 1905 till 1946. En stor del av dem syftade till att fortsätta 
driva redan existerande småbruk (Hellström 1976:144). Hur stor del av dessa 
som varit torp utifrån den historiska definitionen saknas dock källor på. En-
ligt Germundsson (1993) var torpare tillsammans med jordbruksarbetare, 
hantverkare och gruvarbetare de vanligaste yrkesgrupperna som beviljades 
statligt stödda egnahemslån, i alla fall under tiden 1905-1911. I statens egna-
hemsutredning från år 1938 kallades 12,8 procent av de belånade jordbruks-
lägenheterna under 1932-1936 ”torp- och arrendeställen” (SOU 1938:34, s 
83). Närmare svaret än så är svårt att komma.  

Det är således, utifrån det material som analyserats här, svårt säga hur den 
samhälleliga debatten och idéerna kring torpet direkt påverkade dess materi-
ella dimensioner och praktikerna kring det, som friköp. De representationer 
av torp och dess brukare som artikuleras i debatten är dock av intresse för 
mer än bara frågan om friköp och skapande av småbruk. Det här kapitlet är 
en del i undersökningen om torpets immaterialitet. Genom analysen blir 
framförallt två huvudrepresentationer av torp synliga. Det framställs å ena 
sidan som fattigt och förbättringsbart men ändå relativt bra hem och försörj-
ning som fostrade goda svenska lantarbetare. Att landsbygdens småbruk 
skapade goda arbetsamma och moraliska medborgare återfinns också i de-
batter och uppfattningar kring landsbygdens hem och försörjning på andra 
håll i Europa, exempelvis på Irland och i Danmark (Hirsch 1991 respektive 
Klein & Søgaard Christiansen 1984). Torpet har å andra sidan också blivit 
framställt utifrån sitt beroende i ett förtryckande system och som en oduglig 
försörjning med dåliga villkor. Torpet exponeras alltså både som lösning och 
som problem, och sätten att representera det hängde ofta samman med poli-
tisk syn. Kapitlet har emellertid också visat att det fanns en idealisering av 
torp redan kring mitten av 1800-talet och att torpsystemet framförallt setts 
som positivt, om än förbättringsbart, hos flera politiska läger. Denna tidiga 
idealisering är en poäng som är viktig för de kommande kapitlen.  
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Flera av de sätt att representera torp som diskuterats i kapitlet har repro-
ducerats i andra texter eller sammanhang, ibland medvetet om representatio-
nernas politiska grund, ibland mer omedvetet. Till exempel har de två statli-
ga utredningarna påverkat senare framställningar om torp. De har ofta varit 
hänvisade till som källor eller använts som avstamp i skrifter om torp, både 
innanför universiteten (t.ex. Bäck 1992, Sjösäter 1994, Svensson 2002) och 
utanför, som i hembygdsrörelsen. Lite längre fram kommer det visa sig att 
hembygdsrörelsens texter demonstrerar tydliga likheter med både de konser-
vativas representationer och arbetarrörelsens. Vissa verk som diskuterats i 
kapitlet kommer att återkomma i nästa kapitel då torpet i den svenska skön-
litteraturen ska behandlas. Romaner och poesi har under både 1800- och 
1900-tal tydligt använts i politiska syften, exempelvis av lantarbetarrörelsen. 
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Kapitel 9. Torpet i den skönlitterära världen 

Föregående kapitel fokuserade på sätt att betrakta och diskutera torpet under 
framförallt årtiondena kring år 1900. I det här kapitlet utökats tidsperspekti-
vet både bakåt och framåt och skönlitteraturens sätt att representera och kon-
struera det som där kallas torp sätts i centrum. Flera geografer har visat hur 
skönlitteratur, som prosa, lyrik och dramatik, skapat konceptuella bilder av 
platser och att dessa bilder påverkar människors beteende på, och idéer om, 
olika platser (Burgess & Gold 1985, Sharp 2000, Saunders 2010). Framställ-
ningarna av torp i skönlitteraturen är, liksom de i politisk debatt och media, 
en del av de representationer som jag betraktar som viktiga för förståelsen av 
torpets existens och förändring. Dels för att de visar hur torp beskrivits och 
tänkts på i olika tider, dels för att de kan influera hur människor föreställer 
sig och agerar kring torp, såväl nu, i det förflutna som i framtiden.  

Skönlitterärt är torp inget lika särpräglat tema som exempelvis statarlitte-
raturen i Sverige (som Furuland behandlat utförligt, t.ex. 1962, men även 
Lo-Johansson 1972). Det finns alltså inte så mycket skönlitteratur som en-
bart handlar om torp, men det finns ett antal texter som kan knytas till ämnet. 
Jag kommer nedan att ta upp ett urval av skönlitteratur som ger representa-
tioner av torp. Urvalet baseras på en utfrågning av tre bibliotekarier och tio 
biblioteksbesökare på Uppsala stadsbibliotek (070213, 091220) angående 
vilken litteratur de förknippar med torp, samt en liknande fråga i de 25 inter-
vjuer av dagens torpanvändare i avhandlingens fallstudieområden. Utöver 
det har vissa verk lagts till utifrån litteraturvetaren Lars Furulands (1962) 
genomgång av stataren i litteraturen där även torp och torpare blir synliga.  

Materialet består av både modernare och äldre texter som gestaltar det 
som benämns som torp i historien och i nutiden. Flera av dem är tämligen 
vällästa och allmänt kända. Drygt hälften av de utvalda titlarna har placerats 
på TV-programmet Röda rummets lista över århundradets mest betydelseful-
la böcker från 1998 eller på tidskriften Biblioteket i fokus lista över århund-
radets svenska böcker från 1997 (se http://runeberg.org/admin/kanon.html). 
De analyserade romanerna har i flera fall blivit populära filmer och TV-
serier. Föreställningarna kring torpen kan därför till stora delar komma där-
ifrån, förutom från själva originalromanen. Både film och litteratur är enligt 
Aronsson (2009) starka bärare och spridare av kollektiva erfarenheter. Film 
är ett särskilt kraftfullt och direkt medium för att forma föreställningar ge-
nom sin starka visuella information (Zander 2004). Verken som analyserats 
nämndes av minst två besökare/torpanvändare, av någon av bibliotekarierna 
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eller av Furuland (Gellerstedt är ett undantag och hittades av en slump) och 
redovisas i tabell 1. 

Tabell 1: De analyserade verken. I= intervjuer, Bib = bibliotekarier, Bib.bes = bibli-
oteksbesökare, Furuland= Furuland 1962 

Författare  Text   Urval 
Amlqvist, Carl Jonas Love  Grimstahamns nybygge (1839) Furuland, Bib  
Gellerstedt, A. Theodor  Eftersommar (1891) Stött på av slump  
Lagerlöf, Selma  Kejsaren i Portugallien (1914) I, Bib.bes,   

Lindgren, Astrid  
Nya hyss av Emil i Lönneberga 
(1966) I, Bib.bes, Bib 

 

Lindgren, Astrid  Alla vi barn i Bullerbyn (1946) I, Bib.bes, Bib  
Lindgren, Astrid  Rasmus på luffen (1956) Bib  
Lindström Saxon, Johan  Anders och Lina (1887) Furuland  
Lindström Saxon, Johan  Lasse och Tilda (1893) Furuland  
Lo-Johansson, Ivar  God natt, Jord (1933) I, Furuland, Bib.bes, Bib  
Martinsson, Moa  Kvinnor och Äppelträd (1933) I, Bib.bes, Bib  
Martinsson, Moa  Drottning Grågyllen (1937) Bib, Bib.bes.  
Moberg, Vilhelm Raskens (1927) I, Bib.bes, Bib  
Moberg, Vilhelm Utvandrarna (1946) I, Bib.bes, Bib  
Nesser, Håkan  Berättelse om Herr Roos (2008) Bib.bes  
Olsson-Hultgren, Solveig  Siden, sammet, trasa, lump (2002) Bib  
Sandwall-Bergström, Martha  Kulla-Gulla (1945) I, Bib.bes, Bib  
Wetterbergh, Carl Anton  Husbönderne (1846) Furuland  
Wetterbergh, Carl Anton   Penningar och arbeten (1847) Furuland  

Analysen fokusar på hur torp har beskrivits inom svensk skönlitteratur, hur 
detta förändrats över tid samt texternas och representationernas plats i större 
sammanhang. Den utgår från den metod för textanalys som beskrivits i kapi-
tel fyra, men är något mindre detaljerad och textnära än de kommande analy-
serna av torpet i media. Skönlitterära texter försöker gestalta världen och har 
en estetisk funktion (Hellspong & Ledin 1997:17). Någonting som är lite 
speciellt för en analys av skönlitteratur gentemot andra texter är fantasiinsla-
get. Både den kreativa processen och dess skapare är dock inbäddade i den 
sociala världen, historien och tidigare erfarenheter (Osbourne 1996:30, även 
Said 1993). 

Fem representationer av torp 
Resultatet av analysen är ett antal representationer av torp. De är uppbyggda 
av både materiella och immateriella komponenter och visar både hur torp 
beskrivits och i vilka sammanhang de satts in. Ordningen de presenteras i är 
inte kronologisk.  
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Som arbetsfyllt, fattigt hem för de strävsamma 
Vilhelm Mobergs roman Raskens (1927, läst upplaga 1976) är det mest fre-
kvent nämnda verket i undersökningen om torp i skönlitteraturen. Det är en 
roman som lästs av många och som tycks format mångas bild av torp i histo-
rien. Det märks även i de senare kommande kapitlen om hembygdsrörelsen 
och dagens torpanvändare. Moberg har själv påpekat:  

När jag skrev Raskens hade jag icke i någon nämnvärd grad den tanken att 
jag skrev kulturhistoria: jag ville berätta vad jag visste om livet bland små-
stugornas folk på landsbygden – vilket sanna liv jag inte hittat i någon roman 
(Baksidetext, Moberg, 1976, Mobergs kursivering).  

Dessutom har romanen filmats i Per Sjöstrands TV-serie från år 1976 vilket 
skapat en stark visuell bild av Raskens torp. När serien sändes första gången 
var det runt fem miljoner som följde den, även när den gått i repris på 1980- 
och 2000-talet har tittarsiffrorna varit höga (Expressen 2007-06-10). Raskens 
handlar om soldaten Raskens och hans familjs liv på ett soldattorp i Små-
land. Romanen utkom år 1927 vilket är mer än 25 år efter att systemet med 
soldattorp upphört, och Moberg valde att förlägga handlingen till slutet av 
1800-talet. Det är framförallt en berättelse om en familjs strävsamma liv på 
ett soldattorp. Romanen är fylld av beskrivningar om arbetet på torpet, om 
missväxt, kreatursproblem och nödlösningar:  

Det blev sälla dagar på soldattorpet, det blev dagar att minnas för livet […]. 
Han gick i skogen och högg famnved […]. Det blev sletigt nog, när det var så 
korta dagar, men gick gjorde det (Moberg 1976:150).   

Särskilt det arbete som hustrun Ida gjorde, ofta i sin mans frånvaro, är tyd-
ligt. Förutom hårt arbete och fattigdom är själva torpets fysiska egenskaper 
tydligt beskrivna som en del i berättelsen. Raskens torpstuga låg på en upp-
höjning vid byvägen några kilometer från byn. På tomten fanns en stor vit 
surapel, ett flertal sickelbärsbuskar, nyponrosor och ett blomland med blå-
klockor, lejongap och krasse. Stugan var låg och timrad med halmtak och 
rödmålad, även om mycket av färgen flagnat bort när Raskens tog över den. 
Till torpet hörde också ladugård, sädeslada, jordkällare, vedbod, åkerlappar, 
äng och betesmark (Moberg 1976:55-57). Beskrivningen har stora likheter 
med hur Moberg, född år 1898, beskrivit sitt barndomshem i Småland som 
också var ett soldattorp (t.ex. Moberg 1944, 1968).  

Vid sidan av Raskens är serien om Kulla-Gulla ett av de mest nämnda lit-
terära verken som de utfrågade, framförallt kvinnorna, sammankopplar med 
torp. De två verken framför också liknande representationer av torpet som 
arbetsfyllt hem för slitsamma och fattiga människor. Serien om Kulla-Gulla 
skrevs av Martha Sandwall-Bergström mellan åren 1945 och 1951, det vill 
säga några år efter att torpsystemet ofta anses avskaffat. Böckerna blev po-
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pulära, och var en del av den flickboksgenre som gjorde succé på 1940-talet, 
men de läses än idag. Författarinnan har beskrivits som en pionjär i att skild-
ra Fattigsverige i barnboksformat (t.ex. Abrakadabra 1993:3). Den första 
boken om Kulla-Gulla skrevs i skönlitterärt syfte som en del av en barnboks-
tävling och vann pris som Bonniers bästa flickbok år 1945. Böckerna om 
Kulla-Gulla bygger på de upplevelser som Martha hade i sin barndoms fatti-
ga Småland och sådant som hon hört berättas. Författarinnan har själv för-
klarat att skälet till att böckerna om Kulla-Gulla blev kända var att de låg rätt 
i tiden när de gavs ut (Abrakadabra 1993:3). Likt Raskens har berättelsen om 
Kulla-Gulla filmatiserats, både år 1956 och 1986.  

Den första boken i serien, som analyseras här, heter Kulla Gulla (1945, 
läst upplaga 1986). Den handlar om hur den tolvåriga flickan Kulla-Gulla 
kom till Kullatorpet för att jobba som hjälpehjon hos torparfamiljen där. 
Miljön där torparna levde är väl beskriven och en bild av det fattiga torpet 
blir tydlig. Boken målar upp torpstugan som en mörk och smutsig plats. Det 
var en låg liten timmerstuga, som tidigare hade varit rödmålad men färgen 
hade flagnat. I det gråa, slitna och trånga köket trängdes hela familjen. Ne-
danför själva torpstugan låg en gammal lutande ladugård, uthus, jordkällare 
och torpets små åkertegar. Intill huset fanns också ett kalt körsbärsträd men 
det är också den enda växtlighet som beskrivs. Torpet låg över en timmes 
promenad från byn där skolan låg. Torparlivet porträtteras framförallt hårt 
och torftigt och torparna som fattiga, hederliga, bryska samt tyngda och ut-
slitna av arbete. Precis som i Raskens är torparfruns tunga arbete och ansvar 
särskilt framträdande:   

först tvätten, skurningen, lövräfsningen, sädupptagningen och potatisplock-
ningen nere på herrgården, så det egna jordbruket hemma vid torpet och dju-
ren och mjölkningen, och så stugan och alla barnen (Sandwall-Bergström 
1986:24).  

De sociala och ekonomiska förhållandena är också uppenbara, som att tor-
parna hörde till en herrgård där de hade arbetsplikt. Det slitsamma arbetet på 
både torpet och herrgården är således en central del i hela berättelsen: ”när 
torparen kom hem på kvällningen, stod säden på hans egna åkertegar och 
väntade på lien” (Sandwall-Bergström 1986:74).  

Representationen av torpet som fattigt och arbetsfyllt hem finns också i 
Selma Lagerlöfs Kejsaren från Portugallien (1914, läst upplaga 2005) även 
om arbetet inte ges en lika framträdande roll som i Raskens eller Kulla Gul-
la. Boken är en berättelse om den värmländska landsbygdens undre sociala 
skikt under 1860- och 70-talen. Torparen Jan och hans fru Kattrina gjorde 
dagsverken på den gård som upplåtit mark till Jan för att bygga ett torp. Ar-
betet som de gjorde tycks mest gå ut på att gräva diken och även här fick 
hustrun arbeta hårt. Förutom att torpet innebar arbete ges det i berättelsen ett 
stort värde genom den trygghet och status som det gav paret: ”Så länge som 
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den fattige har e stuga, känner han sig likaså god som alla andra. Men den 
som inte har sitt eget hem, han känner sig inte som e människa” (Lagerlöf 
2005:58).  

Någonting som skiljer Lagerlöfs berättelse från både Raskens och Kulla-
Gulla är att det inte finns några riktiga beskrivningar över torpet som materi-
ell plats. Romanen beskrivs på baksidestexten handla om den värmländske 
torparen Jan i Skrolycka. På flera andra ställen i boken beskriver Lagerlöf 
honom dock som backstugusittare och daglönare (Lagerlöf 2005:68,35). 
Romanen visar därför, förutom torpet som arbete och hem, kanske framför-
allt de otydliga gränser som funnits mellan torp och backstugor. Romanen 
blev en succé hos både publik och recensenter (Edström 2002:445). Den har 
filmatiserats år 1944 och 1992. Enligt Lagerlöf baseras romanens handling 
och figurer på hennes egen uppväxt i Emtervik i Värmland (Toijer-Nilsson 
1993:415-416).  

Som fattig idyll, dröm och möjlighet 
Om man tänker på hur torpet ofta porträtteras idag skulle man kunna tro att 
det har skett en enkel svängning av betydelsen och skildringarna av det, från 
fattigdom till sommardröm. Så enkelspårigt och polärt är det emellertid inte. 
Flera författare beskrev torpet som en dröm och ett idylliskt, om än fattigt, 
hem redan under 1800-talet. Vid sidan av bonden, som ofta porträtterats som 
landsfader och naturbarn, har den fattige men ändå förnöjsamma och gud-
fruktiga torparen blivit en klassisk figur inom den svenska litteraturen och 
dennes hem har ofta framställts idealiserat (Furuland 1962:57-58, 69). Ett 
exempel är C. J. L. Almqvist som var en av allmogegenrens huvudpersoner 
under 1800-talet. Hans böcker kan ses som en blandning mellan idealiseran-
de och verklighetsskildrande folkfostran (Furuland 1962:105). Almqvist 
visade i boken Grimstahamns nybygge (1839, läst upplaga 1984) upp en till 
stora delar positiv bild av torparlivet genom att framställa det som något 
torftigt och arbetsfyllt med framförallt lugnt, tryggt, självständigt och fyllt 
med möjligheter. Statarna och drängarna drömde om torpen eftersom torp 
kunde förvandla fattigdom till välstånd (t.ex. Almqvist 1984:209, 221).  

 Flera av de tidiga idylliska skildringarna av torpen skapades i en tid då 
statare på vissa håll ersatte torparna. Almqvists idylliska skildringar om livet 
på torpet kan ses som ett tillbakablickande på en gammaldags och trygg 
torptillvaro istället för det nya, och ofta ansett hemska, statarlivet (Furuland 
1962:115, utifrån Almqvist 1839). Liknande kontrastering mellan statsyste-
met och torpsystemet finns i C. A. Wetterberghs novell Husbönderne (1846, 
läst upplaga 1871) där ett gods patriarkala idyll bröts när torpare byttes ut 
mot statare. Torpen beskrevs av Wetterbergh som ”vackra, fast enkla trähus 
omgifna av en liten rosengård och en trädplantering” (Wetterbergh 1871:72). 
Wetterbergh omvärderade dock torpidyllen i senare verk och jämställde tor-
pare med statare. Han började kalla torpen för kojor och uppmärksammade 
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deras osäkerhet och höjde istället de självägda småbruken som ideal (Wet-
terbergh 1847:414-415). Ett lite senare exempel på representation av torpet 
som dröm finns i texter av poeten och redaktören Johan Lindström-Saxon, 
som redan presenterats i föregående kapitel. Hos honom var torpet som dröm 
och lösning på sociala problem ett återkommande tema (se t.ex. Lindström-
Saxon 1887:96,118). I dikten Lasse och Tilda från år 1893 blir ”ett torp och 
en stuga uppe i skogen ett livsmål” (Lindström-Saxon 1893:70 ff) och i no-
vellen Anders och Lina från år 1887 beskrivs huvudpersonens dagsverkstorp 
som efterlängtat och  

så vacker därnere vid skogskanten. Rödfärgad och hvita knutar. Och en liten 
trädgårdsväg […] med krusbärsbuskar och små aplar och päronträd (Lind-
ström-Saxon 1887:118). 

Torp som dröm är också tydligt i Ivar Lo-Johanssons författarskap. Lo-
Johansson är mycket känd för sina statarskildringar, men i hans böcker figu-
rerar alltså även torpet och torparen vid sidan av, och ofta i kontrast till, sta-
taren. Lo-Johanssons växte upp på ett torp och sedan på ett småbruk, och 
hans föräldrars hade en bakgrund som statare. Detta gav honom nära kontakt 
med både statar- och torparlivet, även om han främst intresserade sig för 
statarnas villkor (Hellspong 2008:213). Han var knuten till lantarbetarrörel-
sen och hans böcker uppmärksammade tydligt de förhållanden som fanns på 
landsbygden. De kan ses som politiska inlägg vid sidan av dess skönlitterära 
syften. Lo-Johanssons självbiografiska God natt, Jord (1933, läst upplaga 
1976) gick som följetong i tidningen Lantarbetaren och är en av hans mest 
lästa. Den har nått en stor läskrets och har enligt Hellspong gjort många 
medvetna om statarnas livssituationer (Hellspong 2008:216-217). Detta tor-
de även gälla den bild av torpen och torparna som målades upp i romanen. 
Romanen har filmatiserats år 1979 och vann då filmpriset Guldbaggen. 
Drömmen om torpet tydligt uttalad hos både barn och vuxna i statarlängorna 
på det sörmländska godset i romanen: ”Alla drömde om att bli torpare så 
småningom” (Lo-Johansson 1976:34). I Lo-Johanssons skildringar beskrevs 
de åtrådda torpen ofta i samband med gröna ängar och avskildhet och de 
kallades blommande, blonda torp. Torparna omtalades som starka, flitiga 
och vackra, det sista gällde särskilt torparkvinnorna, men även som skygga 
och fåordiga (Lo-Johansson 1976:59, 62-63, 293). Genom romanen dröm-
mer huvudpersonens familj om att ta över ett torp:  

Det var kring de blonda torpen, vilka statarnas drömmar kretsade. Kullen var 
det största av dem, det vackraste, ett torp av uråldriga tider. Det kunde hålla 
två stjärniga ston. Där bodde de ljusa Östens, de var torpararistokrati (Lo-
Johansson 1976:118).  

Det finns även en hel del beskrivningar av hur torpen såg ut rent materiellt, 
som att ”Boningshusen var låga och rödmålade. På planen utanför trapporna 
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stod ett och annat krokigt äppelträd. Här och var syntes en yvig fikonhäck 
eller några syrenbuskar” (Lo-Johansson 1976:83). Samma karaktärsdrag tas 
ofta upp i anslutning till torpskildringar i exempelvis media idag. Alla torp 
ges dock inte positiva drag, men det är den mest framträdande gestaltningen. 
Även i barn- och ungdomslitteraturen finns liknande representationer av torp 
som dröm, som i Solveig Olsson-Hultgren (1958-) roman Siden, sammet, 
trasa, lump (2002). Det är en berättelse om kamp, fattigdom och drömmar. 
Den handlar om den elvaåriga Elin som kring slutet av 1800-talet bodde med 
sin familj på ett småländskt torp, som de har svårt att behålla. Familjen hade 
tidigare varit statare i Skåne och sedan länge drömt om ett torp. Torpet är en 
stark dröm hos familjen, en dröm om något eget. Det innebar ett hem och en 
stabilitet och självständighet som familjen tidigare saknat: 

En dag ska vi arbeta för oss själva, för nåt eget! Det var den drömmen som 
fått statarfamiljen att flytta gång på gång. Drömmen om nåt annat, någon 
bättre, ett annorlunda liv. Där det egna torpet var slutmålet (Olsson-Hultgren 
2002:23).  

Förutom att beskrivas som en dröm finns väldigt tydliga beskrivningar av 
torpets materiella drag. Det målas framförallt upp i nyanser som idag ofta 
uppfattas som positiva, förutom att det låg långt in i granskogen och långt 
bort från kyrkan och skolan. Vägen dit utgjordes av en slingrande grusväg 
som var så smal att knappt en häst med vagn kunde komma fram. Själva 
stugan beskrivs som låg och liten med en farstu, ett kök och en liten kamma-
re. Den omgavs av en stenmur och var röd med vita knutar och ytterdörren 
var målad blå. Längs med hela huset växte löjtnantshjärtan och aklejor. En 
vitblommande apel stod vid ena gaveln av stugan och vid vedboden fanns en 
syren. Förutom den lilla stugan fanns också ett fähus med boskap. Bakom 
huset låg potatislandet och torpets små åkrar var belägna i uthuggningar en 
bit in i skogen. Torparna beskrivs som hårt arbetande, vänliga och rakrygga-
de (Olsson-Hultgren 2002:18-19). 

I Astrid Lindgrens Rasmus på luffen (1956, läst version 1967) finns också 
torpet närvarande som ett idylliskt, om än fattigt och slitet, hem där Oskar, 
den luffare (som egentligen är torpare) som Rasmus träffar, bor och sedan 
låter Rasmus bo kvar. Det beskrivs som:  

…ett litet torpställe nere vid sjökanten, just en sådan där grå liten stuga som 
alla andra med ett par äppelträd utanför knuten och en illa medfaren gärds-
gård omkring (Lindgren 1967:174).  

Torpet beskrivs som en stuga, bestående av ett fattigt kök, vitskurade trägolv 
och pelargoner i fönstret men framför allt framstår det som ett hem. ”[…] det 
här lilla gråa huset var hans hem. […] det var så vackert, ett sånt fint hus det 
var!” (Lindgren 1967:179, 182).  
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Som ett litet ensligt ställe långt inne i skogen  
En vanlig del i karaktäriseringen av ett torp är att det är en liten stuga inne i 
skogen. Denna typ av torprepresentation finns bland annat i Moa Martins-
sons Drottning Grågyllen (1937, läst upplaga 1978) där ensligheten i skogen 
är ett tydligt tema i beskrivningen av torpet som plats:  

Det grå torpet skymtar i skogsdunklet. […] några mossiga stenar visar var en 
smedjehärd fordom stått. Skogen vandrar fort, om ingenting hindrar. Snart 
skall han ha slukat upp stugan, barrat igen stigen […]. Det blir den gången då 
människorna tröttnat på att bo i ensliga torp i skogarna (Martinsson 1978:9).  

Romanen handlar om livet på tre östgötska soldattorp under 1800-talet. Det 
är kring fruarna och de många barnen som historien utspelas. Soldaterna 
själva är oftast frånvarande. Torpen beskrivs inte så mycket mer än att de låg 
långt bort och var grå, trånga och små. De bestod förutom av själva stugan 
av en ladugård med någon ko och gris. Något arbete på egna odlingar tas inte 
upp. Historien kretsar framförallt kring torparbarnen och deras liv och tjäns-
tearbete på gårdarna och torpen runtomkring. Som representation av torp 
som plats är dock dess avlägsna belägenhet det tydligaste framträdande. Moa 
Martinsson, född år 1890 i Norrköpings slumkvarter, brukar räknas som en 
av landets statarförfattare (Laestadius 2008, Hellspong 2008), framförallt för 
hennes roman Kvinnor och Äppelträd vilken kommer att beröras nedan. 

Också i Astrid Lindgrens berättelser om Emil i Lönneberga (t.ex. 1966) 
blir torp framförallt framträdande som perifert. Dessutom är det en plats för 
lite annorlunda människor, de fattiga och gamla. I berättelserna om Emil är 
torpet framförallt närvarande genom den magra och vidskepliga 
torparkäringen Krösa-Majas stuga som ligger långt upp i skogen (t.ex. Lind-
gren 1966:13). Astrid Lindgren (1907-2002) är en av landets mest populära 
författare. Hennes sagor om Emil och Bullerbyn är några som ofta nämnts 
som litteratur där torp förekommer, men egentligen finns inte så många torp 
med i hennes verk. I sagorna om barnen i Bullerbyn nämns exempelvis inga 
torp alls. En liten röd stuga, Lövängen, beskrivs som hem till en fattig gam-
mal kvinna men hon kallas aldrig torpare (Lindgren 1946). Lindgrens roma-
ner har reproducerats många gånger och översatts till många språk. Flera av 
dem har filmatiserats under 1970- och 80-talen, som Alla vi barn i Buller-
byn, Rasmus på luffen och Emil i Lönneberga.  

Som tillflyktsort från den moderna vardagen 
Ett annat, och mera nutida, sätt att representera torpet hittas bland annat i 
Håkan Nessers Berättelse om Herr Roos (2008). Där får torpet spela rollen 
som tillflyktsort från den moderna vardagen. Romanen utspelar sig nutidens 
Mellansverige och handlar om Ante Valdemar Roos som vunnit en summa 
pengar, sagt upp sig från sitt jobb och köpt en torpstuga en bit från staden. 
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Samtidigt som Roos flyttar in på torpet hittar också en ung tjej, som är på 
rymmen, dit. Torpstugan blir således en viktig fristad för båda och de kallar 
den för ”himmelriket” (Nesser 2008:200-201). Att vara på torpet, ”hans plats 
på jorden” (Nesser 2008:83), och sysselsätta sig med allt det praktiska jobb 
som fanns där blir ett sätt för Roos att komma bort från livet utanför och 
fundera över sitt eget liv. I Nessers beskrivning av torpet blir det en stuga 
med drag av både det idylliska och nedgångna:  

Ett ynkans torp med stengrund och tegeltak, bara. Såg ut som alla andra torp i 
det här landet, mer eller mindre. Falu rödfärg och vita knutar, en smula av-
skavt här och var. […] gräset växte högt under två knotiga äppelträd (Nesser 
2008:63-64).    

Torpet som tillflyktsort är också ett tema som kan hittas i hur torp beskrivits 
sedan senare delen av 1900-talet i media (se kapitel 11). Det handlar då 
framförallt om torpstugor som används som sommarhus. Det finns dock 
ännu äldre beskrivningar av torp som sommarhus. I diktsamlingen Efter-
sommar publicerad år 1891 av A.T. Gellerstedt, en man knuten till både 
arbetar- och hembygdsrörelsen, kallas ett avsnitt för Sommartorp.13 I det 
inleddes dikten Min Öfverman med raderna ”Vårt ’Sommartorp’ jag älskat 
mer än de flesta gjort” (Gellerstedt 1891:94). I dikten beskrivs sommartorpet 
som hans enkla sommarhus där han kunde komma nära naturen. Detta skrevs 
alltså omkring den tiden då torpen började minska i antal men systemet med 
torpare fortfarande var i drift. Poemet visar att det redan för mer än hundra år 
sedan fanns en sommarhuskoppling till torpet i samhället.  

Torpet som inte är men som uppfattats som ett  
Det finns ett par böcker som kommit upp i samtal om torp och torpare trots 
att de inte lika tydligt, eller inte alls, behandlat dessa. Det är verk som hand-
lar om ställen som mer eller mindre liknat torp utifrån den historiska defini-
tionen, eller om folk som mer eller mindre liknat torpare, men som aldrig 
benämns så i texten. Eftersom de ändå väcker folks associationer är de in-
tressanta här. Om en roman handlar om torp är av betydelse för den bild som 
förmedlas och för att det kan visa författarens idéer, vilket kan säga något 
om hur exempelvis torp såg på vid tiden då texten skrevs. Vad som associe-
ras med torp från läsarens sida, även om romanen i sig inte använder be-
greppet, är dock också viktigt. Det som folk tänker på som torp blir också 
det som formar bilderna av det. Bilderna av torp inom skönlitteraturen kan 
således ses som mer spridda än vad torpet egentligen är skönlitterärt. 

Vilhelm Mobergs Utvandrarna (1949) är ett av de verk som folk i all-
mänhet nämner som skildrande av torp och torpare. Romansviten handlar i 

                               
13 Enligt SAOB förekom dock ordet sommartorp första gången 1956. 
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liten utsträckning om torp. Den handlar om hemmansägaren Karl-Oskar och 
hans familjs liv på hemmanet Korpamoen i Småland och deras emigration 
till Amerika under 1800-talet. Det är tydligt att Karl-Oskar och andra perso-
ner i romanen inte var torpare. Benämningar som bonden och gården an-
vänds nästan på varje sida. Ytterligare ett verk som ofta nämnts, framförallt 
av kvinnor, som en roman där torp figurerar är Moa Martinssons debutroman 
Kvinnor och äppelträd (1933, läst upplaga 1975). Den skildrar fattigdom i 
små stugor på landsbygden men huvudpersonerna kallades aldrig torpare och 
där de bodde kallades aldrig torp. Ena stugan var hyrd och saknade jord. 
Livet där beskrivs som hårt och tungt och stugan som liten, mörk och fattig. 
Den andra stugan var självägd och hade lite jord att odla. Den beskrivs som 
rödmålad, trivsam och omgärdad av blommande äppelträd (Martinsson 
1975:76-78,118-121,126). Beskrivningarna av stugorna och livet där ger två 
olika versioner av stugliv, ett ofritt, hårt och tungt och ett mer fritt, vackert 
och fint. Dessa två gestaltningar känns igen från de tidigare behandlade re-
presentationer av torpen som fattigt arbetsfullt hem och som idyll.  

Kronologi 
En del av syftet med studien är att se om och i så fall hur representationer av 
torp förändrats med tiden. Svaret är att både förändring och kontinuitet kan 
hittas. Om vi utgår från de verk som producerats under 1800-talet, som de av 
Almqvist, Wetterbergh, Lindström-Saxon och Gellerstedt, kan man se att 
torpet framförallt framställs som någonting positivt. Det kunde erbjuda en 
god tillvaro för de obesuttna. Dessa representationer kan kopplas till 1800-
talets samhällsförändringar och debatterna som fanns kring torpens framtid 
utifrån exempelvis statarnas och industrialismens intåg. Men redan då fanns 
också kopplingar till torp som något annat bortom jordbruk, försörjning och 
arbete. Det kan ses i Gellerstedts sommarhus som liknar dagens sommartorp.  

Under 1900-talets första hälft utkom Lagerlöf, Moberg, Lo-Johansson, 
Martinsson, Sandwall-Bergström och Lindgren med romaner som berörde 
torp för både barn och vuxna. Vissa av dem behandlade sin samtid medan 
andra beskrev det förflutna. Representationerna av torp i dessa romaner är 
framförallt knutna till slit och fattigdom. Framställningarna kan i dessa fall 
kopplas till den tidens politiska kamp, lantarbetarrörelse och försök att skiva 
en bredare socialhistoria (se Aronsson 2004, Edquist 2009). Litteraturen som 
utkom under 1900-talets början skrevs också i en tid med stora ekonomiska, 
sociala, politiska och jordbruksmässiga förändringar som i allra högsta grad 
påverkade torpen. Författarna beskrev således någonting som var på väg att 
försvinna eller förändras, även om texterna oftast inte visar detta. Under 
1900-talets senare del har framförallt barnboksförfattare, som Astrid Lind-
gren, porträtterat torpet. Lantarbetarfrågan och dess koppling till torpen var 
då utspelad och de framställdes i högre grad som ensliga eller trivsamma 
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hem. I Nessers roman är torpet en tillflyktsort från det moderna livet, vilket 
är en framträdande del i hur många betraktar, och använder, torp idag. 

Utifrån kronologin kan man å ena sidan se hur representationerna av tor-
pet förändrats från ett sätt att försörja sig till att mer bli en enslig stuga, en 
förändring som bekant också skett utanför skönlitteraturen. Både i den all-
männa förståelsen av vad ett torp är och utifrån dess materiella utveckling 
har torpets jordbrukskoppling försvunnit och innebörden av det förändrats. Å 
andra sidan kan man se att den idyll som torpet idag kopplas till funnits se-
dan 1800-talet, även om innehållet i idyllen som Lindström-Saxon och Lo-
Johansson porträtterade är ganska annorlunda den i dagens media.  

Avslutande diskussion 
Ofta har torparlivet i litteraturen framställts som hårt, fattigt och eländigt 
men ändå möjligt och torparna som goda, flitiga men fattiga. Det går dock 
att se en dubbelhet i representationerna av torpet. Å ena sidan symboliserar 
det tungt slit, fattigdom och beroende. Å andra sidan någon slags idyll, möj-
lighet och självständighet, då det dyker upp i drömmarna om det egna, om 
hemmet och om familjen. Det liknar representationerna i den politiska debat-
ten där torp ofta framfördes som kopplat till fattigdom och beroende men 
också som en dröm och en lösning på sociala problem. Beskrivningar av 
små, låga, trästugor, flagnande färg, knotiga äppelträd och syrener är åter-
kommande i de skönlitterära skildringarna av torp. De visar följaktligen 
många liknande karaktärsdrag. Det är framförallt stugans yttre och trädgår-
den som tydligt beskrivits. Tillsammans skapar de en stark bild av torpet 
som plats. Det är dock en bild som kan vara positivt eller negativt laddad 
beroende på utgångspunkt.  

Någonting som skiljer de analyserade romanerna från exempelvis artiklar 
i media är att de i större utsträckning återanvänds. Romaner som skrevs i 
början av 1900-talet kan fortfarande läsas och fortsätter på så vis att vara en 
möjlig influens på hur människor tänker och agerar kring torp. Texter är 
dock aldrig som behållare av stabila betydelser. De är komplexa skapelser 
med innebörder och konsekvenser som hela tiden formas på olika sätt i olika 
sammanhang, även om bokstäverna fortfarande står kvar i samma ordning. 
Både produktion och konsumtion av texter är rumsligt och tidsmässigt situe-
rade. De kan därför ha olika betydelser och påverkan i olika tider. Ett exem-
pel är beskrivningen av Raskens torp som med sin småskalighet, enkelhet 
och marginella lokalisering idag ger associationer till något positivt, char-
migt och längtansvärt. Samma egenskaper har tidigare betraktats som tecken 
på fattigdom. Tidigare forskning om landsbygdsrepresentationer har ofta 
uppmärksammat idealiseringen av det rurala, den lantliga idyllen, som finns 
och funnits i Nordamerika och Storbritannien (exempelvis Bunce 1994, Bar-
rell 1983, 1980). Det finns drag av en idealisering av torpet i de undersökta 
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texterna, speciellt innan sekelskiftet 1900. Representationerna av torpet kan 
dock också kopplas samman med ett ökat uppmärksammande av landsbyg-
dens dåliga förhållanden och kännetecknas av en fokusering på fattigdom 
och hårt slit. I detta uppmärksammades torpet, dock inte alltid som det säms-
ta. Den positiva plats som torpet ibland fått representera kan kanske snarare 
kallas en fattig enkel lantlig idyll.  

Att skriva om torparslitet har även varit ett sätt att uppmärksamma och 
påminna om en viss del av Sveriges sociala historia. Torpens fattigdom, 
småskalighet och enkelhet har således varit en viktig del i dess karaktär och 
använts i både positiva och negativa representationer. Förutom att represen-
tationerna av torp kan kopplas till uppmärksammandet av landsbygdens pro-
blem kan de också sättas in i ett annat sammanhang. När många av de roma-
ner som handlar om torp gavs ut bodde fortfarande stora delar av landets 
befolkning på landsbygden eller hade nära kopplingar dit, och däribland 
författarna själva. Det kan vara en del i varför skildringarna inte är lika idea-
liserande som exempelvis representationer av landsbygden i England, ett 
land som urbaniserats långt tidigare och där en stor del av befolkningen ti-
digt skiljts från landsbygden och livet där (diskuterat av bl.a. Amcoff 2000, 
Forsberg & Berg 2003). Senare representationer av torpen, som Lindgrens 
och Nessers, är präglande av ett samhälle som är mer urbaniserat och där 
torpet förlorat sin koppling tillförsörjning och jordbruk.  

De sätt som torp framställts på i texterna är intressanta eftersom de visar 
hur delar av föreställningarna kring torp sett ut och hur de förändrats. Men 
precis som Cosgrove och Daniels (1988:1) påpekat är representationer av 
någonting inte bara en form av illustrationer utan även någonting som kon-
stituerar dess betydelse. Texterna är således en del av hur platsen torpet ska-
pats och omskapats. Skönlitteratur både konkretiserar och sprider föreställ-
ningar om det som skildras (Lando 1996:6). Precis som Joanne Sharp tror 
jag att skönlitteraturen, genom de världar som skapas där, har betydelse för 
hur vi agerar och tänker kring vår egen värld (Sharp 2000:333). Representa-
tionerna som visats i den här analysen är betydelsefulla genom den påverkan 
de kan ha haft, och fortfarande kan ha, på skapande eller förändrande av 
såväl föreställningar som praktiker kring torp. Det kommer att aktualiseras i 
kapitel 15 om dagens torpanvändare.  

Litteratur om torp har ofta getts en realistisk framtoning och delar av den 
litteratur som tagits upp här har använts som kunskapskällor av både dagens 
torpanvändare och hembygdsrörelsen. I nästa kapitel kommer just den rörel-
sen och dess stora torparbete att undersökas. 
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Kapitel 10. Att hindra glömskan av ”Sveriges 
pyramider”: hembygdsrörelsens torp  

Både i antal framställda texter om torp och sysselsatta personer kring dem 
torde politiska texter och skönlitteratur överskuggas av inventeringar och 
liknande texter som producerats av föreningar och studiecirklar inom hem-
bygdsrörelsen, en folkrörelse med intresse för lokalhistoria. Rörelsens arbete 
har varit en stor del i uppmärksammandet av, och verksamheterna kring, torp 
från senare delen av 1900-talet och framåt. Syftet med det här kapitlet är att 
utreda hur, varför och med vilka konsekvenser rörelsen har intresserat sig för 
torp och vilka föreställningar kring torp och dess brukare som finns i detta 
arbete. Studien behandlar hur torp setts på inom hembygdsrörelsen, vilket är 
en del av de representationer som funnits och finns i samhället. Den handlar 
också om rörelsens engagemang med torpet vilket kan ses som ett knippe 
praktiker som finns kopplade till torp vid sidan av dagens mer handgripliga 
bostadsanvändning. Kapitlet baseras framförallt på analyser av 29 lokala 
torpinventeringar, tre handledningstexter från hembygdsrörelsens centrala 
organ samt artiklar från rörelsens centrala tidskrift Bygd och Natur.  

Rörelsens historik och torpens intåg 
Hembygdsrörelsen i Sverige började etableras under slutet av 1800-talet som 
en reaktion på pågående industrialisering, emigration och urbanisering. De 
stora samhällsförändringarna gav upplevda behov av att se tillbaka på histo-
rien och man ansåg att den gamla svenska folkkulturen i landet var hotad. 
Liknande rörelser etablerades även i många andra länder (Eskilsson 
2008:10,190). År 1916 bildades Samfundet för Hembygdsvård, ett riksomfat-
tande förbund för hembygdsrörelsen, som vid mitten av 1970-talet blev Riks-
förbundet för Hembygdsvård (RiH nedan). År 1991 bytte man namn till Sve-
riges Hembygdsförbund (Larsson 2009-09-25). Enligt Eskilsson har hem-
bygdsrörelsen fortsatt att locka många medlemmar under hela 1900-talet, till 
skillnad från andra äldre folkrörelser som frikyrko- och nykterhetsorganisa-
tionerna (Eskilsson 2008:11).  

Rörelsens intresse för torp var tämligen svagt fram till 1960-talet. Redan i 
slutet av 1940-talet uppmärksammade emellertid tidningen Bygd och Natur 
(1948 nr 1) en torpinventering som hembygdsföreningen i Unnaryd genom-
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fört. Torpet hade då sällan stått i fokus utan var en relativt outforskad del av 
historien. Det kan exempelvis ses i att Edvin Thorséns bok Uppländska tor-
pare (1949) betraktades som ett pionjärarbete när den gavs ut (Studiekamra-
ten 1950:61-62). Det fanns dock, som redan visats i studien av skönlitteratur 
och politisk debatt, vissa som berört torp och torpare innan dess. Under sena-
re delen av 1900-talet skedde förändringar i rörelsens fokus. Ett underifrån-
perspektiv började genomsyra aktiviteterna. Vanliga människors historia 
började anses viktig att undersöka och dokumentera. Intresset för en bredare 
historia var influerat av den generella vänstervåg som fanns inom det svens-
ka samhället under 1960-talet och delar av 1970-talet. Särskilt torparen lyftes 
då fram som representant för den folkliga och fattiga historien som tidigare 
saknats (Edquist 2009:240 f). Torp, menade man, hade lika stor rätt att bli 
bevarade och uppmärksammande som slott och herrgårdar (Bolin & Larsson 
1962:27-28). 

Ett torparbete från centralt håll 
Inom landets hembygdsföreningar började man alltså intressera sig för torp 
från framförallt 1960-talet och framåt. Formen för arbetet var vanligen in-
ventering. Det stora intresset skapade ett behov av en diskussion om hur 
dessa borde gå till. Från centralt håll framhölls vikten av att dokumentera 
torpen men också att de skulle markeras på karta och ute i landskapet (Bygd 
och Natur 1962 nr 4). Torpintresset ökade än mer under det nästkommande 
decenniet, både centralt och i enskilda föreningar. Riksförbundet drev exem-
pelvis ett aktivt uppmärksammande av torpen genom olika kampanjer. År 
1974 kan ses som ett torpens år, och rörelsens centrala organ ägnade extra 
mycket uppmärksamhet åt dem i både aktiviteter och texter. Bland annat 
startades kampanjen Torp och torparminnen tillsammans med tidningen 
Land och man gav ut studiematerial för inventering av torp för skolor och 
bildningsorganisationer (Bygd och Natur 1974 nr 1). Satsningen innebar ett 
stort skapande av studiecirklar (Edquist 2009:268-269). Samtidigt upprätta-
des en torpkommitté med representanter från en rad föreningar och myndig-
heter som Riksantikvarieämbetet, tidningen Land, Nordiska museet, Kom-
munförbundet, 4H, Riksarkivet och RiH själv (Rydén et al. 1990:1, Svan-
ström 1975:12). Kommittén bildades för att stimulera torpinventeringar och 
torpforskning (Bygd och Natur 1986 nr 4) vilket tyder på att man från RiHs 
sida ansåg att det var något som borde stimuleras.  

Förutom arbetet med kampanjer och kommittéer har rörelses centrala or-
gan mellan åren 1974 och 1990 givit ut fyra skrifter för att vägleda torparbe-
tet ute i landet. Tre av dem syftade till att ge praktisk handledning kring hur 
torpinventeringar kunde göras och jag kommer att återkomma till dem. Den 
fjärde var boken Torparna (1975), skriven av den dåvarande ordföranden 
Ivan Svanström. Boken behandlade torparnas historia, liv och leverne och 
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användes som grundbok till många av de studiecirklar för torpinventeringar 
som gjordes. I den uppmärksammades torparbetets stora kulturhistoriska 
värde och författaren uppmanade alla till ihärdig inventering och dokumente-
ring (Svanström 1975:154-157). Svanström var under sin tid som ordförande 
mycket engagerad i torpens historia och rörelsens arbete med inventeringar-
na. Han har haft en stor möjlighet att genom sin position som ordförande och 
genom de böcker han skrivit påverka folk att inventera och intressera sig för 
torp. I sin bok påpekade dock Svanström att torpinventeringarna inte behöv-
de vara så vetenskapliga och att definitionen av torp inte behövde göras så 
strikt. På så vis kunde man få så många som möjligt engagerade i aktivite-
terna kring hembygden (Svanström 1975:151). Trots detta verkar det ha 
funnits ett behov att fastställa torpdefinitionen mer noggrant, bland annat på 
grund av samtidens otydliga och breda användning av begreppet. I Bygd och 
Natur (1979 nr 5) påpekades det exempelvis att det gått inflation i ordet torp. 
Vidare menade man att det var viktigt att hålla isär begrepp som backstugor 
och torp eftersom man annars gjorde ”ett historiskt misstag”. I artikeln Torp- 
ett försök till definition (Bygd och Natur 1986 nr 4) gick man mjukare fram 
och skrev att begreppsförvirringen där alla små hus kallas torp i allmänhet 
inte gjorde någon skada. Man menade dock att det var bra för inventerarna 
själva att veta vad som exempelvis skiljde torp och backstugor åt.  

Hembygdsrörelsen har rymt både konservatism och folklig radikalism. 
Historikern Samuel Edquist har visat hur ideologiskt mångsidigt uppmärk-
sammandet av torpen i olika studier och handböcker kunde vara. Dubbelhe-
ten blir tydlig i diskussionerna kring de satsningar som gjordes för rörelsens 
torpdokumentation under 1970-talet (Edquist 2009:276-277). Exempelvis 
har Svanströms beskrivande av torparnas historia en viss konservativ ton. 
Torpare var strävsamma, förnöjsamma människor som arbetade hårt och 
byggde landet (Svanstöm 1975). När Svanströms bok recenserades i Bygd 
och Natur (1975 nr 3:12-13) gavs en mer polemisk syn av torpens historia 
som ”gångna sekels kastsystem”. Båda perspektiven blir synliga i de analy-
serade inventeringstexterna.  

Tre handledningar 
De två första av de tre tidigare nämnda handledningarna var Torp och tor-
parminnen (von Malmborg 1974, omarbetad version utkom 1978) och Torp-
inventering – en handledning (Nyström 1978). De två är tämligen lika. Båda 
var studieplaner för torpinventeringsstudiecirklar. Skrifterna gav råd och 
anvisningar om hur föreningar genom studiecirkelformen kunde lägga upp 
och arbeta med inventering. Det påpekades att en torpinventering innebar att 
skapa dokumentation kring torpen och deras innevånare. Det konstaterades 
också att definitionen av torp och torpare inte var helt oproblematisk. Utifrån 
svårigheterna med att se vad som varit soldattorp, hantverkarboställe, små 
självägande hemman och vad som varit torp ställde författarna sig, likt Svan-
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ström, frågande till om det var så viktigt att ha knivskarpa avgränsningar. Ett 
vidare begrepp i två varianter myntades istället: de små/grå stugorna (von 
Malmborg 1978:1, Nyström 1978:1).  

För att få insikter om livet på torpen rekommenderades cirklar att bjuda in 
”torparättlingar” och att läsa Mobergs Raskens och Svanströms Torparna 
som båda ingick i RiHs cirkelpaket (von Malmborg 1978:3-4). Förutom att 
samla uppgifter om torpen och de som bott där och dokumentera de konkreta 
bebyggelsemiljöerna påpekades det att cirkeln skulle fylla i blanketter för att 
få en ordentlig dokumentation. Spridningen av resultatet ansågs viktigt. Man 
tipsade om skyltning och påpekade att torpvandringar, då allmänheten bjöds 
in att ta del av resultaten, blivit mycket populära över hela landet (von 
Malmborg 1978:8, 26). Betydelsen av att skylta torp och torplämningar, ha 
vandringar dit och hålla de gamla torpåkrarna öppna och växtligheten och 
bebyggelsen i takt har propagerats för gång på gång i Bygd och Natur.  

Den sista skriften, Torpinventering (Rydén et al. 1990), kom år 1990. 
Skriften är skriven som en bakgrund till inventeringsarbetet, och är något 
grundligare än de andra handledningarna. Här togs argumenten till att göra 
en torpinventering upp mer tydligt än i de tidigare skrifterna och delar av vad 
som drivit torparbetet i rörelsen blir påtagligt. Ett av skälen var att torpen var 
en avslutad epok, vilket sågs som ett skäl nog att utforska deras historia i 
varje enskild bygd. Ett annat skäl som också baserades på tidens gång var att 
det ansågs vara ett arbete som borde ske innan alla levande minnen av torp 
och torpare dog ut. Mer praktiska och pedagogiska skäl kan ses i att man 
menade att eftersom torpepoken var avslutad var inventeringen en väl av-
gränsad uppgift. Ett annat skäl som angavs var att torphistorien innehöll en 
stor mängd människoöden som både var unika och allmängiltiga (Rydén et 
al. 1990:9). Det sista skälet kan alltså knytas till att många svenskar på ett 
vis eller annat ansågs ha kopplingar till torpen. Därför blev inventeringarna 
viktiga. De centrala uppmärksammandena av torpen och anvisningarna för 
inventeringsarbetet skapade en våg av inventeringsverksamheter över landet. 

Mängder av lokala torpinventeringar 
Hembygdsintresserade har under 1900-talet utkommit med en stor mängd 
studier och inventeringar om torp. År 1943 kom två verk som är några av de 
äldsta (i alla fall av dem som finns i bibliotekskatalogen Libris), Torp och 
torpare under 200 år i Vittsjö socken av Paulsson och Torpbebyggelsen på 
Jätsbergs gods av Gren och Vejde. Dessa utkom alltså under samma tid som 
torpare fortfarande fanns kvar på torpen på vissa håll i landet. Antalet inven-
teringar ökade smått under 1950-talet för att sedan öka starkt från och med 
1960-talet (Lindberg 2005-08-25). I detta kan RiHs arbete med upplyftandet 
av torpinventeringarna ges en stor roll. Många inventeringar har dessutom 
getts ut i flera upplagor då de blivit slutsålda eller uppdaterats.  
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Det saknas emellertid en ordentlig sammanställning av landets alla torp-
inventeringar. De som exempelvis finns registrerade i Libris är långt ifrån 
alla de studier som gjorts av enskilda personer, i hembygdsföreningar och 
studiecirklar runt om i landet. RiHs torpkommitté genomförde omkring 1990 
en undersökning av landets hembygdsföreningar beträffande i vilken grad 
föreningarna hade genomfört inventeringar av torpbebyggelse. Av de 361 
som svarade (okänt hur många de frågade) hade 281 genomfört eller höll på 
med en torpinventering, vilket motsvarar nära 78 procent av dem som svara-
de. Drygt tio procent av de 281 föreningarna hade påbörjat sin inventering 
under 1960-talet, omkring 40 procent under 1970-talet och de resterande, det 
vill säga hälften, hade börjat inventera sina torp under 1980-talet. 222 före-
ningar hade 1990 bearbetat och sammanställt materialet från undersökning-
arna och 136 har publicerat detta material (Rydén et al. 1990:21).  

På grund av alla de industrinedläggningar som skett har industrins bygg-
nader på senare tid kommit att bli föremål för lokala bevarandeintressen 
(Eskilsson 2008:40, Beckman 2005:140). Fastän den industrihistoriska 
forskningen ökat inom rörelsen så är torpen fortfarande ett av den lokalhisto-
riska forskningens huvudteman, enligt statistik från hembygdsförbundet från 
tidigt 2000-tal (http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=7823). 

29 inventeringar 

För att kunna fördjupa studien om hembygdsrörelsen har 29 torpinventer-
ingsskrifter sammanställda mellan åren 1943 och 2008 analyserats (se figur 
41).14 Med torpinventering menas här en undersökning om torp i ett specifikt 
område. Ofta har de gjorts av en förening eller studiecirkel. Jag har valt att 
studera de inventeringar där man har kunnat läsa ut information kring hur 
och varför arbetet har gjorts. Den informationen brukar ofta lämnas i en in-
ledning. Urvalet baseras därför på inventeringar som gett information om 
detta, samt en strävan att få en jämn fördelning över tiden, vilket dock varit 
svårt. 

                               
14 De 29 är Andersson & Ferm-Malmkvist (1994), Asserlund (1988), Bengtsson (1982), 
Carlsson (1972), Claesson (1976), Dalbys hembygdsförening (1994), Elowson (1978), Eriks-
son (1985), Eriksson (2007), Färgelanda PRO (1992), Gustafsson (1986), Hill (2005), Jonsson 
& Emrin (1984), Karlsson (1992), Luthersson (1990), Lyåsa Rotes intresseförening (2008), 
Mårtensson (1993), Nottebäcks hembygdsförening & Granhults hembygdsförening (1983), 
Paulsson (1943), Petersson & Jonsson (1978), Pettersson & Petersson (1968), Pettersson (red) 
(2002), Stromsjö (1977), Svensson (1992), Welén (2005), Vallsjö SLS (1965), Östra Blekinge 
hembygdsförening (1984, nytryck 2003), http://www.hagelbergs-hbf.se/13443739,  
http://www.undenas.se/UHF/Torputdrag/index.htm 



 150 

 
Figur 41. Några exempel på inventeringstexter (foto: Lagerqvist 2011). 

Vad ett torp var 
Rent generellt utgår de studerade texterna från en historisk innebörd på torp 
men med vissa variationer kring vad som lagts in i begreppet. De flesta in-
venteringar har inkluderat både det som de kallar torp och backstugor, i vissa 
fall även andra bebyggelseenheter. Vidare har det framförallt varit bebyggel-
sen och inte marken som varit fokus i det praktiska inventeringsarbetet. Av-
gränsningarna är inte så strikt gjorda, någonting som också RiH påpekat inte 
var så viktigt. Majoriteten av de undersökta inventeringarna inleder sina 
genomgångar med någon slags definition. Vissa definitioner är väldigt detal-
jerade, men ofta antas det att läsaren har en viss kunskap om torp redan in-
nan. Beskrivningarna är många gånger partiella. Flera inventeringar ger dock 
ingen förklaring alls på vad ett torp varit (t.ex. Gustafsson 1986), även om 
exempelvis deras historik och definitioner på backstugor ges. Angående vad 
ett torp egentligen ansågs ha varit finns inte så stora olikheter texterna emel-
lan. De flesta inventeringar behandlade torp som små jordbruksställen som 
legat långt inne i skogen. Andra karaktärsdrag som vanligtvis getts är fattig-
dom, enkelhet, dålig och nyuppodlad mark. Vidare framhävdes ofta att tor-
parna hade ett fåtal boskap, styrdes av kontrakt samt var ofria men hade det 
bättre än backstugusittarna. Det är alltså framförallt beskrivningar som ger 
negativa associationer.   
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Goda torpare, dåliga torp 
Skrifterna innehåller ofta dikter om torparslit och minnet av torparna och de 
börjar eller slutar ofta med en reflektion kring nutiden. Dikterna inkluderar 
vanligen ett visst skimmer kring torparnas liv och egenskaper. Detsamma 
återfinns i många av inventeringarnas texter där torpare, torparliv och min-
nena kring dem beskrivits. Medan torpen ofta beskrivs utifrån hur dåliga de 
var blir torparna själva gång på gång beskrivna som bra, starka, strävsamma, 
duktiga och rediga människor (t.ex. Carlsson 1972:5). En vanlig poäng är att 
många torparättlingar blivit framstående män och kvinnor och jobbat upp sig 
rejält, trots (eller kanske tack vare) de hårda och fattiga liven på torpen (t.ex. 
Paulsson 1943:39). Torparnas arbete och slit, men också deras idoghet och 
förnöjsamhet, hyllades och det visas tacksamhet och beundran i många av 
texterna (t.ex. Mårtensson 1993:10, Stromsjö 1977:3, Elowson 1978:8). I 
texterna kan man ana en tanke om någon slags specifik torparkultur och tor-
parmentalitet. I en inventeringstext konstaterades  

Vad nu detta hem och denna idyll skapad ur vildmarken hade kostat av möda 
och försakelse, är för oss knappast möjligt att fatta. Ur denna groningsgrund 
växte ett släkte, som lärde att ’stå på egna ben’ (Petersson & Jonsson 
1978:5). 

Just försakelse och idoghet är ord som om och om igen används för att be-
skriva torparnas specifika sinne och levnadssätt. Det har exempelvis talats 
om att torpen skapades genom ihärdigt arbete där förtryck, mödor och försa-
kelse var ständiga följeslagare (Andersson & Ferm-Malmkvist 1994:7). 
Hembygdsrörelsens utforskande och uppmärksammande av de fattigas histo-
rier har kallats just för ”en sorts heliggörande av fattigdomens historia” (Ed-
quist 2009:198). Det illustreras tydligt i föreningarnas texter. Många av in-
venteringarna framställdes som hyllningar till  

de strävsamma generationer av människor som trots svåra yttre omständighe-
ter lyckades förvalta och utveckla både människor och egendom. En viktig 
länk i den utveckling som skapat förutsättningar även för vår tid (Karlsson 
1992:3). 

Torparna framställdes följaktligen som goda människor och samhällsbygga-
re. Det har vidare framhävts att det var viktigt att torpen och backstugorna 
inte glömdes bort eftersom de ”både bokstavligt och symboliskt blivit bäran-
de grund för det samhälle, som sedan dess kunnat byggas” (Bengtsson 
1982:10). Just att torpen skapat det samhälle vi idag lever och har det bra i är 
ett återkommande inslag i inventeringsskrifternas representationer. Synen på 
torparna som goda människor, arbetare och samhällsmedborgare har tydliga 
likheter med den samhälleliga debatten kring sekelskiftet 1900. Även om 
inventeringstexterna var noga med att framföra det hårda livet på torpet tas 
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även det goda som fanns där upp. ”Visst var det fattigdom och hunger, um-
bäranden och bekymmer […]. Men där fanns också glädje och gemenskap, 
framtidstro och god vilja. Vi har anledning att minnas detta.” (Bengtsson 
1982:303). Torpens ansågs berätta om ”minnen av hårt arbete och åratals 
strävsam odlarmöda – men också om kärlek till naturen och omsorg om fa-
milj och efterkommande.” (Eriksson 2007:baksidetext).  

Att hindra glömskan av ”Sveriges pyramider” 
Det vanligaste syftet med inventeringarna var att utforska och dokumentera 
så mycket som möjligt kring torpen och dess brukare för att förhindra att 
deras epok och deras slit föll i glömska. Man ville förebygga att information 
inte skulle gå förlorad för kommande generationer, även om mycket redan 
försvunnit. Att märka ut torpen på kartor, eller i alla fall beskriva var de le-
gat, har vid sidan av identifiering av brukarna varit en av de viktigaste upp-
gifterna med arbetet. De flesta av inventeringarna har resulterat i uppsättning 
av skyltar vid torpplatserna, någonting som påpekats som viktigt från cent-
ralt håll. Många har också resulterat i torpvandringar. 

Genom inventeringarna och de skrifter och verksamheter som följde dem 
ville man befästa minnet av torpen och deras redbara familjer. Att studera 
torpen var ett sätt att bevara minnen och levandegöra äldre tiders kultur 
(Bengtsson 1982:10). Det senare var under tidigt 1980-tal ett uttalat kultur-
politiskt mål i Sverige. Det har alltså framförallt handlat om att inte glömma 
bort torpen och de som levt och slitit där (t.ex. Claesson 1976). Inventering-
arna var ”ett äreminne över stugornas folk […] som en gång i slit och släp 
kämpade för överlevnaden” (Pettersson 2002:5). Också en bevarandetanke 
har funnits närvarande. Man ville  

försöka bevara dessa odalgärningar […] så de efterkommande generationerna 
kan se och delges ruinerna av dessa boplatser. Sant är som sägs ’detta är Sve-
riges pyramider’ (Östra Blekinge hembygdsförening 1984/2003:onumrerad). 

Torparnas arbete är ett arv att förvalta (Jonsson & Emrin 1984:182). En in-
ventering uppmärksammade att förutom hembygdsföreningarnas inventer-
ingar ”så görs det inte mycket för att bevara den gamla torparkulturen i 
färskt minne.” (Nottebäcks pensionärsförening & Granhults hembygdsföre-
ning 1983:6). Arbetet med inventeringar och skyltning har kallats betydande 
kulturgärningar (t.ex. Eriksson 1985:5). Flera föreningar har skrivit om hur 
arbetet med dåtidens torp förhoppningsvis skulle hjälpa nutids- och fram-
tidsmänniskan på vägen framåt. Det var ”något gott att bära med sig som råg 
i ryggen” (Bengtsson 1982:10, men även t.ex. Lyåsa Rotes intresseförening 
2008). Torpinventeringarna syftade till att få dagens människor att begrunda 
och känna respekt och tacksamhet över tidigare generationer och deras arbe-
te och sätt att leva. De skulle  
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bliva en stilla eftertankens hymn, lika ljus och lätt som de sommarskyar som 
seglar fram i en stilla bris över detta åldriga torp, vars väggar och tak buktar i 
åldrig svaghet. Ett tack för gott arbete, försakelse och umbärande, för ett kraf-
tigt folktillskott […]. Må vi gemensamt aldrig glömma dessa enkla hyddor i 
vår hemsockens jord (Carlsson 1972:1). 

Utgångspunkten för arbetet har vanligtvis varit att torpen höll på att försvin-
na, både minnesmässigt och materiellt, från den tid vi lever i nu (t.ex. Färge-
landa PRO 1992:4, Hill 2005:7). Ernst Paulsson talade redan år 1943 om att 
torpen snart endast var ett minne blott och att en epok i kulturhistorien då 
gått förbi (Paulsson 1943:16). Även att belysa torpepoken och de ekonomis-
ka, sociala och materiella förhållanden som torpen existerat under har utpe-
kats som syfte (se t.ex. Paulsson 1943, Vallsjö SLS, Dalby hembygdsföre-
ning 1994, http://www.undenas.se/UHF/Torputdrag/index.htm). En mer 
praktisk utgångspunkt för många föreningar tycks också den inspiration som 
andras liknande arbeten och RiHs aktiva uppmärksammande av torp varit 
(t.ex. Bengtsson 1982:139).  

Då och nu 
Det hårda, slitiga och nästan omöjliga livet på torpen uppmärksammades 
alltså mycket och många inventeringar har också påpekat nutidsmänniskans 
problem med att förstå det (t.ex. Carlsson 1972:3-5, Asserlund 1987/1988, 
Elowson 1978:8). Torparbetet kunde därför bli ett sätt att försöka förstå och 
se vår egen tid ur ett annat perspektiv. ”Må vi stanna upp i stilla vördnad 
varhelst vi i skog och mark skymtar resterna av en stuggrund från denna tid, 
jämföra med vår ombonade tid med all tänkbar komfort.” (Carlsson 1972:4). 
Genom inventeringarna skulle insikterna om hur våra förfäder levt ökas och 
våra referensramar vidgas. En annan koppling mellan dåtid och nutid gjordes 
genom upplysning av vad torpen blivit idag. Den nya tidens sommartorpare 
framställdes både som räddning och en stor och ibland opassande föränd-
ring: ”en del har blivit räddade i tid och blivit sommartorp för semesterfirare. 
Det är inte ovanligt att det står ett ’lyx-åk’ på tomten, där förfäderna förde ett 
strävsamt liv för tillvaron.” (Nottebäcks pensionärsförening & Granhults 
hembygdsförening 1983:6). I Bygd och Natur kan man läsa om byggnadsin-
genjör Dravnicks, som oroade sig för den hetsiga jakten efter sommartorp, 
en jakt han kallade för ”torpsafari” och ”torppsykos”. Dravnicks var rädd att 
torp skulle bli en ny prestigesymbol, som bil och TV hade blivit. Det skulle 
då bli något som alla skulle ha vilket hotade den äldre bebyggelsen och dess 
värden. Han menade att om man följde alla medias råd kring renovering 
skulle den gamla bebyggelsen förvanskas. Dravnicks önskade därför att me-
dia, som skapat detta, också kunde upplysa om torpens kulturhistoriska vär-
den och inte bara ge förslag på byggnadstekniska lösningar och hur man 
skulle göra om dem (Bygd och Natur 1962 nr 4:231). 
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Det fortsatta torparbetet 
Många av de analyserade texterna är flera årtionden gamla och berättar om 
det arbete som genomfördes kring torpen då. För att ta reda på hur torp före-
kommit i hembygdsföreningarnas aktiviteter därefter har jag kontaktat de 
föreningar som varit möjliga att koppla till de undersökta texterna. 12 före-
ningar15 har gått att få kontakt med. Enligt dem finns det idag fortfarande ett 
intresse för torp i föreningen, men eftersom mycket arbete redan är gjort 
anses det inte lika aktuellt längre. En man uttryckte att ”intresset finns kvar, 
men inte så uttalat som för ett antal år sen då inventeringen gjordes” (Welén 
2009-12-01). I alla föreningar finns fortfarande aktiviteter kring torpen, 
framförallt vandringar till torpställen och lämningar. Flera föreningar är ock-
så sysselsatta med att digitalisera inventeringarna och diverse dokument 
samt förteckna lämningar med koordinater för GPS-användning.  

Avslutande diskussion 
Intresset för torpen har varit stort inom hembygdsrörelsen sedan 1960-talet. 
Fortfarande under 2000-talet tycks ett stort intresse och många verksamheter 
finnas kvar, trots att mycket arbete redan är gjort och ett ökat intresse för 
industriminnen. Av genomgången blir det tydligt att rörelsens centrala or-
gans torpuppmärksammande påverkat de lokala aktiviteterna angående hur 
arbetet skulle se ut och vad det kunde resultera i. De allra flesta föreningar 
som arbetat med torpen har gjort det genom inventering. Det är ett arbete 
som RiH genom sina skrifter haft stor möjlighet att styra. Det finns också 
stora likheter i utgångspunkter, syften och arbetssätt mellan de centrala skrif-
terna och de lokala föreningarnas arbeten. I inventeringarnas spår har sprid-
ning av informationen i form av sammanställande av dokumentation, torp-
vandringar och skyltning av torplämningar följt. Arbetet har därför resulterat 
i ett praktiskt engagemang kring torpen och en massiv dokumentation av 
information om dem, men också om backstugor och annan bebyggelse.   

En del i undersökningen av hembygdsrörelsen har varit att identifiera dess 
föreställningar kring torp och torpare. Framförallt har torpens fattigdom 
framhållits som ett viktigt karaktärsdrag. Nöden var aldrig långt borta även 
om torparna hade det bättre än vissa andra. Andra upplyfta kännetecken är 

                               
15 Augustin, Granhults hembygdsförening, e-post 2009-12-04, Dannesäter, Högsby hem-
bygdsförening, e-post 2009-12-02, Dicander, Silvbergs hembygdsförening e-post 2009-11-30, 
Holmgren, Undenäs hembygdsförening e-post 2009-11-30, Karlsson, Rasbo hembygdsgille e-
post 2009-11-30, Karlsson, Östra Blekinge Hembygdsförening, e-post 2009-12-01, Lundberg, 
Hagelbergs Hembygdsförening e-post 2009-12-01, Masseck, Norrhults Hembygdsförening e-
post 2009-11-30, Pettersson, Närkes Skogskarlar e-post 2009-12-01, Strömblad, Hylletofta 
hembygsdföreing, telefon 2009-11-30, Welén, Torstuna Hembygdsförening e-post 2009-12-
01, Wennblom, Källeryds hembygdsförening, telefon 2009-11-30.  
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torpens avskilda belägenhet inne i de djupa skogarna och att de var små, 
knappa jordbruk. Vidare är torpet en dåtidsföreteelse som på senare tid be-
hövts uppmärksammas och dokumenteras innan all kunskap, alla spår och 
alla minnen försvinner. Det har alltså framställts som en hotad plats och en 
försvinnande kunskap. I bilden av torparna ingår att de skapade Välfärdssve-
rige genom arbete, uppodling och uppoffring. Torpen var hem för redigt folk 
som genom slit och försakelse byggt upp Sverige, något som vi på senare tid 
håller på att glömma bort och därför behöver bli påminda om. Här kan en 
parallell dras till tidigare studier om lokalt historieengagemang. De har ofta 
lyft fram att engagemanget vanligen handlar just om att uppmärksamma 
tidigare generationers kamp och slit för att göra livet bättre för framtida ge-
nerationer (Cashman 2006, Rosenzweig & Thelen 1998).  

En bild som växer fram genom texterna är den om de dåliga torpen och de 
goda torparna. Överlevnaden och slitet på torpen och torparnas goda egen-
skaper har skapat ett stort värde kring torp, fyllt av respekt och stolthet hos 
rörelsen. Det är en del av varför torp anses så betydelsefulla och rättfärdiga 
att bevara, både kognitivt och materiellt. Ett sätt att hantera det har varit att 
uppmärksamma och statuera dem och deras betydelse genom skrifter och 
rent fysiska markeringar i landskapet. Att så många torp dessutom rent mate-
riellt mer eller mindre försvunnit tycks gjort att de ansetts än viktigare att 
lyfta fram, skapa aktiviteter kring och framhålla positivt präglade föreställ-
ningar om. Detta är en viktig poäng i förståelsen av rörelsen torparbete men 
även för att förstå allt arbete med bevarande som kommer att bli framträdan-
de i studierna av media och dagens torpanvändning. Här blir alltså en inter-
aktion mellan föreställningar, materialitet och praktik kring torp synlig.  

Hembygdsrörelsen har förlängt, men också styrt, minnet av torp i männi-
skors medvetande genom sina texter, utmärkande på kartor, skyltningar och 
vandringar. Särskilt för de obebodda och försvunna torpen, som idag inte 
används som bostäder, är rörelsens texter och verksamheter av betydelse. De 
har på ett vis överlevt genom dem. Torparbetet handlar alltså om det som 
redan är frånvarande och om att förhindra att ännu mer blir det. Föreningar-
nas arbeten är dessutom viktiga för att de kan vara det enda som finns skrivet 
om torp i ett visst område. De blir därför en inflytelserik källa till kunskap 
för människor lokalt. Det märks i de intervjuer som gjorts med torpanvända-
re i fallstudierna. Men dokumentation av något innebär alltid också en tolk-
ning av det. Föreningarnas texter om torpen, som ofta är strukturerade ut-
ifrån partiella beskrivningar och anekdoter, kan därför vara viktiga för for-
mandet av föreställningarna om torp hos dem som idag bor där.  

Hembygdsrörelsens engagemang med torpen har gjort att de uppmärk-
sammats både materiellt, praktiskt och textuellt och att vissa värden och 
egenskaper inbäddats eller förstärkts i dem. Arbetet utgjorde det första in-
tresset för, och värderingen av, torp som kulturhistoria. Intresset kan till stor 
del ses som sprunget ur att torpen och liknande historiska företeelser upplev-
des som saknade i tidigare historieskrivning. Intressant nog kan också allt 
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fokus som rörelsen gett torpen i sin tur påverkat det akademiska intresset 
kring torp och gjort att de betraktats som mindre forskningsintressanta 
(Svensson 2002b:183). Det finns de som försökt ändra detta. Arkeologipro-
fessorn Hans Andersson gör med sin vetenskapliga bearbetning av en tidiga-
re torpinventering (2007) ett försök att visa den potential som kan finnas i 
den typen av dokumentation. Han påpekar emellertid att inventeringarna 
kräver en hel del bearbetning och problematisering. 

Så varför blev torpen ett så viktigt ämne inom hembygdsrörelsen? En del 
av svaret är att det skedde en breddning av det historiska perspektivet så att 
fler delar av historien och samhället började anses intressant. Torparnas hi-
storia har ansetts viktig eftersom denna grupp utgjort en så stor del av be-
folkningen och eftersom de genom sitt slit byggt upp det samhälle vi har 
idag. Det är dessutom en historia som man varit orolig för att den skulle 
glömmas bort och materiellt försvinna. Men ett annat skäl kan också hittas i 
att eftersom torpen, utifrån den historiska definitionen, var någonting som 
var på väg att försvinna, så blev det också en ganska väl avgränsad uppgift 
att arbeta med.  

På vissa håll tycks det i rörelsen funnits en rädsla för det stora intresse 
som fanns för torpen som sommarnöjen och som exempelvis varit tydligt i 
media. Detta medieintresse ska nu undersökas.  
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Kapitel 11. Torpet i en ny värld: Allt i hemmet 
och Gård & Torp 

Torpet i hembygdsrörelsen har en historisk innebörd, om än mer öppen och 
inkluderande än den historiska definitionen som var aktuell i delen Timmer 
och jord. Ungefär samtidigt som ett torpintresse föddes i rörelsen började ett 
annat intresse för torp, kopplat till sommar och fritid, också bli synligt i det 
svenska samhället. Torpets innebörd i detta intresse skulle dock bli annor-
lunda. Denna omladdning kommer att bli tydlig i det här kapitlet men också i 
de följande två som alla behandlar media. 

För att kunna gå djupare in på torpet i medievärlden har tidskrifterna Allt i 
Hemmet (förkortas AiH) och Gård & Torp (förkortas G&T) analyserats. 
Innan de diskuteras ska torpets plats i dagstidningar och tidskrifter mer gene-
rellt kommenteras. Vid en översiktlig genomgång av artiklar i dessa medier 
sedan 197916 bli några sammanhang som torp förekommer i tydliga, förutom 
att vara en lokal för olika händelser, som brott eller liknande. Artikel på arti-
kel beskriver drömmen om torpet (särskilt specificerat som svenskens dröm) 
ofta i samband med köp, efterfrågan och utbud av fritidshus. Många artiklar i 
dagspressen handlar också om utländska köpare av torp vilket gör torpets 
internationalisering synlig. I dessa märks det att torpen anses nationellt vik-
tiga genom den oro som uppstod när andra (icke-svenskar) köpte torpstugor. 
Vidare behandlar en stor del av artiklarna renovering och bevarande. Andra 
är mer som inlägg som handlar om att torpet blivit idyll. Det finns också en 
stor mängd artiklar som handlar om TV-programmet Sommartorpet. I artik-
larna blir torpet nästan uteslutande beskrivet med ord som charmigt, lantlig 
idyll, litet, fritidshus, dröm, svenskt, rött med vita knutar och som nära natu-
ren. Genomgången visar att i landets dagstidningar liksom i tidskrifter som 
Sköna hem, Hus & Hem, Ica-Kuriren och Allt i hemmet har torpet figurerat 
under de senaste tre årtiondena. År efter år lockar deras vår- och sommar-
nummer med rubriker som Torpdrömmar, Sommarens stora torpnummer, 
Fridfullt torparliv, Kärleken är röd – som ett torp, Sommartorp att längta 
till, Torp till salu, Nytt torp i traditionell stil och Torparliv vid poolkanten. I 
texten hänvisas tidskrifterna genom årtal och nummer, till exempel 2006:1. 
Inga sidhänvisningar ges.  

                               
16 Baseras på sökning på ordet torp i databaserna Mediearkivet och Artikelsök, som har artik-
lar från svensk press från år 1984 respektive 1979. 
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Allt i hemmet och Gård & Torp: en textuell kontext 
AiH är en tidskrift om hus och hem som gavs ut första gången år 1956. Den 
har därefter haft några avbrott men ges fortfarande ut idag. AiH ger därför en 
möjlighet att följa intresse, uppfattningar och betydelser kring torp under en 
50-årsperiod och se hur dessa förändras och hänger samman med det som 
händer i övriga samhället. G&T blev en egen periodisk tidskrift år 2003. 
Innan dess hade den under fem år kommit ut som en bilaga till tidskriften 
Antikbörsen (nu Antikvärlden). År 2009 var upplagan uppe i 21 300 med en 
beräknad räckvidd på 75 000 läsare. AiH hade samma år en upplaga på 
81500 och en räckvidd på 339 000 läsare (www.tidningsstatistik.com). Tor-
pet har varit framträdande i dem båda. Av de 46 årgångar som getts ut av 
AiH mellan åren 1956-2008 har alla utom fem haft något nummer, och ofta 
fler än så, som behandlat torp. Många nummer under 1960-, 1970- och 1980-
tal kallades just torpnummer eller torpspecial. Det har också den betydligt 
senare uppstartade G&T haft sedan starten år 1998.  

Förutom den övergripande kontexten som representationerna av torp mås-
te ses utifrån (som skissats i kapitel två) finns närmare kontexter att redogöra 
för. Den textuella kontexten handlar om textens syfte, deltagare och vilket 
genre texten är en del av. Texterna i AiH och G&T syftar till att ge råd och 
inspiration kring skapandet av hem respektive kring gamla hus. Dessutom 
har båda haft mer specifika syften som att få folk att ta hand om gamla hus 
och vägleda dem genom jakt, köp, vård och mer eller mindre modernisering 
av dessa. Deltagarna är tidskrifternas redaktioner och deras läsare, samt de 
som är med i reportagen. AiH är skriven av och för en stadsbefolkning som 
drömmer om eller har hus på landet. G&T vänder sig till de som älskar, har 
eller drömmer om gamla hus. Det är landsbygdens hus som står i centrum. I 
båda tidskrifterna finns en allmän framhävning av det goda enkla livet på 
landet och den lantliga idyllen (se Baylina & Berg 2010 om liknande tid-
skrifter och representationer i Spanien och Norge). Artiklarna som analyse-
rats i de både tidskrifterna kan framförallt räknas till genren reportage, me-
dan andra är krönikor eller mer informationsinriktade texter. Reportage be-
finner sig i gränslandet mellan bruksprosa och skönlitteratur. Därför blir de 
ofta en blandning av informativ brukstext och skönlitterär text med estetisk 
funktion (Hellspong & Ledin 1997:17). Språkbruket i artiklarna är både be-
skrivande och berättande. De är ofta målande reportage med många värde-
rande och positivt laddade adjektiv och förmedlade känslor.  

 De analyserade artiklarna i AiH är skrivna under perioden 1956 till 2008 
och i G&T 1998 till 2009. De är väldigt beroende av sin tid och omvärld 
eftersom tidskrifternas främsta syfte är att sälja nummer och få sina läsare 
nöjda. Det innebär en anpassning till vad läsarna efterfrågar. Innehållet har 
emellertid både påverkats av och påverkat läsarna. Flera gånger blir det tyd-
ligt att reportage är resultat av önskemål från läsare: ”torpen har blivit tradi-
tion i AiH. Ni ber oss om dem…” (AiH 1971:4) och att artiklar påverkat 
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läsare att leta torp eller renovera på ett speciellt sätt (G&T 2009 nr 4). Här 
blir alltså vissa kopplingar mellan det media uttrycker och människors önsk-
ningar och aktiviteter märkbara.  

Tidskrifternas intertextuella kontexter 
Många av AiHs artiklar som behandlat torp har använt sig av personer, ut-
tryck eller platser från Astrid Lindgrens och Vilhelm Mobergs skönlitterära 
världar. Framförallt har det varit tydligt i texter som handlat om Småland. 
Hänvisningar till Bullerbyn, Emil, Raskens och Karl-Oskar, men även till 
stugan i Hans och Greta och till Elsa Beskow skapar tydliga intertextuella 
kopplingar mellan artiklarna och välkända och omtyckta platser, personer 
och berättelser. Exempelvis skrev man angående användningen av ett torp att 
”En stor del av tjusningen på sommarstället ligger väl i det litet primitiva och 
nötta. Var det inte något av sagobokscharmen och tanken på den lilla lilla 
gumman i det lilla lilla huset?” (1956:6). I G&T finns inte alls samma inter-
textuella kopplingar. Det finns dock en bok som refereras till ofta, Ove Hi-
demarks Så renoveras torp och gårdar (1974, därefter många utgåvor). Den 
kallas vid flertalet tillfällen bibel. För det mesta är de intertextuella referen-
serna öppna kopplingar, men mer dolda allusioner finns bland annat i be-
greppet Smålandstorp. Det har använts mer än någon annan geografisk refe-
rens tillsammans med torp. I begreppet kan både Lindgrens och Mobergs 
världar inrymmas. En äldre intertextuell koppling kan också hittas i den 
torpdröm som tidskrifterna ofta uttrycker. Torpet som dröm fanns, som re-
dan åskådliggjorts, inom politik och litteratur redan under årtiondena om-
kring sekelskiftet 1900. De intertextuella kopplingarna skapar anspelningar 
till mer än vad texten konkret handlar om. Genom att hänvisa till någonting 
känt som exempelvis finns i sagorna blir många fler associationer och käns-
lor inrymda i artikeln. En annan värld kopplas till den konkreta platsen eller 
ämnet. 

En resa med torpet genom tiden: från 1956 till 2009 
Eftersom AiH funnits i över 50 år och G&T i över tio är det möjligt att stu-
dera hur de behandlat torp i olika tider. Kring mitten av 1950-talet började 
AiH att uppmärksamma torpet som en charmig sommarstugedröm för stads-
bor. Samma år som tidskriften startade, 1956, kom den första artikeln om 
upprustningen av det som tidskriften benämnde som ett torp (1956:6). Året 
därefter utgavs en artikel där ägare till ett renoverat torp deklarerade ”Vi är 
torpare vi!” (1957:5). Samma år, fast långt ifrån AiHs redaktion på Sveavä-
gen i Stockholm, försvann den siste som kallades torpare från kyrkans för-
samlingsböcker över befolkningen i den småländska socknen Sjösås. Kring 



 160 

samma tid började Hembygdsförbundet tillsammans med Land och Nordiska 
museet att inventera och dokumentera torp och torparminnen för att förhind-
ra att de glömdes bort. Det existerade alltså två typer av torpare och torp, och 
användningar av begreppen, samtidigt under efterkrigstiden. Den ena hade 
sedan årtionden försvunnit alltmer. Den andra hade just påbörjat ett segertåg 
mot det svenska hjärtat och samhället.  

Samhällsförändringar och lediga hus 
AiH började uppmärksamma avfolkningen på landsbygden i slutet av 1950-
talet. Jordbruksrationaliseringar och generationsskiften förändrade förutsätt-
ningarna på landsbygden och resulterade i övergivna hus på många håll i 
landet. De nummer som under 1950-talet behandlade torp fokuserade mest 
på hur övergivna torp och ödegårdar hade omvandlats och renoverats till 
fritidshus eller hur det skulle kunna gå till. Tidskriften uppmanade sina läsa-
re att leta upp övergivna hus och ta hand om dem. Därefter följde nummer på 
nummer under 1960- och 1970-talen med uppmaningar och annonser om 
lediga torp som väntade på nya ägare.  

Vad som varit småbrukarens hem blir i bästa fall ett ”sommartorp” för stads-
familjen, i sämsta fall en ruin och ett antal kvadratmeter att lägga till den 
svenska skogen på frammarsch. […] den moderna digerdödens spår. Men det 
är inte bara rätt att läsa tragik i bilden av småbrukaren på flyttlasset […]. Han 
flyttar för att få det bättre någon annanstans och ger på samma gång andra 
möjligheter att fly från tätorternas rök och damm. Är det något fel med det? 
(AiH 1963:9). 

Även om flyttlassen från landet inte ansågs helt fel så var man alltså oroad 
över de hus som övergavs. Det skrevs att det var fel att hus förstördes av att 
ingen tog hand om dem. Torpen och andra gamla hus framhölls som bra för 
stadsbon för att kunna ”hålla kontakten med det värdefullaste i sitt väsen” 
(1960:3) och för att känna samhörighet med gammal bygd. Torpet, menade 
man, gav nutidsmänniskan perspektiv på tidigare generationers slit, vilket 
också hembygdsrörelsens texter ofta åberopat. Många gånger påpekades att 
torpen nu var idylliska, men ofta med en hänvisning till tidigare brukares slit 
och fattigdom. Under 1960-talet började tidskriften uppmärksamma torpen 
mer specifikt. Den största delen av artiklarna som berörde torp handlade om 
köp av dem. Frågor kring var de fanns och kostade, vad man skulle tänka på 
vid köp och användning, hur de skulle vårdas och allt jobb som torpet inne-
bar diskuterades flitigt. Torpen framhölls som billiga, vilket innebar att de 
kunde vara möjliga sommarhus för en stor del av befolkningen. Många tex-
ter behandlade också varför svensken ville ha torp, vad ett torp egentligen 
var och varför så många stod tomma. Det blir genom artiklarna tydligt att det 
fanns ett stort intresse för torpet som sommarstuga och att många gav sig ut 
för att hitta torp i det som AiH kallade ”torprush” (1960:9). 
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Figur 42. Lagom bevarande i Allt i Hemmet år 1975. 

Att bevara och rätten att bli bevarad 
Från 1960-talet och framåt började bevarandefrågor och synen på torpen 
som en del ett arv som måste vårdas bli mer närvarande i AiH. Under denna 
tid började artiklar också varna för att de ofördärvade och genuina torpen 
började bli sällsynta och dyra. ”Det är en bit av Fattigsverige som numera 
har blivit dyrbar idyll. Den som vill göra ’torpfynd’ måste leta” (AiH 
1976:4). Det gjordes flera uppmaningar från tidskriftens sida om att man 
skulle ta hand om, visa hänsyn, bevara och bebo torpen. Samtidigt inflikades 
ofta att husen också måste anpassas och moderniseras för att ge plats åt vår 
egen tid. Ofta påpekades det att det inte var meningen att man skulle skapa 
ett museum eller vara slav under historien. En modern standard var viktig (se 
figur 42). Detta har framhållits i många artiklar under 1960-, 1970-, 1980-
talen och även tidigt 1990-tal. Man skulle kunna kalla det en gyllene medel-
väg, ett lagom bevarande kombinerat med ett lagom moderniserande. Redan 
år 1956 beskrevs valet att modernisera ett torp och samtidigt behålla en 
gammaldags stil som ”det enda rätta” (AiH 1956:6). Framförallt var det 
torpstugans exteriör som förtjänade hänsynstagande, medan interiören istäl-
let borde göras mer praktisk, dock i gammaldags stil. Reportage om folk som 
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bannlyst alla moderniteter har varit relativt ovanligt i tidskriften, precis som 
artiklar om de som inte bevarat något alls.  

En del i frågan om omhändertagande och vård av torp diskuterades i ter-
mer av rättigheter och ansvar. Artiklar betonade att ”modernisering utan 
kunskap och pietet är ett brott mot dem som levat före oss och mot dem som 
ska ta vid där vi slutar.” (AiH 1962:6). Vidare sa man i samma artikel ”Att 
förse t.ex. ett soldattorp med perspektivfönster är som att sätta jeans på 
Zorns dalkullor!”, vilket också tydligt illustrerar synen på torpet som något 
typiskt svenskt. Att ta hand om övergivna torp liknades vid flera tillfällen vid 
en kulturgärning (AiH 1964:4). ”De gamla torpställena tillhör på sätt och vis 
oss alla, vi har inte rätt att förstöra dem. De bör få en chans att få rätt 
vård…” (AiH 1971:4). Det var viktigt att läsarna skulle lära sig hur ett torp 
”sett ut och hur det kan anpassas - så varligt som möjligt - till modern stan-
dard” (AiH 1975:4). Tankarna hörde väl hemma i tiden. År 1975 inföll 
byggnadsvårdsåret med Låt husen leva som devis. I regeringens kulturpoli-
tiska mål började det från 1970-talet poängteras att statens bevarandearbete 
skulle spegla hela samhällets, och alla generationers, historia (Unnerbäck 
2002:13). Men som AiHs artiklar visar så blev detta bevarande även en vik-
tig fråga hos privatpersoner.  

1980-talets AiH liknande tidigare perioder men artiklarna blev mer hem-
ma-hos-reportage än tidigare texter som mer allmänt behandlat torpköp och 
renoveringar. Bevarandefrågorna var viktiga delar i artiklarna under hela 
1980-talet och även under 1990-talet då flera artiklar mer specifikt började 
behandla byggnadsminnesvård. Tidskriften fortsatte att uppmana till beva-
rande, hänsynstagande och försiktig modernisering. Kring början av 1990-
talet etablerandes Gysinge centrum för byggnadsvård och ett nytt sätt att 
betrakta, och i praktiken kunna bevara, gamla hus började växa fram. Vid 
sidan av denna utveckling började emellertid flera av artiklarna gå mer mot 
inredningsreportage än tidigare, och anpassningar till nutiden märks mer än 
på 1980-talet. Artiklarna från 2000-talet är än mer fokuserade på inredning, 
konsumtion och skapande eller återskapandet av en gammaldags ”torpstil”. 
Det kan ses i rubriker som ”Nu har torpet fått äkta torpcharm” (2008:8) och 
”Bröstpanel ger en genuin torpkänsla” (2002:6). Bevarandefrågorna har på 
senare tid alltså inte varit lika uttalade som innan. 

År 1998 började en bilaga ges ut i samband med vissa nummer av tid-
skriften Antikbörsen. Bilagan kom att kallas Gård & Torp och efter år 2003 
blev det en egen tidskrift. De nedtonade frågorna om byggnadsvård och be-
varande i AiH under 2000-talet kan istället mycket tydligare hittas där. In-
tresset för byggnadsvård har de senaste årtiondena enligt G&T varit stort. 
Bilagan blev därför en egen tidskrift och den har hela tiden ökat sin läsar-
krets. I G&T kan man följa en ganska jämn flod av artiklar om torp. I denna 
finns både inredningsbaserade artiklar som ”Startkit för torparen” (2007:4) 
och reportage om varsamma renoveringar och informationsbaserade histo-
riska tillbakablickar kring torp. Det budskap som förs fram av G&T liknar 
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många av AiHs artiklar om varsamt bevarande och återställande av en torp-
karaktär där också dagens behov kan få vara med. I G&T finns dock inte alls 
samma kontrastering mellan nu och då som funnits i AiH. Istället finns en 
större fokus på vad som kulturhistoriskt är rätt och fel inom byggande och 
inredning (t.ex. G&T 2007:8, 2006:2, 2002:3). I tidskriften finns det en sek-
tion med frågor från läsarna och svar från olika experter, och en stor del av 
frågorna rör objekt som benämns som torp. I både frågor och svar finns star-
ka åsikter om hur torp bör se ut och tas hand om. Genom insändarna blir det 
också tydligt att tidskriften påverkat husägare i sitt agerande kring föränd-
ring och bevarande av bebyggelse som uppfattas som torp. Dessutom är tor-
pets internationalisering synlig. Många av insändarna är skrivna av norska 
och danska husägare. Det kan vara ett tecken på att det finns ett stort intresse 
bland de utländska köparna att hantera den uppköpta bebyggelsen så som 
man traditionellt gjort. 

Torpfeber: ”Nu vill alla ha ett torp på landet” 
Jag vill gå in lite djupare på hur torpintresset i samhället växt, men också 
förändrats, med tiden. År 1957 beskrev AiH torpet som den mest charmiga 
sommarstugan som dessutom hade ett förmånligt pris. Artikel på artikel 
gjorde sedan reklam för hur bra, billigt och enkelt det var att rusta upp gamla 
torp till sommarstugor. År 1959 släppte de en stor specialbilaga med annon-
ser om ödegårdar som var till salu. Texten uppmärksammade landsbygdens 
pågående avfolkning och att mängder av idylliska röda och grå stugor stod 
tomma och behövde tas hand om innan de förstördes. I artikeln nämndes 
dock inte termen torp alls, men i följande års annonssamlingar blev begrep-
pet alltmer vanligt. De nästan varje år återkommande artiklarna om torp ty-
der på att det fanns en efterfrågan på dem. Till en början var artiklarnas syfte 
att väcka ett intresse och skapa en efterfrågan till landsbygdens alla tomma 
hus. Tidskriften jobbade tydligt för att inspirera folk att ta hand om de öde 
husen. Uppmaningar om att stadsbefolkningen själva skulle åka ut och leta 
var frekventa ”ingen kan tycka att det är rätt och rimligt att bra boningshus 
står och ruttnar ner” (AiH 1960:6).  

Torpintresset ökade fort. Det kan märkas på allt som skrevs om torp men 
även själva intresset uppmärksammades. Redan år 1961 skrev AiH om ”torp-
febern” (1961:5). Det var så de kallade det tillstånd som drog ut stadsbor till 
landsbygden på jakt efter tomma torp. Det var en feber som fick människor 
att skumma annonstidningarna och fastna med blicken på torp till salu-
rubriken. Tidskriften påpekade att det tidigare bara varit hembygdsförening-
ar och länsantikvarier som brytt sig om att torp övergavs och revs, men att 
det hade börjat ändras. Man konstaterade därefter att det blivit ”modernt att 
ha ett sommarhus” och att ”Nu vill alla ha ett torp på landet” (1962:6).  
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Figur 43. Torpjakt och torpdrömmar i Allt i Hemmet år 1988. 

Artikel efter artikel tog därefter tog upp hur och var torpen kunde hittas och 
vad man borde tänka på vid köp och vård av dem. Reportage gavs på allmän 
begäran från läsarna och många nummer i olika årgångar har avhandlat 
samma frågor gång på gång. En reflektion över intresset finns i Barbro Al-
vings (under signaturen Bang) kåserisamling Sol över torpet (1963):  

Det är ju så att man ska ha ett torp. Det ska alla. Om det är någon som jag är 
allvarligt ond på är det den förfader på sjuttonhundratalet som inte hade för-
stånd att smälla upp ett antal små backstugor i Stockholms närhet. […] Tänk, 
så man skulle ha haft det nu, om denne framsynte förfader hade funnits! Om 
man hade haft i sin hand en rad små stugor som var precis mogna vid det här 
laget, med för höga trösklar och för låga tak och kvistiga golv och mask i 
väggarna och råttor med anor från Gustaf III. Stockholmarna skulle ha tittat 
på dem med rörelse, tänkt på dem med längtan och fumlat länge omkring i 
plånboken (Alving 1963, sid 7-8). 

AiH var medvetna om att de bidragit till strömmen av stadsbor som vände 
sig mot landet och torpen. Trots att de såg det som en positiv utveckling så 
var de oroade över det sug som fanns i artiklarna, ett sug som gick bortom 
sunt förnuft. Det hade ”gått troll i torpjakten” och de var rädda för att ha 
lurat folk till hopplöst slit i förfallna hus genom sina romantiska historier 
(1965:3). AiH tycktes dock inte oroa sig för att torpfebern hotade torpbe-
byggelsen eller dess värden, som exempelvis var en rädsla som vi sett delvis 
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fanns i hembygdsrörelsen. Kring mitten av 1960-talet var torpintresset 
mycket stort och artiklar började hävda att de ofördärvade torpen började blir 
sällsynta, eller i alla fall väldigt dyra (se figur 43). Bilagorna med annonser 
fortsatte dock under hela 1970-talet och in på 1980-talet, om än i minskat 
omfång. Även på 1970-talet och en del av 1980-talet skrevs det mycket om 
att de genuina torpen började bli få och att priset för dem stigit. Enligt mäk-
lare fanns kölistor för folk som ville köpa torp och de såldes ofta innan de 
ens kommit ut på marknaden (1974:4).  

Torpdrömmen var dock inte så allmän som den nu kanske verkar. Paral-
lellt fanns även en annan trend kring sommarboendet, det nya moderna fri-
tidshuset. Många artiklar i AiH, särskilt under 1960- och 1970-talen, handla-
de om nya fritidshus. Det lyftes upp att svenskarna började få en ny syn på 
fritidshus och hade börjat längta efter moderna och fräscha hus istället för de 
gamla och primitiva stugorna. En artikel tog upp att många, särskilt husmöd-
rar, ofta längtade bort från de trånga köken och vattenhämtningen. Istället 
ville man nu ha ”stugor som pekar framåt i utvecklingen” (AiH 1960:2).  

På 1970-talet märktes även utflyttningstrenden gröna vågen i tidskriften. 
Folk började söka sig ut på landsbygden för att bosätta sig där permanent. 
AiH svarade på utvecklingen genom att i sina torpbilagor ta med större hus 
som kunde fungera som åretruntboende. Husen kallades dock oftast fortfa-
rande för torp. På 1990-talet slutade AiH med sina annonser över torp till 
salu och fokuserade på reportage om folk som redan hade torp och vad de 
gjort med dem. G&T har emellertid haft torpspecialnummer med annonser 
över ”drömtorp” årligen (t.ex. 2009:4). Torpintresset kan förutom att kopplas 
till en mer allmän sommarstugedröm även ses i ljuset av intresset för vård av 
gamla hus och kulturarv som ökat från och med 1990-talet. 2000-talets torp-
intresse märks genom att både AiH och G&T skrivit artiklar om hur torp 
bevarats, inretts och byggts om till sommarstugor och permanenta bostäder. 
Kanske märks det dock framförallt i att begreppet använts ofta och brett, till 
exempel i inredningsreportage.   

Begreppsglidning och blickfångare 
När AiH följs från starten fram till idag blir en diskussion om torpbegreppets 
innebörd märkbar. År 1960 kom det första resonemanget i AiH angående 
begreppet. Det specificerades då vad ett torp varit historiskt sett och sedan 
poängterades det hur tidskriften själv använde begreppet: oftast som ett litet 
hus på landet (1960:3). Liknande uppmärksammanden om att innebörden av 
ordet ändrats med tiden gjordes två år därpå (1962:6). Också år 1967 tog en 
artikel upp frågan om vad ett torp egentligen var och om de fick se ut hur 
som helst. Den glidning som skett i ordets innebörd lyftes upp igen. Man 
menade att ett torp inte fick se ut hur som helst om man inte accepterade den 
innebördsförändring som skett med tiden. Här kan man lägga märke till den 
fokusering som finns på betydelsen av torpets utseende. Vidare utpekades 



 166 

det att ”Numera tycks det gå för sig att kalla allting för torp som ligger på 
vad stadsborna menar med ’riktiga’ landet och inte är (alldeles) nyuppfört.” 
(1967:3). Därefter lämnades den ”korrekta” användningen av ordet som 
handlade om att torpare som gjorde dagsverken på en gård som betalning 
kunde få en liten bit mark att bruka. Tidskriften konstaterade att de många 
gånger använt ordet torp ”alldeles felaktigt, sett genom byggnads- och kul-
turhistorikernas glasögon”. Artikeln ger ett sken av att vara ett försvarstal 
och är intressant att se utifrån diskussionen och kritiken kring den samtida 
och breda användningen av begreppet som också funnits inom hembygdsrö-
relsen.  

År 1970 tangerades begreppsdiskussionen igen. En artikel tog upp att det 
fanns folk som försökte kalla putsade hus från 1940-talet och nybyggda 
sportstugor för torp, men att det inte var samma sak som ”riktiga torp” 
(1970:3). I en annons från år 1975 återkom frågan om äkthet då ett ställe 
kallades ”ett riktigt äkta torp” (1975:11). I ett nummer året därpå återvände 
tidskriften till definitionsfrågan och citerade Bonniers Lexikon vars defini-
tion på torp var att det varit mindre jordbruk som löd under en större jord-
ägare. Utifrån den definitionen konstaterade AiH att de varit mer generösa i 
sin sammanställning av torp eftersom de även tagit med ”en del stugor, går-
dar och en och annan modernare fritidstuga” (1976:2). År 1988 tog en artikel 
återigen upp frågan om vad ett torp är. Artikeln började med att ta upp var 
man kunde hitta torp och att de till störst del fanns i de trakter där gods och 
herrgårdar funnits. Det påpekades även att torp varit små jordbruk. Vidare 
påpekades det att det inte fanns torp i Skåne, Halland eller Gotland, för trots 
att det fanns mycket småstugor där så var dessa byggda i sten och korsvirke 
(1988:4). Här blir existensen av torp dels beroende av dess koppling till hi-
storien och gods, dels beroende av byggnadsmaterialet. Vad som egentligen 
menas med begreppet i artikeln, och i tidskriften rent generellt, blir ambiva-
lent med både historiska och moderna definitioner om vart annat. Kanske var 
det ett sätt att hantera torpen och deras historia, som å ena sidan var välkänt, 
men som många å andra sidan mindre och mindre kände till direkt.  

Från och med 1990-talet har torpets definition inte tagits upp eller pro-
blematiserats i AiH. Utifrån de beskrivningar om ställena som ibland ges i 
artiklarna blir det även tydligt att mycket av det som kallats torp i artiklarna 
aldrig brukats som torp utifrån den historiska definitionen. Det gäller artiklar 
skrivna under hela den undersökta perioden. I G&T, som är en tidskrift base-
rad på ett intresse av gamla hus och kulturhistoriska värden, är användningen 
av torpbegreppet snarlik AiHs. Begreppet har sällan diskuterats, med några 
undantag. I en artikel opponerar sig exempelvis artikelförfattaren mot det 
slarviga och breda språkbruk som rådde kring torp (G&T 2001:3). I tidskrif-
tens följande artiklar om torp ansluter man emellertid sig till en definition av 
torp som ”charmiga hus på landet” (t.ex. 2009:4). Det finns liksom i AiH en 
utbredd användning av begreppet i rubriker och på framsidor, medan själva 
brödtexten ibland inte ens nämner torp utan handlar om det som man kallar 
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hemman eller gårdar (G&T 2009:6, 2008:8, 2007:6). Sammanfattningsvis är 
ett torp ett hus på landet, med mer eller mindre specifik karaktär. Vidare är 
det torpstugan som är själva torpet, från AiHs första artikel om torp år 1956 
fram till dagens reportage i både AiH och G&T. 

Ordens och beskrivningarnas skapande 
Vilka ord som använts kan säga mycket om föreställningarna kring torp. Det 
finns en tydlig jargong och ett återkommande ordförråd i båda tidskrifterna. 
En utmärkande del av vokabulären är olika begrepp som kopplats ihop med 
ordet torp och på så vis bildat mer eller mindre nya ord. Ord som torpfrossa, 
torpjakt, torpigt, torpsafari, torpfeber, torpäktenskap, torpdröm, torpskojare, 
torpcharm, torpstil, torpromantik, torpstämning, torpsomrar och torpföräls-
kelse är vanliga. Genom de beskrivningar och egenskaper som getts till tor-
pet i artiklarna skapas en sinnesbild av torp som blir en del av dess identitet. 
Det som ansetts viktigt för beskrivningen av torpen har ofta varit kopplat till 
det materiella, som det nötta och slitna, röda trähus med vita knutar, golv av 
breda trätiljor, panelbeklädd interiör, gamla vedspisar och kakelugnar, låga 
stugor, lantliga kök, synliga takbjälkar, pelargoner, vildvuxen och prunkande 
trädgård med syrener, rosor, pioner och knotiga äppelträd.  

Många av de egenskaper som tagits upp i artiklarna är emellertid också 
subjektiva, relativa och immateriella. Torp är vackra, kära, charmiga, mo-
derniserade, omoderna, traditionella, idylliska, söta, trevliga, små, gamla, 
gammeldags, primitiva, opraktiska, billiga och både som många och sällsyn-
ta. De är även äkta, genuina, fridfulla, välskötta, förfallna och i behov av att 
vårdas, räddas och befolkas. Vidare ger de människan och särskilt stadsbon 
möjlighet att koppla av och hålla kontakten med naturen, traditionen, det 
förflutna, bygden, enkelheten och med sitt innersta väsen. Detta är dock mer 
explicit i AiH än i G&T. Torpen har också antagits ge en känsla av historien, 
ge balans i tillvaron, väcka känslor och ta sig förbi förnuftet men även ibland 
ha en mörk hemsk bakgrund. De är bärare av kulturarv och kulturhistoriska 
värden. De har dessutom förmodats ha själ, atmosfär, en speciell stil samt 
vara känsliga och älskade. De är våra drömmar, vår längtan, typiskt svenska 
och djupt, djupt rotade i den svenska folksjälen. Identifikationerna förstärks 
dessutom genom intertextuella hänvisningar och kopplar på så vis ihop tor-
pen med mycket mer än vad texten säger direkt.  

På landet, i skogen vid en sjö: torpets situering 
En stor del av torpets fysiska identifikation utgörs av begrepp som refererar 
till dess situering. Torpet är beroende av sin lokalisering för sin speciella 
karaktär. En central del i situeringen är att de finns på landsbygden. Det är 
dock inte vilket landsbygd som helst utan ”det riktiga landet” (AiH 1967:3). 
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Utöver det har framförallt två huvudplaceringar, som dock inte utesluter 
varandra, framhävts: torpet i skogsgläntan och det avlägsna torpet. Torpet i 
skogen är det vanligaste läget. Torpet ligger ofta efter en slingrig grusväg där 
den djupa och susande skogen plötsligt öppnar sig för en lummig torpträd-
gård med vajande åkrar och blommande ängar intill, gärna invid en sjö. Få 
torp har egentligen beskrivits som liggande på slätten eller nära annat jord-
brukslandskap förutom närliggande ängar eller åkrar mitt inne i skogen.  

Exkludering och inkludering 
I artiklarna har vissa delar av torpet bedömts som intressant att inkludera 
medan andra istället blivit exkluderade. Egenskaperna som ofta inkluderats 
har redan till stor del visats ovan. En annan inkludering är att det med tiden 
har inbegripits mer och mer i begreppet torp. Dels har mer typer av bebyg-
gelse inkluderats, dels har mer införts till begreppet genom de explicita och 
implicita kopplingarna som görs till litteratur, konst, musik, känslostämning-
ar, nationalitet och kulturarv. Genom att se var som inkluderats blir det ock-
så synligt vad som exkluderats. Exempelvis har vissa delar av torpets för-
flutna alltmer uteslutits. Från starten och fram till i alla fall början av 1990-
talet tog torpets historia ofta upp i AiHs artiklar. Det förvånar lite då efter-
krigstiden ofta omtalas som en historiefrånvänd period (Karlsson 2004). 
Vanligtvis gjordes hänvisningar till det fattiga liv som levts på platsen innan 
det blev sommarstugeidyll och jämfördes med dagens tillvaro. I senare artik-
lar i både AiH och G&T har vissa historiska tillbakablickar gjorts men inte 
lika detaljerat eller med samma betoning på fattigdom och slit som tidigare.  

I G&T utgör historien en viktig del i beskrivningen och konstruktionen av 
torp i texten. Ofta nämns tidigare ägare och att torpet varit ett småbruk. Det 
senare är mycket tydligare än i AiH, där slit och fattigdom varit en viktigare 
del i den givna historiska kontexten. I G&T är torpets historia dock sällan 
beskriven som hård eller negativ utan mer som en idyll man gärna blickar 
tillbaka till och delvis vill återskapa även om motsatsen också finns (t.ex. 
2007:4). Utifrån det och hur torpen beskrivs i tidskrifterna rent generellt kan 
en något starkare idealisering kring torpen, både idag och i det förflutna, ses 
i G&T i jämförelse med AiH. I alla fall om man ser till hela den tid då AiH 
funnits. Om man jämför AiHs 2000-tals representationer av torp med G&T 
saknas torpets socioekonomiska historia med fattigdom och slit till stor del 
hos dem båda. Tidskrifternas artiklar både visar och formar vad som anses 
värdefullt och ”torpaktigt”. Det som tas upp skapar en bild av hur torp ser ut, 
ska vara och kan pratas om. De givna egenskaperna har gjort att torp getts 
stora värden och att ett omhändertagande av dem därför ansetts viktigt och 
sällan ifrågasatts.  
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Kropp och själ 
Sinnenas koppling till torpet, speciella torpstämningar och hur det framma-
nade känslor och tillstånd ”bortom förnuftet”, som förälskelse, feber, sug, 
förundran och frossa är återkommande i AiH. Nästan varje torpartikel under 
framförallt 1960-talet tog på något vis upp vad torpen gjorde med männi-
skan, även om artiklarna i stort handlade om vad människan gjorde eller 
kunde göra med torpen. En artikel beskrev exempelvis första året på torpet 
som en förälskelsens tid. I många reportage har torp köpts efter ”kärlek vid 
första ögonkastet” (t.ex. 1980:5, 2006:5). Torpet har alltså setts som starkt 
kopplat till människan och hennes kropp och själ; ”De tycks förkroppsliga 
vår inneboende längtan efter landets enkelhet, efter kontakt med naturen” 
(1961:5). Att kroppsligen vara på ett torp, att arbeta och röra sig på samma 
plats som tidigare brukare har beskrivits som en kontaktyta med det för-
gångna. ”då kontakt plötsligt kan knytas över tid och rum […]. Samhörighet 
med det gamla huset, och med dem som levat där.” (1967:8). Det var då man 
började undra över hur folk hade haft det där förut, på samma plats men i en 
annan tid. ”En stilla kväll på landet […] man känner ro och samband med 
forna tider, trots att den gamla torparen nog inte skulle känna igen sig” 
(1962:2). Hur varandet på torpet väcker känslor och tankar och praktikens 
och den egna upplevelsens betydelse för det kognitiva kommer att diskuteras 
mer i kapitlet om dagens torpanvändare.  

Det är inte bara torpens koppling till människans kropp och själ som 
uppmärksammades. Även deras egna kroppar och själar har behandlats. I 
många av artiklarna har torp porträtterats som levande och som väsen. 
”Känner man så är det aldrig fråga om något val, från ens egen sida. Då blir 
man vald av huset.” (1967:8). Också i G&T framförs liknande påverkan som 
torpet kan ha på människan (t.ex. 2009:4).  

Den svenska drömmen 
Från början av 1960-talet och framåt började AiH ofta ta upp torpet i sam-
band med svenskhet. Det kan ses i uttalanden som ”Man kan knappast kom-
ma närmare den mellansvenska drömmen än såhär” (1968:5), ”på utsidan är 
torpet en ren ursvensk idyll” (1982:3) och ”Längtan efter den egna torvan, 
det egna lilla huset på landet ligger djupt förborgat i svenska folket” 
(1982:6). Torpet är det ”röda huset som får vårt nostalgiska svenska hjärta 
att klappa” (1992:3) och ”en riktigt svensk sommardröm” (2003:7). Beva-
randet av dess stil kopplades ihop med skapandet av ”Carl Larssonatmosfär” 
(1964:3) och Anders Zorn. Antagandena om torpets plats i nationalidentite-
ten uttrycks även mer implicit med uttryck som hos oss alla. Även tyskars 
och danskars intresse för de svenska torpen har uppmärksammats i många 
artiklar. Det inte dock bara i AiH som torp ofta omtalats som någonting som 
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det svenska folkets hjärtan klappar extra för. Liknande tankar har funnits i 
andra tidningar och tidskrifter, där torpen beskrivits som både nationalkle-
noder och nationalsymboler (t.ex. VI 1992:20). Torpdrömmen beskrivs ofta 
som en allmän egenskap hos det svenska folket, som någonting som ”svens-
karna får med modersmjölken” (UNT 070613). I G&T finns inte samma 
förknippande av torp och svenskhet, med några undantag (t.ex. 2007:4). 
Media tilldelas ofta en viktig roll i den process som gjort Sverige svenskt 
genom sin upprepning av svenska traditioner och föreställningar (Frykman 
& Löfgren 1991). 

Åtta representationer 
Rent generellt är torpet den lilla äldre röda stugan på landet. Mer detaljerat 
har ett antal huvudsakliga, och ofta relaterade, sätt att representera torp hit-
tats i de båda tidskrifterna som i stort uppvisar liknande torprepresentationer: 

1) Torpet är ett idylliskt ställe på landet, en lantlig dröm och en sommar-
längtan fylld med torpromantik och lugn, framförallt för urbana svenskar.  

2) Det är en viktig samlingspunkt för familjeliv och gemenskap.  
3) Vidare har det beskrivits som någonting typiskt svenskt och som en 

kulturhistorisk plats där det förflutna finns närvarande. Det är en plats som 
bär traditioner och vårt svenska kulturarv och som också är en viktig del av 
landsbygden. Det är en plats som vi är skyldiga att förvalta, samtidigt som 
moderna människor måste kunna leva där. Torpet blir en länk till bygden och 
till historien, en historia som ofta handlat om slit och fattigdom.  

4) En annan representation är det moderniserade torpet som anpassats till 
en nutid (även om det kan ha kvar sin gamla charm).  

5) En annan typ av representation av torpet är mer materiell. Torpet är ett 
gammalt trähus, och det är framförallt hus, och i synnerhet köket, och träd-
gården som beskrivs. Ofta handlar det om husens småskalighet och genuini-
tet, om gammeldags och vackert slitna detaljer. Framhävandet av torpet som 
den lilla röda stugan med vita knutar i skogsgläntan eller vid sjön är stark. 

6) Torpet har även beskrivits som en plats med kropp och själ. De påver-
kar människan och väcker starka känslor och försätter henne i olika tillstånd.   

7) Torpet har också blivit en livs- och inredningsstil och blir på så vis 
sammankopplad med frågor om identitet och konsumtion i dagens samhälle.  

8) En mer negativ bild finns av torpet, både idag och i det förflutna, som 
den gamla trånga, dragiga och opraktiska stugan som det bara är arbete och 
slit med, särskilt för kvinnan. 
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Avslutande diskussion 

Begreppsförändring  
Utifrån förändringarna i hur torpet representeras i AiH från 1950-talet fram 
till idag blir torpbegreppets komplexitet och glidning tydlig. Fram till och 
med 1980-talet har det funnits en diskussion och uppenbara funderingar 
kring torp och vår relation till deras historia. Det är som att man på något vis 
kämpade med, eller i alla fall prövade sig fram kring, hur relationen till tor-
pen skulle hanteras. I artiklarna från 1990- och 2000-talen tas inte torparens 
liv lika ofta upp och kontrasteras med nutidens torp. Diskussionen kring 
begreppet och vår relation till torpet och dess historia är inte längre lika arti-
kulerad. Kanske var det så nära i tiden så ett uppmärksammande av torpens 
förvandling kändes nödvändigt kring 1960-, 1970- och 1980-talen, men inte 
lika aktuellt därefter?  

Förväxlingar och glidningar i begreppsanvändningen är överhuvudtaget 
tydliga i båda tidskrifterna. Termen torp används som en blickfångare och 
blir ett brett och förenklat samlingsbegrepp för alla äldre stugor på lands-
bygden. Det stora intresset för torp kan med tiden ha frammanat en vidare 
definition av begreppet. På så vis kunde mer uppfattas och säljas som torp 
och tillgodose den stora efterfrågan som fanns. Genom ett vidgat begrepp 
kunde AiH och G&T skriva om mer och inte vara så begränsade till att bara 
använda begreppet för de ställen som varit torp i någon slags historisk me-
ning. Torpet och den lilla röda stugan blev synonymer, en fusion som redan 
påbörjats tidigare, men som nu förstärktes. Sammansmältningen kan också 
ses i annonser för färdighus med modeller med namn som Torpet 60 (se t.ex. 
http://www.nyaanimonhus.se/?p=1084).  

En symbol växer sig starkare och anpassas 
Intresset och romantiseringen kring torp fanns redan i slutet av 1950-talet. 
Det har därefter fortsatt att existera även om innehållet till vissa delar skiftat 
med tiden. Artiklarna lyfter framförallt fram torpet som en charmig sommar-
stuga. Det representeras och ges värde utifrån sin koppling till vissa delar av 
historien och det genuina, till tidigare generationer, landsbygden och natu-
ren, till det själsliga och kroppsliga och till det enkla, lugna, småskaliga och 
isolerade. Ofta är det den slitna, omoderna, enkla, sneda och småskaliga 
karaktären som lyfts fram som någonting positivt och det som gör ett torp till 
ett torp. Romantiseringen av torpet kom fort i media. Knappt tio år efter att 
torpsystemet till stor del hade försvunnit började den urbana befolkningen 
blicka ut mot landsbygden och tidskrifter skriva om torpet som den charmi-
gaste av sommarstugor. Nya användare och användningar återkoloniserade 
torpen och laddade dem med nya betydelser och värden, även om vissa ut-
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valda delar av det förflutna blev sparat och omvärderat. På många sätt har 
återanvändningen bevarat torpen, samtidigt som det även förändrat dem. 
Som tidigare kapitel visat fanns dock en torpromantik redan långt innan 
1950-talet.  

Till en början kallades de tomma husen i AiHs texter mest för ödegårdar 
och torpbegreppet tog efterhand över mer och mer. Torp blev under 1960-
talet ett säljande ord och därför alltmer det som artiklarna fokuserade på. 
Fortfarande idag lyfter tidskrifter och tidningar fram begreppet och använder 
det brett. Men varför blev just torp samlingsnamn för alla gamla hus på lan-
det och hur mycket det har påverkat dessa miljöer? Det har funnits ett stort 
antal ställen som varit torp utifrån den historiska definitionen och många har 
också tidvis stått tomma. Det är en del av förklaringen. Men förutom att de 
gamla stugorna var många, billiga, lagom stora, tillgängliga i rätt tid och låg 
på landet finns andra viktiga faktorer. Såväl de tidigare positivt präglade 
föreställningarna som fanns kring torp och medias uppmärksammande av 
torpen har haft betydelse för att och hur stugorna kunde bli använda, värde-
rade och omhändertagna. Föreställningar förstärktes sedan hela tiden genom 
vad som skrevs om torpen och de anpassades utifrån samtidens ideal och 
behov. Torpet som symbol växte sig starkare och påverkade folk att i större 
och större skaror ge sig ut och leta efter det som de betraktas som torp. På så 
vis återbefolkades de. Torp blev alltså återanvända genom att vara tillgängli-
ga när en efterfrågan började finnas (och växte) och för att torpet var en 
symbol knuten till starka föreställningar som gjorde att människor ville ha 
just det som ansågs vara torp. 

Återbruk: nya och gamla föreställningar och praktiker  
De ställen som uppfattades som torp gavs följaktligen ett stort värde och 
blev också använda och sedda på ett visst sätt utifrån det. Det nya värdet var 
dels ekonomiskt och funktionellt, dels symboliskt. Om inte torpet hade haft 
så starka föreställningar knutna till sig, AiH betonar dem ofta, skulle det inte 
ha blivit ett så starkt och säljande begrepp. Då skulle de troligtvis inte heller 
ha återanvänts i så stor utsträckning och på det idealiserade och hänsynsta-
gande sätt som skett. Både AiH och G&T beskriver tydligt hur torp ska vara 
och hanteras. Deras artiklar har på ett väldigt praktiskt och konkret vis på-
verkat mångas föreställningar och hantering kring det som betraktas som 
torp. Det tas upp av tidskrifterna själva och kan ses i läsarreaktioner, som 
exempelvis insändare. Bland praktikerna kan man se både nya, eftersom 
torpen fått nya syften, och gamla, då sätt att leva bibehållits genom önskemål 
om att bevara torpets karaktär. Texterna har alltså skapat och förstärkt prak-
tiker och föreställningar kring torp som fritidshus, bevarandevärda objekt 
och svenska idyller med specifika egenskaper. Torpets immateriella dimen-
sioner har sålunda fått konsekvenser för dess materiella dimensioner och för 
de praktiker som kunnat ske där. Samtidigt ska man komma ihåg att utan 
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samhällets förändringar, med ändrat jordbruk, urbanisering, industrialisering 
och ökad välfärd, rörlighet och fritid, som skapade och påverkade materiella 
resurser och efterfrågan skulle utvecklingen kring torpens återanvändning 
och omvärderande inte ha kunnat ske på det sätt som skett. 

En gammal plats i en ny tid 
I många av AiHs artiklar har historien och det liv som levts på torpen i det 
förflutna ställts i kontrast till dagens samhälle. Man talade ofta om de värden 
som gått förlorade för en befolkning som satt fast i stad och förort. Flera 
artiklar har lyft upp den nutida urbana befolkningens rotlöshet som skapats i 
en tid med stora förändringar. Torpen sågs som en hjälp mot denna rotlöshet. 
I artiklarna blir idealiseringen och värdering av det enkla, rurala och förflut-
na påtaglig. Detta diskuterades lite mer generellt i kapitel två. Där lyftes det 
upp att känslan av att leva i en föränderlig värld kan göra att det förflutna 
uppfattas som en stabil och pålitlig tillflyktsort. Varandet på torpet blir i 
media ett sätt att hantera den föränderliga, urbaniserade och moderna värl-
den. Här kan en parallell dras till den tidiga idealiseringen av torp som fanns 
under senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Det var också en tid 
med stora förändringar. Redan då värderades torpet utifrån den stabilitet och 
kontinuitet det gav. Media för fram att på torpet kunde den moderna männi-
skan komma i kontakt med historia och bygd. Längtan tillbaka till naturen, 
tillbaka till landsbygden och till det enkla, och en längtan bort från storstad 
och stress, är en frekvent del i representationerna av torp. Det finns en läng-
tan till det genuina och det gamla, även om det bitvis krävt modernisering. 
Intressant att tillägga här är att torpets ålderdomliga och enkla karaktär, som 
blivit en högt värderad egenskap, inte bara skapats av deras ålder. Den är ett 
resultat av torparens begränsade materiella och ekonomiska möjligheter. 
Nästa kapitel kommer att stanna kvar i medievärlden men istället för tidskrif-
ter ska nu ett specifikt TV-program, som ökade strålkastarljuset på torpet, 
behandlas.  
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Kapitel 12. Sommartorpet på TV: Att surfa på 
en våg och förstärka den 

I följande text ska Sveriges televisions serie Sommartorpet diskuteras. Det är 
troligtvis ett av de mest kända exemplen på torpets närvaro i dagens samhäl-
le. Det är en studie av programmet och den efterföljande diskussionen i me-
dia och byggnadsvårdskretsar. Det skapade nämligen mängder av artiklar 
och inlägg i media. Sommartorpet och de efterföljande diskussionerna i me-
dia har inte bara handlat om torp, särskilt inte utifrån den historiska defini-
tionen. De har emellertid använt sig av begreppet torp och framfört represen-
tationer av det till en stor publik. Analysen kan delas in i två aspekter som är 
särskilt intressanta. Den ena handlar om hur torp representeras och vilka 
känslor och reaktioner som programmet väckte, något som till stora delar 
kan förklara varför programmet blev så populärt. Den andra handlar om pro-
grammets möjliga konsekvenser. Det analyserade materialet är första sä-
songen av serien och artiklar som behandlat alla säsonger. En sökning på 
termen Sommartorpet i databasen Mediearkivet gav i juni 2009 över 4000 
träffar. Merparten av dessa handlade just om TV-programmet. Alla har dock 
inte undersökts utan omkring 40 artiklar har studerats närmare då de behand-
lade programmet mer specifikt. För att ta reda på hur Sommartorpet och dess 
påverkan setts på från byggnadsvårdshåll har jag kontaktat 23 verksamma 
inom museum, länsstyrelser och byggnadsvårdsföreningar och fått svar från 
16.17 Då några av de kontaktade önskat att vara anonyma i sina svar ges inga 
namn utan de blir som grupp kallade byggnadsvårdarna.  

En tittarsuccé blir till  
Sommartorpet sändes för första gången sommaren 2000 och blev omåttligt 
populärt. Under flera år lockade varje program över en miljon tittare. Tid-
ningsvärlden följde arbetet på TV-torpen men skrev även artiklar om hur och 

                               
17 Svaren baseras på e-post- och telefonkontakter med antikvarier på länsmuseerna i Östergöt-
land, Örebro, Jönköping, Sörmland, Uppland, Värmland och Stockholms län, Byggnadsvårds-
föreningens länsombud i Västra Götaland, Kronoberg, Östergötland, Kalmar, Halland samt 
antikvarier på länsstyrelserna i Halland, Blekinge och Kronoberg i februari 2010. Fler länssty-
relser har kontaktats men de har hänvisat till länsmuseerna. 
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var man själv kunde hitta sitt drömtorp, vad man skulle göra med dem samt 
varför människan ville bo i ett torp, vilket nästan alltid antogs. 

Programmet startade enligt programledarna som ett svar på samtidens in-
tresse för gamla hus och byggnadsvård, ett intresse som blev synligt i före-
gående kapitel. Torpen fanns och lockade ute i landet och upprustningen av 
dem sågs som rätt i tiden (Aftonbladet 000622). Intresset höll i sig, Afton-
bladet konstaterade år 2002 att ”faluröda drömmar och byggnadsvård är 
inne” (Aftonbladet 020112). Liknande formuleringar, som befäster drömmen 
om torpet, har återkommit under hela tiden Sommartorpet sänts. Syftet med 
programmet var att visa vad man på ett enkelt, billigt och lustfyllt sätt, och 
genom att blanda gammalt och nytt, kunde göra med ett gammalt torp utan 
massa pekpinnar om vad man får och inte får göra. Ambitionen var att lyfta 
fram husets egna värden och varsamt bevara våra gamla hus för kommande 
generationer. Samtidigt lyftes vikten av att göra egna tolkningar och anpassa 
huset efter den moderna människan också fram (G&T 2001:10). När det 
första programmet skulle sändas presenterades det som att det skulle infria 
drömmen om det perfekta sommartorpet. Programledaren Gila Bergqvist 
förklarade att de skulle förvandla en förfallen stuga ”till ett riktigt svenskt 
sommarparadis”. Programmets inredare, som sedan också blev dess mest 
kända programledare, Ernst Kirchstieger, proklamerade att han direkt blev 
förälskad i torpet och jämförde det med en Elsa Beskowillustration (Avsnitt 
1:1). Redan den första säsongen blev en succé. Gensvaret från allmänheten 
var otroligt stort. I säsongsavslutningen konstaterades det att det märktes att 
många drömde om eller hade ett torp (Avsnitt 1:10).  

Sommartorpets programidé var till en början att rusta upp torp, och med 
det menades äldre små stugor. Första säsongen renoverades en äldre liten röd 
stuga. Åren som följde fokuserade programmet på olika typer och storlekar 
av hus. Efter 2005-års säsong, som fick sämre tittarsiffror, fick programmet 
stark kritik för att man frångått sin idé för mycket med nybyggda hus och 
stora åretrunthus. Programmet lades tillfälligt ner. År 2007 återkom det och 
fick återigen en miljonpublik med sin renovering av en gammal ladugård. 
Redan efter 2008-års säsong lades det emellertid ner igen på grund av 
bristande tittarsiffror då programledaren Ernst lämnat programmet efter år 
2007 (Dagens Media 090401).   

Inte mycket nytt under solen  
Framställningen av torp i programmet och i de efterföljande artiklarna liknar 
till viss del andra representationer i media. Torp är charmiga, gamla, levan-
de, röda små trästugor med pelargoner, syrener, stora vedspisar och trägolv. 
Vidare förälskar man sig i dem och de är så svenska som något kan bli och 
efterlängtade av alla svenskar. Att påpeka torpens koppling till det svenska 
är ett vanligt sätt att börja en artikel om Sommartorpet. Till exempel kan 
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man läsa att ”I tider av globalisering står sommartorpet mer förankrad i den 
svenska moränen än någonsin tidigare” (Nerikes Allehanda 080529). Precis 
som i många av medias tidningsreportage som säger sig handla om torp an-
vänds begreppet ofta och på många olika sätt i TV-programmet och de efter-
följande artiklarna. Genom att hela tiden använda begreppet blir det väldigt 
accentuerat. Den bild av torp som konstrueras skiljer sig dock till viss del 
från hur torp artikulerats i exempelvis Allt i Hemmet och Gård & Torp. Det 
som framförallt är annorlunda är frånvaron av historiskt sammanhang, tidi-
gare användare och utpekande av kulturhistoriska värden i TV-programmet. 
Detta har också varit en del av kritiken av det. I programmet framhålls torp 
som ett charmigt gammalt hus, ingenting annat. Den miljö som huset ligger i 
med uthus, trädgård och omgivning är en nedtonad kuliss och boningshuset 
står i centrum. Den specifika stugan som renoverades i första säsongen pre-
senterades som ”ett sommartorp från 1890” (Avsnitt 4:1). Det gjordes inga 
försök till vare sig kontrastering med torpets tidigare historia eller diskussion 
av begreppets betydelse och förändring.  

Förvaltande och definierande 
Bevarande och kulturhistoriska värden har i allmänhet inte varit stora frågor 
i Sommartorpet. Dess praktiska renoveringsarbete innebar emellertid ett visst 
bevarande och tankar om återanvändning är synliga. I programmet ges också 
exempel på folk som renoverat och bevarat äldre stugor. Ett framhävande av 
torp som kulturarv finns dock i de efterföljande artiklarnas intervjuer med 
programledarna. Där har de exempelvis påpekat att man vid renoveringar ska 
”Bevara husets karaktär och kultur. Det är torpet värt” (Aftonbladet 010628). 
De konstaterade även ofta att torpen är arv, kulturskatter, som ska förvaltas 
(Göteborgsposten 020610, Aftonbladet 000628). Torpanvändningen fram-
fördes som ett sätt att ta hand om ett slitet kulturarv (Aftonbladet 020112).  

En grundidé i programmet var att visa hur man kunde ta hand om gamla 
hus men samtidigt också få en frizon för sin kreativitet utan att behöva moti-
vera eller försvara sig (Aftonbladet 070404). Programledarna har gång på 
gång uppmärksammat dels värdet i att bevara de gamla husen, dels värdet i 
nytt skapande och att inte fastna i ett musealt renoverande. Det tycks ha fun-
nits både en öppenhet och en restriktivitet kring vad man får göra på torpen. 
Å ena sidan skulle man visa ”vad som passar på torp” (Aftonbladet 000614), 
vilket är en normerande idé. Å andra sidan förmedlades det att torp skulle 
vara ”frihet och lust” (Aftonbladets 000622). Programmet utförde följaktli-
gen ”varsam renovering där de lyfter fram husets själ utan att för den skull 
ge avkall på praktiskt nyttjande och bekvämlighet” (Aftonbladet 010724).  

En kritik som riktades mot programmet, framförallt under de senare sä-
songerna, handlade om vad som kunde klassas som torp utifrån storlek, ålder 
och standard. Många tittare och journalister reagerade starkt på att program-



 177 

met frångått sin grundidé att renovera det som i allmänhet ses som torp. Den 
rådande åsikten som fördes fram var att torp inte kunde vara för stora, nya, 
moderna eller lyxiga (t.ex. Aftonbladet 070521, 050719, Göteborgsposten 
070403). Detta verkar alltså vara en del av den ganska lösa men ändå existe-
rande ramen för vad som i allmänhet kan kallas torp. När programmet börja-
de handla om större åretrunthus som renoverades eller när nya fritidshus 
byggdes blev den dominerande reaktionen från publiken att det inte längre 
var lika kul eller värdefullt att titta på. Tittarna tycks ha velat se renoveringar 
av just det som man uppfattade som torp. Flera artiklar förmedlade att Som-
martorpets programidé gått förlorad när de inte längre renoverade slitna 
gamla torp, eftersom nya hus fanns i alla inredningsprogram (t.ex. Aftonbla-
det 050808). Särarten i programmet, menade man, hade funnits i ”det gamla, 
det lantliga och känslorna av sommaren” och frångicks detta kunde det som 
renoverades ”aldrig bli ett torp” (Helsingsborgsbladet 050614). Anledningen 
till att det lades ner efter sjätte säsongen förklarades i en artikel just med ”att 
tittarna hade svårt att se det lyxiga huset som man då renoverade som ett 
torp” (Aftonbladet 070521). En artikel proklamerade att ”Ernst torp har bli-
vit en lyxvilla” och frågade om man verkligen kunde tala om torp när huset 
var värt miljoner, ”det där ordet är ju så speciellt” (Aftonbladet 050719). 
Upprördheten var således stor när objekten i Sommartorpet inte längre stäm-
de överens med den allmänna bilden av ett svenskt torp. Utifrån de diskus-
sioner som fanns i media tycks just torpet, i alla fall som en äldre, liten och 
ganska speciell typ av stuga på landet, vara av stor betydelse och till stor del 
det som TV-publiken ville uppleva i programmet.  

Framkallade känslor och upplevelser 
Både genom att se programmet och läsa de efterföljande artiklarna blir kopp-
lingen mellan Sommartorpet och känslor märkbart. De undersökta artiklarna 
handlar till stora delar om just de känslor och upplevelser som förmedlades 
och framkallades i programmet. Det konstaterades att ”Torpardrömmen 
känns fulländad i SVT:s Sommartorpet” (Göteborgsposten 030721). Pro-
grammet sändes på sommaren och känslan som förmedlades byggde på före-
ställningarna om den svenska sommaren och på natur och landsbygd i för-
sommarskrud. Tidningarna framhävde Sommartorpet som lika mycket som-
mar som Sveriges radios sommarpratare och Allsång på Skansen (Göte-
borgsposten 040617, Helsingborgs dagblad 050614). Det skrevs att 
programmet ”förmedlar sommardoftande stämning och känslor för gamla 
torp” (Aftonbladet 040622). Drömmen om torpet framhålls starkt i både 
program och det som skrivits om det. Det konstateras att ”Torpdrömmen är 
starkare än någonsin hos svenska folket” och att ”Nu är det torpsug i Sveri-
ge”(Aftonbladet 000614 resp. 000628).  
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Programmets pedagogiska värde och som inspiration är också en tydlig 
och värderad upplevelse hos TV-publik och journalister (bl.a. Aftonbladet 
000607). Ofta framhålls det att programmet både gav praktisk och mental 
inspiration. Det var ett program ”för dig som vill rusta torpet rätt eller bara få 
inspiration i sommarstugedrömmen” (Aftonbladet 000614). Programledarna 
har också påpekat att programmet framförallt handlat om att väcka skapar-
lust. De verkade vilja framhäva det skälet snarare än att de visar exakt hur 
man ska göra (Nerikes Allehanda 000614, Aftonbladet 040616). Det var 
alltså inte bara ett program för folk som behövde tips om hur man renoverar 
gamla hus, utan egentligen mycket mer. TV-serien hjälpte till att hålla 
drömmen om torpet, om skapande, om den svenska sommaren, om längtan 
efter något annat och enklare vid liv (t.ex. Västerbottenkuriren 030725).  

Varför blev Sommartorpet så populärt? 
När man ser programmet och läser dess mediarespons kan man se en rad 
möjliga förklaringar, som delvis hänger ihop, till varför programmet blev en 
tittarsuccé. Många av dem kan knytas till torp och säger något om de idéer 
som finns i intresset för det idag. I tidigare kapitel har det blivit tydligt att 
det finns en stark dröm om torp och den lilla röda stugan. I denna finns en 
längtan efter det enkla livet, närheten till den svenska naturen och landsbyg-
den och möjligheten att resa tillbaka till svunna tider. Programmets populari-
tet kan ses i ljuset av samtidens idealisering av, och längtan tillbaka till, det 
lantliga och det förflutna (se t.ex. Bunce 1994). Programmet anspelar på idén 
om det goda livet på landet. Men i flera artiklar finns också ett uppmärk-
sammande av våra rötter i landsbygden och de små stugorna och att det inte 
var ”länge sen vi bodde i sådana här torp” (T.ex. Göteborgsposten 020610). 
En annan delförklaring som är tätt sammanknippad med det som tidigare 
behandlats är kärleken till den svenska, alltför korta, sommaren. Program-
mets framhävande av sommaren och allt som hör den till, som avslappnat 
och enkelt semesterliv och minnen av barndomens sommarlov, är starkt.  

Förutom att drömmen om torpet kan ses som utbredd så finns det också 
en stor mängd personer som faktiskt inte bara drömmer om torp utan också 
har något som de uppfattar som torp som fritids- eller permanentbostad. Det 
har dessutom funnits, och finns, ett stort utbud av det som uppfattas som torp 
till försäljning ute på marknaden (se kapitel 11 & 13). Det gör att många 
redan har, skulle kunna eller håller på att renovera sådana ställen vilket ger 
en stor möjlighet att ta till sig och känna igen sig i programmet. En annan 
förklaring kan knytas till kreativitet. I flera av artiklarna påpekades det att vi 
”är ett fixande folk” (Nerikes Allehanda 040419), och att det finns en läng-
tan hos alla människor att göra något konkret (Sydsvenska Dagbladet 
030613). Sociologen Annika Almqvist menar att drömmen om det egna hu-
set i hög grad speglar människors dröm om skapande (Almqvist 2004:174, 
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se även Jarlöv 1982 och 1999 om kopplingen mellan fritidshus och viljan att 
ha något att göra). Dessutom startade programmet i en tid då intresset för 
byggnadsvård ökade i landet. Det finns också en stor fokus på hem och in-
redning i dagens samhälle, vilket jag återkommer till i den avslutande dis-
kussionen om torpets immateriella dimensioner. Det finns också en förklar-
ing till programmets popularitet som ligger på en annan nivå, nämligen den 
populäre men också kritiserade programledaren Ernst Kirchstieger (T.ex. 
Nerikes Allehanda 040414).  

Sommartorpets popularitet kan alltså ses i ljuset av alla de känslor och 
upplevelser som det framkallade och anspelade på. Idéer och drömmar om 
torp, sommarstugor, lantliv, historien, naturen, en samlad familj, den svenska 
sommaren och det enkla sommarlivet, givande och kreativa bygg-, inred-
nings- och bevarandeprojekt och mycket annat finns inbäddade i program-
met. Allt detta gavs möjlighet att upplevas genom TV-rutan, vare sig dröm-
marna var möjliga att uppnå eller inte.   

Möjliga konsekvenser av programmet 
Sommartorpets konsekvenser kan betraktas på två plan, dels genom de käns-
lor, upplevelser, tankar och värderingar som programmet gav, dels genom 
efterföljande aktivitet kring renovering, byggande och husköp. Om man ser 
till den förmedlande, och formande, kraft som media kan ha på föreställ-
ningar och preferenser kring en plats (Crouch et al. 2005, Burgess 1990) har 
programmet cementerat den redan starka drömmen om torp och idéer om hur 
de ska hanteras. I artikel på artikel tas kommentarer upp från mäklare som 
sett en uppgång i efterfrågan på just små torpliknande ställen och en ny folk-
lig byggnadsvårdstrend (Aftonbladet 000614, 000628, 021231, GT 080720). 
Det konstateras att ”med tv:s ’Sommartorpet’ i minnet vill nu allt fler ge sig 
på just sådana äldre torpställen” (Aftonbladet 021231). Programmet har fått 
människor att renovera gamla torp, eller i alla fall fantisera om ett sommar-
torp. Som en krönika från 2000 beskrev det: ”Sitt ner och njut, fantisera lite, 
låtsas att det är ni som är torpägaren” (Göteborgsposten 000803). 

Förutom popularitet hos TV-publiken, eller kanske till viss del just därför, 
väckte programmet en hel del kritiska röster. Oron gällde misskötsel av kul-
turarvet och val av renoveringsobjekt, material och tillvägagångssätt. Pro-
grammet kritiserades bland annat av Gysinge byggnadsvård, Riksantikvarie-
ämbetet, olika byggnadsantikvarier samt i diverse krönikor. De tycks emel-
lertid delvis också varit kluvna till programmet och dess konsekvenser ute i 
landet (t.ex. Södra Dalarnas Tidning 021030). Å ena sidan uppmärksamma-
des programmets positiva konsekvenser på startandet, eller förstärkandet, av 
en folklig byggnadsvårdstrend och intresset för gamla hus. Det jämfördes 
dessutom under en tid med TV4:s program Total torp makeover och i det 
fallet ansågs Sommartorpet vara bättre ur en byggnadsvårdssynpunkt (Af-
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tonbladet 050728). Å andra sidan fanns en oro för att renoveringarna inte 
gjordes med korrekta eller hållbara metoder. Man varnade för att det materi-
ella kulturarvet som torp och andra gamla hus utgör skulle utarmas eller rent 
av demoleras av Sommartorpets och de efterföljande renoveringarna (T.ex. 
Sydsvenska Dagbladet 070617, Svenska Dagbladet 021026). Tidskriften 
Gård & Torps redaktör Gunilla von Platen skrev år 2001 en ledare om att 
programmet väckte blandande känslor. Det var positivt med programmets 
tips och framhållande av att man ska gå varsamt fram. Samtidigt vände hon 
sig mot att bebyggelsens kulturhistoriska sammanhang fattades. Frågor kring 
hur de som bodde i stugorna förr gjort och levt saknades. Hon uppfattade 
därför programmet som ytligt och snarare som en längtan efter ett annat sätt 
att leva än en längtan efter kunskap om gamla hus och renoverande (G&T 
2001:10). Efter kritiken om att programmet demolerade gamla hus, förstörde 
kulturarvet som underhållning och var byggnadsantikvariernas skräck (T.ex. 
Göteborgsposten 020722, Aftonbladet 010807) försvarade sig programled-
ningen med att säga att ”Det är inget museum som vi renoverar” (Nerikes 
Allehanda 020813). Ett uttalande som kanske missar det genomslag, både 
praktiskt och mentalt, som programmet faktiskt kan ha fått ute i landet.  

Som jag tog upp tidigare så har mäklare påpekat att programmet påverkat 
marknaden kring torp, men vilka andra mer konkreta effekter på bebyggelse 
kan ses? För att kunna diskutera det har ett antal personer verksamma inom 
byggnadsvårdssektorn kontaktats. Bland dessa kan en negativ syn på pro-
grammet ses överlag. Programmets direkta och handgriplipliga påverkan på 
hanteringen av torpbebyggelsen är det dock få som egentligen vill eller kan 
fastställa tydligt. För stora, lyxiga, opassande och irreversibla förändringar 
med nya typer av material, metoder och stilar samt en ökad tro på att man 
klarar av alla renoveringar själv är influenser från programmet som nämns. 
Flera påpekar att Sommartorpet troligtvis spelat stor roll som inspirationskäl-
la. Det visade allmänheten att torp kunde vara en möjlighet och ha ett värde, 
vilket egentligen kan innebära både förändring och bevarande. Det pekas 
ofta på att programmet saknade en tydlig byggnadsvårdstanke. Flera av 
byggnadsvårdarna är dock samtidigt osäkra på hur mycket programmet 
egentligen påverkat, i alla fall gällande hanteringen av torpbebyggelsen. Här 
ska man inte glömma att många av de förändringar som genomförs på lan-
dets torpstugor sker helt utan myndigheternas kännedom eller delaktighet. 
De oftast ligger utanför planlagt område där bygglovsreglerna är svagare 
(Plan- och bygglagen 1987 kap. 8). Enligt byggnadsvårdarna är de som kon-
taktar myndigheter eller andra byggnadsvårdsinstanser ofta de som är bygg-
nadsvårdsintresserade. Det är därför de fallen som de säkrast kan säga något 
om. Att det sker mycket med torpbebyggelsen ute i landet, både utifrån be-
varande och förändrande, framhålls emellertid av byggnadsvårdarna.  

Utifrån kontakterna med byggnadsvårdarna blir det tydligt att det idag 
rent generellt finns ett intresse för torpstugor som olika typer av bostäder. I 
det finns ett ökat intresse för bevarande både utseendemässigt och material-
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mässigt. Flera nämner dock att det egentligen startade redan innan Sommar-
torpet började sändas. En period på mellan 10 till 30 år nämns som den tid 
då bevarande och byggnadsvård började bli alltmer vanligt, vilket också blev 
synligt i förra kapitlet. Det finns dessutom ett större utbud av information 
kring renoverande och byggnadsvård idag än för några tiotal år sedan med 
handböcker, Internet och tidskrifter. Något som inte berör programmet speci-
fikt men som många byggnadsvårdare tar upp som en del i de förändringar 
som sker med torpbebyggelsen idag är ett pågående generationsskifte. Skif-
tet tycks emellertid både kunna ge ett större bevarande och ökat förändrings- 
och moderniseringstryck. Vissa framhåller att yngre generationer har ett 
nostalgiskt förhållningssätt till torpen och vill bevara eller återställa dem 
medan äldre användare hellre vill modernisera. Andra hävdar raka motsatsen 
och menar att yngre generationer vill ha en hög standard på både fritids- och 
permanentbostaden medan äldre personer gärna behåller det gamla och enk-
la. Av det kan man konstatera att trender med bevarande och modernise-
ring/förändring av torpbebyggelsen existerar sida vid sida.  

Att fler vill renovera och bygga om kan få många olika konsekvenser. Det 
kan innebära varsamt bevarande men också total ombyggnad eller något 
slags (åter)skapande av sådant som funnits, eller inte funnits, där tidigare. 
Att efterfrågan på torp ökat på marknaden innebär att de får ett ökat värde. 
Det kan också innebära att de ställen som inte påminner om husen i exem-
pelvis Sommartorpet inte anses lika värdefulla och intressanta. Ytterligare en 
möjlig konsekvens är en homogenisering av utseendet på mindre stugor över 
landet. Dessutom har serien sällan egentligen arbetat med ställen som ur en 
historisk definition varit torp eller som motsvarat den mer allmänna bilden 
av torp. Det var egentligen bara det första renoverade huset som gjorde det. 
Därefter har programmet handlat om ladugårdar, nybyggda fritidshus och 
stora arbetarlängor. På så vis kan serien ha utökat begreppet torp till att kun-
na innefatta mycket, och det har efterföljts i artiklar som följde serien, även 
om utvidgningen efter hand mötte motstånd från publik och media. 

Avslutande diskussion 
Skälen till att Sommartorpet blev populärt handlar inte bara om ett TV-
program utan är också delar i förståelsen av det allmänna intresse som finns 
för torp i dagens samhälle. Det skapade en plats som lekte med och anspela-
de på en dröm om torp. Men drömmen om torpet eller intresset kring det 
handlar inte nödvändigtvis om gamla hus eller något som varit ett torp ur den 
historiska definitionen. Det kan vara en dröm om ett enklare liv, om något 
typiskt svenskt, om sommardagar där man gör det man vill, om skaparglädje 
och byggprojekt. Det kan vara en dröm om närhet till naturen och landsbyg-
den och om historiens vindslag som skönt svalkar våra moderna och stressa-
de liv. Torp är, förutom alla de torpstugor finns runt om i landet, en plats i 
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våra tankar. Och det var kring denna framförallt mentala och symboliska 
plats som Sommartorpet skapade upplevelser. Om programmet sedan rustade 
en gammal trästuga eller en ladugård, tycks inte ha spelat så stor roll. I alla 
fall inte så länge det kittlade med upplevelser som kunde kopplas samman 
med drömmen om torpet. En dröm som media sedan årtionden har varit med 
att förankra och forma. När programmet gick ifrån renovering av äldre hus, 
då sa publiken emellertid ifrån, för vissa materiella egenskaper är starkt ut-
märkande för, och ramar in, torpet och drömmen om det.  

Förutom att föra fram torp som en möjlighet till idyll har Sommartorpet 
gjort torpen ännu mer frikopplade från sin specifika historia. I de representa-
tioner som vi sett av torpet i anslutning till programmet är det också tydligt 
att den närmaste omgivningen med trädgård och ekonomibyggnader och den 
historia som kan finnas i dessa oftast lyser med sin frånvaro. På så vis blir 
begreppet torp ännu mer bara ett hus och värdering och hantering fokuseras 
på det. I kapitlet har en uppdelning mellan olika sätt att betrakta och hantera 
torp blivit synlig. I denna står Sommartorpet för ett framförande av torpet 
som en plats för kreativt skapande där historien är ett vackert smycke. Det 
tycks inte alltid gå ihop med den mer traditionella synen på hur äldre miljöer 
ska hanteras, som exempelvis finns i byggnadsvårdskretar. 

Utifrån studien är det svårt att fastställa programmets konkreta konse-
kvenser på praktiken kring torp även om några möjliga resultat urskiljts. 
Aktiva inom byggnadsvården har ingen egentlig överblick. De torpanvända-
re som jag har intervjuat i fallstudierna talar inte om Sommartorpet som en 
influens utan snarare som en irritation eller ett skämt. Enskilda torpanvända-
res relation till media kommer att diskuteras mer i kapitel 15. Ett spridande 
av ett något ändrat förhållningssätt till torpstugor, från hopplöst förfallna 
stugor till möjliga idyller och en framhävning av torp som bra renoverings-
projekt är den konsekvens som utifrån denna studie är trolig. Detta kan resul-
tera i både förändrande eller bevarande av torpet som plats. Sommartorpet är 
emellertid bara en del i detta ändrade förhållningssätt. Förändringen har skett 
sedan länge. Programmet skapades i en kontext där det sedan tidigare fanns 
ett intresse för byggande, renovering, bevarande och för små röda stugorna 
som sommarhus. Redan innan programmet talades det om köprusher på torp 
och renovering av dem. Men genom sin popularitet och TV-mediets kraft har 
det kunnat påverka mångas föreställningar och praktiker kring torp som idyll 
och intressant bevarande- eller förändringsprojekt. Det har spridit drömmen 
om torp och olika inredningsideal till en större publik. Sommartorpet står 
följaktligen knappast ensam för exponeringen av torp. Jag ser programmet 
som en bland flera källor som hakat på ett tidigare intresse och redan existe-
rande föreställningar kring torp och vad man kan göra där. Det har sedan 
befäst, småförändrat och utökat dessa.  

Både i det här kapitlet och föregående har bostadsmarknaden kring torp 
och mäklares kommentarer om den dykt upp. I följande kapitel ska fokus 
riktas mot hur torp representeras och konstrueras i just bostadsannonser.  
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Kapitel 13. Torpdröm till salu! 

Bostadsannonser som säljer torp visar en del av det stora intresset som finns 
kring torpen idag. Det är också bostadsannonser som ofta tas upp, exempel-
vis av de intervjuade torpanvändarna, som den arena där torp som begrepp 
finns närvarande idag och där allt kallas torp för att kunna sälja. Det här 
kapitlet undersöker hur torp konstrueras och representeras genom annonstex-
ter. Vad är det egentligen som annonserna säljer och säger? I de tidigare 
studierna av torpets immateriella dimensioner har dess koppling till en lant-
lig idyll och en allmän torpdröm hos svenska folket blivit påtaglig. Är det 
tydligt också i annonserna eller kommunicerar de någonting annat? 

Den textuella kontexten 
Det analyserade materialet är annonser för hus som säljs som torp. De är 
skrivna för att få människor att köpa fritids- eller permanentbostad. Materia-
let kan således kategoriseras som genren reklam. Reklamspråk är ofta figura-
tivt och kreativt för att fånga in potentiella köpare och få dem att konsumera. 
Det anspelar ofta på allmänna mönster som finns i samhället och de arbetar 
med kognitiva och känslomässiga associationer och metaforer (Bloomer et 
al. 2005:210). I de flesta fall är det fastighetsmäklarna som skriver annon-
serna och därmed väljer vilka ord som används. Mäklarnas syn på torp blir 
alltså viktig, och därför har korta intervjuer med fyra fastighetsmäklare 
gjorts att öka förståelsen kring det. De menade att om objektet var ett gam-
malt hus och det såg ut som ett torp, och med det menade de ett litet äldre 
rött trähus, kallades det torp i annonsen. Bara en mäklare talade om torp som 
de stugor som använts av torpare i historien. Enligt mäklarna finns ett stort 
intresse för torp som fritidshus, och en vilja att betala mer för bevarade ty-
piska gamla detaljer och för en ”känsla av historien" (intervjuer med repre-
sentanter från fyra mäklarföretag i Uppsala, juni 2006).  

Över 100 annonser har analyserats. De har samlats in i november 2007 
och i februari och maj 2008 från webbplatsen Hemnet (www.hemnet.se) där 
de flesta bostadsannonser publiceras i Sverige. Analysen består av annonser 
för hus till salu i Kronobergs län, Uppsala län, Värmlands län och Stock-
holms län. Urvalet är baserat på lokaliseringen av avhandlingens fallstudier. 
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Genuint torp från 1804, fint beläget i skogsglänta där du är 
alldeles för dig själv! Bilväg fram sommartid. Ej renoverat, 
förutom omlagt skiffertak år 2000. Ej el, ej v/a. Något för dig 
som söker tystnaden och det gamla, genuina! 

Figur 44. Annons från www.hemnet.se, februari 2008. 

Det finns stora skillnader i mängden text och vilka slags ord som används i 
annonser. Två huvudtyper av annonser kan urskiljas utifrån språkets stil. 
Den ena har korta och enkla beskrivningar utan mycket värderande adjektiv 
som: "Permanent torp i Rudskoga. Mycket avskilt läge. Nära till fina ströv-
områden" (www.hemnet.se maj 2008). Den andra är en mer berättande och 
omfattande typ av beskrivning med flera värderande adjektiv och positivt 
laddade uttryck. Texterna bygger på drömmar och känslor som "gammaldags 
syrenberså där du kan avnjuta saft och bullar och där kaffet smakar gott i 
eftermiddagssolen" och "Charmigt gammalt drömtorp" (www.hemnet.se maj 
2008). Det finns ett visst geografiskt mönster i uppdelningen. Den första 
typen av beskrivningar finns framförallt i annonser från Värmlands län. De 
tre övriga länen, i synnerhet Stockholms län, har mer av den senare formen 
av beskrivning. Kronobergs län i Småland, har den största variationen bland 
sina annonser. Annonserna vänder sig till flera olika potentiella köpare. Pu-
bliken tycks bestå av familjer som söker fritidsaktiviteter, de som söker lug-
net och det isolerade, de som söker något äkta och gammaldags (se figur 44), 
de som söker ett projekt och de som vill ha landsbygd eller typiska svenska 
eller regionala landskap. Många av annonserna försöker locka flera av dessa 
grupper samtidigt (som mycket väl kan rymmas i en och samma köpare). 
Ibland blir dikotomier uppenbara. Ett torp kan vara gammaldags men ändå 
modernt. Det kan vara avskilt och riktigt lantligt men ändå inte ligga långt 
från service och större städer.  
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Genuint roslagstorp med stenmur, rött staket och syrenhäck i 
levande bullerbymiljö. Vedeldad bastu. Förråd, friggebod. 

Figur 45. Annons från www.hemnet.se, maj 2008. 

Intertextualitet 
Annonstexterna kan i flera fall kopplas samman med andra texter. De tydli-
gaste kopplingarna till andra texter är till Astrid Lindgrens sagor med hän-
visningarna som ”lite Bullerby-känsla”. Ordet Bullerbyn ger en känsla av 
något som är välkänt och värderat (se figur 45). Det används som en symbol 
för en lantlig idyll som ger konnotationer till en liten, traditionell, familje-
vänlig och mysig by placerad mitt i den vackra svenska naturen. Genom att 
hänvisa till något välkänt, som sagor och kända platser och personer, kan 
känslor och associationer skapas och bli kopplade till objektet som är till 
salu. Noteras kan att i Lindgrens berättelser om Bullerbyn (t.ex. 1946) är just 
begreppen torp och torpare frånvarande.  

I annonserna från Kronoberg finns många hänvisningar till Småland och 
sådant som utpekas som dess specifika landskap och karaktär. Småland an-
vänds verkligen som ett sätt att sälja torp. Det finns flera annonser där torpen 
omnämns som "ett äkta Smålandstorp", vilket visar att det finns en speciell 
typ av torp i Småland och att det är värt att nämna. Just Småland ses ofta 
som kopplat till något äkta svenskt och till traditionella svenska landskap, 
både i Sverige och i andra länder, till exempel Tyskland (Müller 1999). Det 
är ett landskap som utmålats i många älskade berättelser, som Lindgrens och 
Mobergs romaner. Deras romaner har blivit del av småländskt kulturarv och 
regional identitet, och kan därför påverka husköpares preferenser (Hjort & 
Malmberg 2006:57). Intertextuella kopplingar kan också hittas mellan an-
nonserna och mediaskildringar om bostäder, renovering, design och livsstil 
som de i Allt i hemmet, Gård & Torp och Sommartorpet.  
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Charmigt torp på Lågarö 
Otroligt charmigt gammalt torp från mitten av 1800-talet.  
Det ligger på en vacker plats i natursköna Lågarö. Det finns 
gott om strövområden och svampsskogar. Det ligger ej i 
planlagt område eller fritidshusområde. Det finns en lada på 
ca 120 kvm och ett gammalt magasin på tomten. Det finns 
inget indraget vatten men en borrad brunn med utkast på 
tomten. På alla golv i nedre plan är det breda fina gamla fu-
rutiljor. Huset har en gammal charm och är ej moderniserat. 

Figur 46. Annons från www.hemnet.se, februari 2008. 

Den senare var som vi redan sett en stor framgång och påverkade efterfrågan 
på ställen som sågs som torp. I både annonser och andra delar av media är 
torp representerade som historiska, som kreativa projekt och i synnerhet som 
en lugn och isolerad idyll, något typiskt svenskt och som en dröm. 

De säljande och beskrivande orden 
Vilka ord som används för att beskriva torpen kan säga mycket om vilka 
föreställningar som finns kring dem och vad som anses viktigt att föra fram. 
De beskrivningar och egenskaper som ges till torpen i annonserna skapar 
dessutom en sinnesbild som blir en del av torpets identitet. Orden och be-
skrivningarna är följaktligen delar i de större representationer som både kan 
urskiljas och skapas genom annonserna. Ordförrådet i annonserna är ofta 
mycket positivt laddat, mestadels genom värderande adjektiv. I annonserna 
används många ord som kan förknippas med torp som idyll och med dröm-
men om det lilla röda torpet på landet. Ord som sommar, idyll, landsbygd, 
lugn och dröm är vanliga, vilket emellertid inte är så förvånande utifrån an-
nonsernas syften. Samtidigt är annonsernas texter med och skapar ett språk 
att använda när man tänker och talar om torp, vilket kan ge en påverkan 
utanför själva annonssituationen, det vill säga kring torp rent allmänt.  
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Figur 47. Annons från www.hemnet.se, maj 2008. 

Ett steg i att urskilja olika representationer av torpen är att identifiera det 
som van Leeuwen (1996:45 ff) kallar referensstrategier och särskilt de fysis-
ka och icke-fysiska identifikationerna. Med det menas de egenskaper som 
ges till torpen i texterna och som skapar vissa torpidentiteter. Den mest up-
penbara egenskapen som ges ett högt värde i annonserna är den charmiga 
röda trästugan i sig själv. Den som beskrivs som idyllisk, charmig, unik, 
rustik, gammal och som en dröm och ett paradis. Andra framträdande identi-
fikationer är lantkök med gammeldags karaktär och speciellt gamla kaminer 
av olika slag och breda plankgolv (se figur 46). Få av de utannonserade tor-
pen har mycket mark. Fastigheterna består framförallt av en stuga, eventuellt 
något mindre uthus och en trädgård där syrenbersåer och äppelträd är viktiga 
identifikationer. Allt detta passar utmärkt till den bild som i allmänhet finns 
kring torp idag. I en stor del av annonserna kan man se en idealisering av 
landsbygd och det förflutna (se figur 47). Annonserna försöker framföra hur 
torpet har en atmosfär av detta. Ord som äkta, lugn, skogar, ängar, omodernt, 
klassisk, traditionell, gammal, gammaldags och år för etablering är vanliga. 
Andra ord som återkommer och som framhäver torpet i ett delvis annat per-
spektiv är avskilt, privat och ostört. Genom ord som projekt, skapa, byggna-
tion och möjligheter blir torpet också konstruerat som ett projekt som ger 
möjlighet till eget skapande och omskapande.  
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Klassiskt svenskt torp, rött med vita knutar.  
Uppfört 1902. Beläget i vacker typisk småländsk natur med 
ängar, lövskogsdungar, stenrösen och granskog. 

Figur 48. Annons från www.hemnet.se, maj 2008 

De ord och egenskaper som används i beskrivningarna av torpen är delvis 
konkreta och materiella och delvis abstrakta, subjektiva och öppna för läsa-
rens fantasi och värdering. Det är således både materiella och immateriella 
egenskaper som konstruerar torp i annonserna.  

Inkluderat, exkluderat och implicerat 
De egenskaper som framhävs visar vad ett torp är och består av, men också 
vad det inte är. Genom att lyfta fram vissa drag blir dessa ännu starkare 
knutna till torp framöver, medan andra blir dolda. I de tidigare analyserna 
om torpet i media har historiens närvaro diskuterats. Det finns några annon-
ser som inte gör någon hänvisning alls till det förflutna. Överlag är emeller-
tid historien ofta närvarande men bara i form av hänvisningar till ålder eller 
äldre tidstypiska detaljer. I de fall där historien är närvarande mer än så är 
det mest genom ospecifika men positivt laddade hänvisningar som "med en 
fin atmosfär av historia där spisen spelar en central roll” (www.hemnet.se 
maj 2008). Vid sidan av tidstypiska detaljer och historiska atmosfärer är 
torpets förflutna, som exempelvis dess tidigare brukare eller funktion som 
småbruk, utelämnat. Torpet är ett gammalt mysigt hus på landet. Naturligtvis 
måste man komma ihåg att annonserna är kommersiella annonser och inte 
informationstexter om historiens torp. Det är dock intressant eftersom an-
nonser är en av de textmässiga arenor där torp som begrepp och plats kon-
strueras och är starkt närvarande idag.  

Vad texterna antyder är också av intresse, eftersom inte bara det som ut-
trycks explicit kan påverka läsaren och säga något om de betydelser som 
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finns i texten. De antydningar som finns i annonserna liknar de som kan 
hittas i tidskiften Allt i hemmet. Annonserna framhäver ofta både implicit 
och explicit det oproblematiska och idylliska livet på landsbygden, att alla 
människor drömmer om torp och torpets koppling till Sverige. Det finns en 
del direkta hänvisningar till torpet som typiskt svenskt (se figur 48), men de 
flesta kopplingarna mellan torp och Sverige är implicita. När annonser talar 
om torpet som dröm eller idyll är det starkt förknippat med drömmen om den 
svenska sommaren, uppskattade traditionella kulturlandskap, fritid och fri-
het. Torpet blir en symbol för allt detta. När annonserna använder uttryck 
som "den genuina torpkänslan", "känslan av ett torp" eller "den speciella 
charmen hos ett torp" förlitar de sig på att människor känner till vad som 
menas och att det är något positivt. Kunskaperna om torp, hur de ska se ut 
och hur de ska kännas förväntas på något vis existera hos alla som en form 
av kollektiv upplevelse eller minne. En konsekvens av det är en exkludering 
av dem som saknar denna kunskap. 

Flera annonser använder uttrycket ”rött torp med vita knutar”, vilket är en 
vanlig beskrivning av torp i allmänhet idag. Genom att påpeka färgerna blir 
säljobjektet ännu kraftigare sammankopplat med den mentala bilden av det 
typiska svenska torpet som är starkt bundet till sina färger. Ställen som kallas 
torp är nästan alltid är röda i annonserna. Gula, bruna och vita trähus säljs 
sällan som torp, medan de röda oftast kan säljas dyrare än hus med andra 
färger (intervjuer med representanter från fyra mäklarföretag i Uppsala, juni 
2006). Vidare försöker flera annonser att sälja hus genom att inkludera be-
greppet torp, exempelvis i annonser för hus som är ”som ett torp” eller ”för 
dem som söker ett hus som liknar ett torp". Termen torp säljer och är laddat 
med mycket mer än bara ett hus.  

Variationer i tid och rum 
Vad som betonas i annonserna varierar något mellan länen. I Stockholms län 
framhävs lokaliseringen särskilt i de annonser där objektet ligger nära vatten 
och det som anses vara uppskattad landsbygd. I annonserna från Värmlands 
län, men också delvis i Kronobergs län, framhävs torpens avskildhet samt att 
de ligger på landsbygden. Annonserna för torp i Uppsala län ligger någon-
stans mellan dessa. Vilka lokaliseringar som blir mest framhävda kan kopp-
las till länens historia och natur- och kulturlandskapens varierande karaktär, 
men också till att det finns flera typer av potentiella köpare som söker olika 
upplevelser och har varierande preferenser. Ett exempel på det senare är att 
det i Värmland och Kronoberg finns det fler utländska köpare än i Stock-
holm och Uppsala. De är generellt mer intresserade av avskilda torp inne i 
skogen än vad svenskar är (Müller 1999). Flera av annonserna för torp i 
Kronobergs och Värmlands län är skrivna på både svenska och tyska eller 
danska. Torpen i Kronoberg kallas dessutom svenska eller klassiska i större 
utsträckning att torpen i de övriga länen. Här blir alltså torpets internationali-
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sering synlig. Vidare finns det en större fokusering på aktiviteter, exempelvis 
jakt eller möjliga förändringar av bebyggelse och markanvändning i annon-
serna från Värmland. Annonserna i de andra länen fokuserar snarare på tor-
pet som en idyll för fritid. Särskilt i Kronoberg säljs få torp som projekt för 
förändring. De beskrivs snarare som perfekta som de är. Det kan kanske 
kopplas till den starka bild som finns av torp i Småland, där exempelvis film 
och litteratur varit en influens.  

Den här studien omfattar annonser från åren 2007 och 2008 och visar in-
tresset som fanns kring torpen just då. Som vi sett i de tidigare studierna om 
torpet i media har det sedan länge funnits ett stort intresse och en stor efter-
frågan på torpliknande stugor. Och intresset tycks hålla i sig även om upp-
fattningarna kring hur het marknaden för torp är i dagsläget kan variera lite 
mellan olika mäklare. I uttalanden i media under år 2010 menar vissa mäkla-
re att intresset minskat något de senaste åren i och med ökade krav på be-
kvämlighet och lågkonjunktur. Andra ser efterfrågan på torp som konstant 
och hög (t.ex. Folket 100723, På Landet - allt om fritidshus 100720, Katri-
neholmskuriren 100401). 

Avslutande diskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka hur torp konstrueras och represen-
teras i bostadsannonser. Fem huvudrepresentationer kan identifieras. De är 
torpet som idylliskt, lantligt och charmigt, torpet som något typiskt svenskt 
eller typiskt regionalt, torpet som något från det förflutna eller åtminstone 
med vissa historiska attribut, det avlägsna och privata torpet samt torpet som 
förändrings- eller designprojekt. Förutom dessa representationer finns en 
övergripande som är torpet som liten stuga på landet. Även om viss mark 
eller andra byggnader kan höra till fastigheten inkluderas det sällan i det som 
framförs som torpet. Annonserna visar upp lite olika typer av torp med olika 
kombinationer av dessa representationer. I de flesta annonser får torpet stå 
som en symbol för det förflutna med dess okomplicerade liv, för en närhet 
till landsbygden, naturen och den förlösande svenska sommaren och för fri-
het och fritid. De torp som dominerar annonserna är fyllda med både materi-
ella och immateriella attribut som genuina och charmiga små rödvita stugor 
med bevarade gamla kakelugnar och tidstypiska detaljer, lantkök och syrener 
och äppelträd i trädgårdarna. I annonserna finns antydningar om det enkla 
och genuina livet på landet. De för fram en dröm om ett liv i en tid som an-
das det förflutna på lagom avstånd från det moderna vardagslivet. Som ett 
resultat av annonserna blir torpet framförallt en plats vars identitet präglas av 
en idyllisk småskalighet och där en charmig och selektiv historia och en 
idyllisk landsbygd är viktiga beståndsdelar.  

Men utöver den bilden, som starkt stämmer överrens med de torp som an-
nan media porträtterat, rymmer annonserna också framställningar med avvi-



 191 

kande torpidentiteter. Vissa annonser uttrycker representationer där avsak-
naden av historia eller idyll är slående. De annonser som inte gör någon 
koppling alls till lantlig idyll eller det förflutna framhåller istället torpet som 
en privat eller aktiv plats eller som ett förändringsprojekt. Torpet är då en 
möjlighet att göra vad man vill och skapa något nytt. Genom annonserna 
skapas följaktligen flera olika typer av torp som uppfyller olika drömmar och 
syften och ger olika möjligheter för tillvaron där. Annonserna visar att precis 
som i torpens historia finns fortfarande stora variationer inom begreppet. 
Framförallt visar studien att torpet idag har värden som är starkt kopplade till 
en viss specifik materialitet och till immateriella aspekter som dess dröm- 
och symbolladdade karaktär. Genom annonserna blir det tydligt att torpet 
överlevt och i hög grad fortfarande existerar, både mentalt och fysiskt.  
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Kapitel 14. Dröm och symbol: en avslutning 

Ett förändrat torp: krymp men expanderat 
Denna del av avhandlingen har synliggjort delar av den förändringsprocess 
som torpet genomgått de senaste cirka 160 åren. Framförallt har transforma-
tionen av torpets innebörd blivit tydlig. Fram till början av 1900-talet var 
torpen en del av ett arbetssystem och en institution baserad på ägandestruk-
turer, skattereglering och en försörjning för landsbygdens jordlösa befolk-
ning. Trots torpets delvis uppskattade värde som detta diskuterades det kring 
sekelskiftet mycket utifrån de problem som torpen innebar i det alltmer mo-
derniserade och industrialiserade Sverige. När samhället förändrades blev 
torpets tidigare funktion som småbruk och behållare av arbetskraft mer och 
mer omodern, värdelös och ansedd opassande och den institutionella inne-
börden i begreppet rasade.  

När 1900-talet gick in i sin andra hälft hade torpet spelat ut sin roll utifrån 
den historiska definitionen. Istället fick det en annan funktion, en som passa-
de bättre in i det samhälle som växte fram. En till stor del ny diskurs utveck-
lades kring torp och en ny definition växte fram. Torpets innebörd flyttades 
från jordbruk, försörjning, arbetssystem och ofrihet till att bli en liten äldre 
idyllisk och åtråvärd stuga för fritid på landsbygden. Från början, när torpar-
na använde torpen, spelade egentligen inte husets storlek eller utseende nå-
gon roll för dess definition. Det var snarare ett resultat av de ekonomiska och 
materiella förutsättningar som fanns. Förändringen som sedan skedde inne-
bar att torpet började etikettera en mindre geografisk yta men även att inne-
börden knöts till en alltmer specifik materiell och estetisk form. Samtidigt 
har torpet emellertid utökats till att funktionellt inkludera mer än tidigare. 
Under senare delen av 1900-talet och fram till tidigt 2000-tal har torpet följ-
aktligen fått nya ekonomiska, funktionella, sociala och symboliska värden. 
Det kopplas idag till fritid, konsumtion, inrednings- och livsstilar, bevaran-
devärden och svenskhet, värden som torpens tidigare brukare skulle häpna 
inför.  

Att torpen uppmärksammats, och hur, kan sammankopplas med större 
samhällsprocesser och trender. Iscensättandet av slitet och fattiglivet i skön-
litteraturens och den politiska debattens torp kan ses utifrån en växande arbe-
tarrörelse. Det är också kopplat till en medveten breddning av det historiska 
perspektivet för att inkludera fler sociala skikt av befolkningen i berättelsen 
om Sverige. Detta kan även ses i hembygdsrörelsens exponering av torp. I 
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skönlitteratur och politisk debatt har torp emellertid också presenterats som 
en lösning. Det var ett fattigt men ändå gott hem som gav försörjning, möj-
ligheter och arbetskraft. Dessa representationer kan kopplas till kritik av 
statsystemet, men också till stora förändringar som urbanisering och indust-
rialisering. Det förstnämnda gör det intressant att fundera på hur representa-
tionerna av torpen skulle se ut om exempelvis inte statarsystemet funnits. De 
positiva representationerna kan också kopplas till framförandet av ett små-
bruksideal som var starkt kring sekelskiftet år 1900. Vidare kan tidskriften 
Allt Hemmets upplyftning av torpen som möjliga sommaridyller från mitten 
av 1900-talet ses i ljuset av urbanisering och landsbygdens avfolkning samt 
välfärdsökning, semesterlagstiftning och ökad rörlighet. I senare representa-
tioner kan man se Sveriges starka sommarstugetrend men också behoven 
eller betydelsen av en historisk dimension i livet och längtan till landsbygd, 
ett annorlunda, enklare och friare liv och till skapande och konsumtion. Om 
inte de ovan givna förändringarna inom samhället ägt rum skulle utveckling-
en kring torpens återanvändning och omvärderande inte heller kunnat ske på 
det sätt som skett. 

Ett både positivt och negativt tänkt torp 
Trots variationerna i torprepresentationerna och förändringen av begreppets 
innebörd kan även analogier hittas i det empiriska materialet. Överhuvudta-
get har torpet till stora delar framställts, och på så vis konstruerats, utifrån 
vissa utvalda och framhävda materiella och immateriella karaktärsdrag. Dess 
enkelhet, småskalighet och koppling till det rurala, förflutna och nationella 
har ofta fått stort utrymme. Det har tydliga paralleller med representationen 
av enkla lanthem på andra håll i Europa. Under perioden 1850 fram till idag 
har det dock funnits både positiva och negativa representationer av torp. De 
negativa är emellertid inte lika påtagliga nu som tidigare. Det som överras-
kar mest är dock den kontinuitet av positivt framhävande av torp som ändå 
funnits under den undersökta perioden. Det kan ses i skönlitteraturen från 
mitten av 1800-talet, i sekelskiftets politiska debatt och i media sedan senare 
delen av 1900-talet. Samtidigt som torpets materialitet och de rumsliga prak-
tikerna som fanns där omkring år 1900 innebar att torpet framförallt var ett 
fattigt och ofritt småbruk fanns alltså också en bild av det som något idyl-
liskt. Denna bild levde sedan kvar, även om den modifierades något, samti-
digt som torpets fysiska utformning och funktion närmade sig den med tiden.  

Flera av sätten att representera torp går igen över historien samtidigt som 
delar av dem förändrats. I flera texter från olika perioder finns exempelvis en 
tydlig romantisering av torp, men det är lite olika aspekter som romantiseras. 
Vidare kan representationernas innehåll, som torpens egenskaper, varit lik-
nande men fått annan betydelse. Till exempel har torpets småskalighet tidi-
gare inneburit fattigdom och otillräcklighet, även om det också till viss del 
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kunde ses som politiskt idealt. Samma egenskap innebär idag att det är gul-
ligt och idylliskt. I den positiva upplyftningen har betydelsen av torpet och 
skälen till dess värde alltså skiftat något även om det kan vara samma fysiska 
former som uppmärksammas. Det som värderas hos torp idag baseras ofta 
just på en viss materialitet som inte alltid varit positivt laddad. Enkelheten, 
det slitna och placeringen i periferin är snarare ett resultat av de sociala och 
ekonomiska förutsättningarna och begränsningarna som fanns. Både repre-
sentationer och hur de tolkas är tydligt beroende av sin samtid. En annan del 
i de positiva sätten att representera torpet som det finns en viss kontinuitet i 
är som en möjlighet. Det framfördes till en början som en möjlighet till för-
sörjning, arbetskraft, frihet och karriär. De senaste 50 åren har torpet repre-
senterat en möjlighet till sommarnöje, flykt från staden och förändrings-, 
skapande- eller bevarandeprojekt, men också närhet till naturen och det för-
flutna. En annan likhet mellan olika tiders representationer är att torp ofta 
framställts utifrån en motsats som statar- eller backstugutillvaron, staden 
eller moderna sommarstugor.  

Även om det också funnits många negativa representationer, där det elän-
diga livet på torpet framhävts, blir det genom undersökningen påtagligt att 
de mer positivt laddade representationerna har en tydligare kontinuitet ge-
nom torpets historia. Den positiva bilden som fanns kring början av 1900-
talet har emellertid under senare tid modifierats och moderniserats för att 
passa dagens föreställningar, användningar och behov kring torp. Den posi-
tiva tonvikten som lagts på torpet är viktig i dess överlevnad för att den 
framhållit det som en möjlighet och en idyll. Detta har format hur landets 
torp sedan använts. De negativa representationerna har dock också varit av 
betydelse. De har skapat en känsla för torpet som viktigt att respektera, 
komma ihåg och bevara just på grund av det hårda livet som levts där. Och 
även det har påverkat hanteringen av torpen. Sammanfattningsvis blir en 
slutsats att om man ser till föreställningarna och representationerna kan man 
hitta både förändringar och kontinuiteter. Torpbegreppet har förändrats men 
är samtidigt kopplat till vissa materiella och immateriella egenskaper sedan 
länge. Dessutom har både positivt och negativt präglade framställningar, till 
exempel som idyll eller slitsamt fattigt hem, varit betydelsefulla för hur tor-
pet värderats, behandlats och använts, och på så vis transformerats och fort-
satt att existera. 

Flerfaldiga identiteter, homogeniserade drag 
Det skrivna ordet har skapat ett stort uppmärksammande av torp. Det är en 
del i varför de varken glömts bort eller slutat användas. Istället har det ska-
pats en mängd representationer och praktiker kring dem som gjort att torpet 
levt vidare. Utifrån de analyserade texterna får torpet flera olika och skiftan-
de identiteter knutna till sig. Det vanligaste och mest framträdande har, som 
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redan konstaterats, varit torpet som idealiserat samt betraktat och värderat 
utifrån vissa utvalda historiska, nationella och lantliga kvaliteter. Men, det 
finns också representationer som mer visar torpet utifrån fattigdom, slit och 
ålderdomlighet och som någonting som kan, eller bör, förändras. Drömmen 
om torpet och dess förträfflighet är således inte helt allmängiltig. Det märks i 
längtan bort från gamla stugor till nya moderna fritidshus som skymtas i 
några av Allt i hemmets artiklar. Det syns i bostadsannonserna som föreslår 
att torpstugor kan rivas eller förändras för att skapa nya moderna bostäder. 
Ibland finns de olika identiteterna i olika sammanhang men de kan också 
mötas och skapa motsättningar. I studien om TV-programmet Sommartorpet, 
men också till viss del i tidskrifterna Allt i hemmet och Gård & Torp, blir en 
kamp mellan olika sätt att betrakta och hantera torp och deras historiska drag 
synlig. Uppdelningen, som förenklat handlar om fokus på förändring eller 
bevaring, kommer jag att återvända till i kapitlet om dagens torpanvändare.  

Vidare, om man betraktar vilka egenskaper som getts till torpen kan man 
se att en viss likriktning sker med tiden. Det blir färre men starkare framträ-
dande egenskaper som tas upp och på så vis blir en kärna i representationer-
na. Det har gjort att idylliska och charmiga röda små trähus med vedspisar, 
lantliga kök, trägolv, pelargoner och vildvuxna trädgårdar med syrener, ro-
sor, pioner och äppelträd blivit typiska torpegenskaper som upprepas gång 
på gång. Genom att dessa egenskaper blivit så centrala för torpens identitet 
kan de också påverka framtida representationer och föreställningar kring 
torp. De kan påverka våra sätt att värdera och hantera det som anses vara 
torp men också det som inte passar in i våra föreställningar om dem. Speci-
ellt representationerna i Allt i hemmet, Gård & Torp och Sommartorpet har 
stora möjligheter att påverka sina konsumenters handlingar och idéer efter-
som de riktar sig till personer som söker råd och inspiration kring 
hemskapande och renovering.  

Det svenska torpet  
Genom flera av de analyserade texterna blir torpet någonting typiskt svenskt 
och affektionen till det någonting folkligt och naturligt. Särskilt genom me-
dia blir det tydligt hur det lilla röda torpet fått en central plats bredvid natu-
ren och den karolinska herrgården som typiska representationer av Sverige 
(Frykman & Löfgren 1991:29). I text efter text framställs torp som viktiga 
för svenskarna. Detta gör att de antas värda att bevara vilket i sin tur påver-
kar hur de praktiskt hanteras. Om liknande syn går att urskilja i intervjuerna 
med dagens torpanvändare återstår att se. Frågan om torpets koppling till 
nationalidentitet vill jag återkomma till senare i avhandlingen.  
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Det urbana torpet på landsbygden  
Torpets senare historia visar hur integrerat det urbana och det rurala är. Dess 
transformationer är influerade av processer och idéer som finns och funnits i 
dem båda. Torpet är idag både urbant och ruralt. I de analyserade texterna 
blir det en kontaktyta mellan stad och land. Det är där som stadsborna hittar 
till landet, och det är den landsbygden som torpen finns på som stadsborna 
känner, och vill, till. Idealiseringen av torp och stadsbornas längtan till dem 
kan till viss del kopplas samman med den starka koppling till landsbygden 
som Jan Amcoff (2000) menar finns i Sverige genom vår relativt sena urba-
nisering. Den kan ha gett människor en känsla för torp även om personliga 
erfarenheter och kopplingar till dem saknas. De egna direkta kopplingarna 
till torpens tidigare funktion, eller snarare frånvaron av dem, är troligtvis 
väsentliga här. Sett utifrån torparnas fattiga historia skulle man kunna tänka 
sig att en viss tid behövde passera så att generationer kunde växla och det 
kollektiva minnet och föreställningarna kring torp anpassas för att göra 
transformationen och återanvändningen av dem möjlig. Så har det också 
varit, till viss del. Men som vi sett var det överraskande få år som passerade 
mellan perioden då torparna fortfarande levde på torpen och början på som-
martorparnas kolonisation. Det var emellertid inte de gamla brukarna som 
återvände till torpen eller som skrev om dem. Det var stadsbefolkningen som 
längtande till landet, en längtan som varit ett tydligt inslag i 1960- och 70-
talens Sverige (Holmberg 1998). För de nya användarna var torpens historia 
inte betungande utan gav snarare extra värden och betydelser. Drömmen om 
torpet och den romantisering och idealisering som finns av det idag bör dock 
inte bara betraktas som ytlig. Den kan för många handla om en djup längtan 
och om behov som man upplever inte blir tillgodosedda på andra håll i livet. 

Det materiella och immateriella 
Torprepresentationerna har skapat och förstärkt föreställningar kring torp 
som fritidshus, bevarandevärda objekt och svenska idyller. Det finns en stark 
positiv värdering kring torpet kopplat till att det ses som typiskt svenskt, som 
en behållare av en historia som inte bör glömmas bort och som en viktig 
plats för nutidsmänniskans välbefinnande. Dessa egenskaper har gjort att 
torpet anses viktigt att respektera och bevara men också använda. Det påver-
kar i sin tur praktiken kring torpet och hur det materiellt behandlas, även om 
hur bevarandet eller respekterandet ser ut och uttrycks kan variera. Torpets 
immateriella dimensioner har alltså fått konsekvenser för dess materialitet 
och de praktiker som kunnat ske där.  

Men det har även blivit tydligt att vissa delar av torpets materialitet varit, 
och är fortfarande, avgörande för vad som kan uppfattas som torp och vad 
som inte kan göra det. Dessutom har torpets materiella dimensioner, som att 
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torpstugorna var många, billiga, lagom stora, låg på landet och var tillgäng-
liga i rätt tid och antagits ha en viss utmärkande materialitet, varit viktiga för 
att och hur de skulle skrivas om, idealiseras än mer och återanvändas. Att 
och hur de skrivits om och hanterats på senare tid tycks även ha påverkats av 
vissa rumsliga praktiker kring torp i det förflutna, som det tidigare hårda 
slitet på dem och att de sedan övergavs. Särskilt att torpens tillgänglighet i 
rätt tidpunkt varit en central del i dess överlevnad är en insikt som växt ge-
nom arbetet med avhandlingen. Torpens övergång till sommarnöjen för nya 
behov och möjligheter som skapats i det industrialiserade, urbaniserade, 
fritidsökande svenska samhället blev möjlig för att de var tillgängliga i rätt 
tid och på rätt plats. Särskilt rätt var de som var nära vatten, kommunikation 
och tätorter.  

I kapitel efter kapitel har det nu visats hur landets torp förändrats rent ma-
teriellt och hur de diskuterats och representerats i olika källor, tider och 
sammanhang. För att kunna undersöka hur dessa olika aspekter av torpet 
spelar roll och mer konkret hanteras ska fokus nu riktas mot dem som lever 
på, och med, torpen idag. 
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VEDHUGGNING OCH                                                      
JORDGUBBSTÅRTA 

Den här tredje och sista empiriska delen undersöker dagens torpanvändare. 
Studien hakar både i analyserna av media och de materiella transformatio-
nerna i fallstudiesocknarna genom att behandla den återanvändning av torp 
som blivit synlig där från mitten av 1900-talet. Fokus är på användarnas 
handlingar och deras upplevelser kring torp och livet där. Människans prak-
tiker och upplevelser är viktiga att studera eftersom de skapar betydelser och 
formar både den materiella världen och den immateriella (Bærenholdt et al. 
2004, Simonsen 2005a, Anderson & Harrison 2010). Delen behandlar det 
levda torpet. Det är en av de tre aspekterna av platsens konstruktion, och 
därför även dess transformation, som ges stort värde i den här undersökning-
en. Delen bidrar initialt till att hitta svaren på delar av frågeställningen om 
hur torp använts och vilka praktiker som finns och har funnits där sedan år 
1850. Framförallt handlar denna del om tiden efter år 1950. Den kommer 
också att utreda frågan om huruvida kopplingar mellan de olika aspekterna 
och deras dimensioner kring torpet kan ses och i så fall när, hur och med 
vilka konsekvenser de förekommer.  

I delen sker en insmalning av torpbegreppet till att, liksom den första em-
piriska delen, utgå från ställen som varit torp ur den historiska definitionen. 
De som intervjuats är alltså dagens användare av ställen som tidigare brukats 
av torpare och som varit oskattlagda små jordbruk på annans mark.  
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Kapitel 15. Det levda torpet 

Det här kapitlet baseras på intervjuer av personer som idag använder 25 torp 
i avhandlingens tre fallstudiesocknar (se figur 49 och 50). Urvalet har syftat 
till att få en jämn spridning mellan permanentboende och fritidsboende i de 
tre socknarna. Denna fördelning motsvarar inte den egentliga uppdelningen 
mellan hur torpstugorna används i socknarna. Fritidshusanvändningen är 
egentligen något mer utbredd. Utifrån frågeställningarna som gavs nyss blir 
syftet med kapitlet mer preciserat att undersöka hur och varför torpen an-
vänds idag, vilka aktiviteter och handlingar som torplivet konstitueras av 
samt hur användarna tänker kring torp i allmänhet och kring de egna torpen i 
synnerhet. Detta, och särskilt hur användarna agerar i frågor kring bevarande 
och förändring, är viktiga delar i hur torp hanterats och förändrats under 
senare tid. Genom att studera de faktiska användarna och deras resonemang 
och sätt att handla kring torp kan anledningar till, och konsekvenser av, tren-
der och upptäckter från tidigare kapitel analyseras. Det som kommer fram i 
intervjuerna handlar inte bara om användarnas liv, praktiker och idéer i dags-
läget utan också om vad de gjort och tänkt sedan de började använda torpen. 
Det ger studien ett visst, om än varierande, tidsmässigt djup.  

Intervjumaterialet visar både homogenitet och heterogenitet. Det ger liv åt 
flera olika historier med en mängd syften, aktiviteter, betydelser och idéer 
kring torp idag och i historien. Rent generellt används de flesta torpen av par 
i åldrarna 40 år och uppåt. Liknande åldersfördelning har hittats i undersök-
ningar om andra typer av fritidshus (Müller et al. 2010:6). De allra flesta har 
barn och barnbarn och dessa framstår som viktiga för behållandet av torpen. 
Lite färre än hälften har fått torpet genom arv medan den största delen hyr 
eller har köpt det utan familjeband. Yrkesmässigt finns en stor blandning av 
anställningar inom olika sektorer och befattningar hos de intervjuade.   

Livet på torpet 
Detta avsnitt handlar om varför människor väljer att tillbringa tid på gamla 
torp men kanske framförallt om de praktiker, vad användarna faktiskt gör, 
som kan kopplas till dagens tillvaro där. De flesta av användarna letade inte 
särskilt efter ett ställe som varit ett torp ur en mer historisk definition när de 
köpte eller började hyra det. Snarare söktes ett gammalt hus, en sommarstu- 
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Figur 49. En av torpstugorna i studien (foto: Lagerqvist 2007). 

ga som inte låg i ett modernt sommarstugeområde eller ett ställe där man 
kunde ha häst eller andra mer ytkrävande verksamheter. De som särskilt 
sökte en torpstuga förklarar det med att de hyrt eller haft liknande innan. 
Flera än de som mer aktivt letat efter ett torp har dock använt torpstugor som 
fritidsbostad tidigare, exempelvis i sin barndom. Denna återkomst till lik-
nande platser kan säga något om vilken påverkan som sommartorpsboomen 
från slutet av 1950-talet och framåt kan ha fått på flera generationer.  

Hur livet på torpen levs uppvisar en del ganska självklara skillnader mel-
lan permanent- och fritidsboende, men det finns också likheter. Tillvaron på 
de torp som används som fritidshus utgörs av både kroppsarbete och vila. 
Arbetsbetonade sysslor som lagande, målande, renoverande, odlande, träd-
gårdsarbete och särskilt att hålla igenväxning i schack är vanliga. Man job-
bar mot ett ”evigt förfall”, som flera uttrycker det. Trädgårdsarbetet verkar 
emellertid ha minskat för flera av användarna. De berättar om hur ambi-
tionsnivån sänkts med tiden och att tidigare brukares, men också deras egna, 
stora trädgårdsodlingar ofta delvis lagts igen. I detta kan man se torpens 
utveckling mot fritidshus och mindre betydelse för vardagens matförsörj-
ning, även om användarnas ålder och hälsotillstånd också spelar in i vad de 
gör på stället. De flesta användare uppger sammanfattningsvis "det finns 
alltid något att göra på ett torp”. 

Även de som använder torpstugorna som permanentbostad tar upp arbets-
betonade sysslor som renovering, fixande och kampen mot igenväxningen 
som centrala aktiviteter. Torpet framstår som ett hela tiden pågående projekt 
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Figur 50. En av torpstugorna i studien (foto: Lagerqvist 2008).   

och skapande, återskapande och vidmakthållande är viktiga ingredienser i 
livet som levs där (jfr. Almqvist 2004 och Jarlöv 1982 om relationen mellan 
det egna huset och viljan att skapa). Också sysslor kopplade till avkoppling 
från staden, vardagslivet och arbetslivet tas upp som viktiga delar i tillvaron 
och aktiviteterna på torpen, särskilt av dem som använder dem som fritids-
bostad. Kontrasteringen mot livet hemma är tydlig. En man förklarar för 
mig, samtidigt som han klyver ett vedträ, att ”hemma är ju allt så modernt, 
där finns allt. Här kan man leva såhär, vara ute. Det ska vara lite enklare, lite 
obekvämt”. Avkopplingen sker ofta genom att påta i trädgården eller vara i 
skogen och plocka svamp och bär eller bara gå. Avkoppling hittas också i 
just det fysiska arbetet, i upprätthållandet av torpet. ”Man kommer ut och 
gör någonting, men ändå kopplar man ju av. Det är ett annat arbete. Jag kan 
njuta av att rensa ogräs eller sätta händerna i nåt”, berättar en kvinna. En 
kvinna sätter ord på sina känslor om torpet genom att säga att det hårda slitet 
där idag ger henne en ”känsla av jordnärhet”. Hon tillägger lite skämtsamt 
att ”det gamla bondeblodet svallar” på torpet. 

Hur viktiga torpen är som mötesplatser blir tydligt. Att ha ett ställe att 
samla släkt och vänner är för vissa det största skälet till att familjen börjat 
eller fortsätter att vara där överhuvudtaget. Torpet som kreativt projekt, av-
koppling från det urbana och moderna livet och som social plats är dock inga 
specifika skäl för torp som fritidshus. Det har fritidshusforskningen i all-
mänhet ofta diskuterat (t.ex. Williams & Kaltenborn 1999). 
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Figur 51. Renoveringsprojekt (foto: Lagerqvist 2009). 

Kanske kan torp dock betraktas som ännu mer avkoppling från det moderna 
eftersom de ofta är platser med långa historier och en standard som ger ännu 
mer känsla av att vara långt från det moderna urbana samhället (jmf. Reinius 
2002, Sandström 2005). Att torpet är bra som avkoppling från arbetslivet 
lyfts också upp av de permanentboende. Att torpet ger en värderad närhet till 
naturen är tydligt hos både permanent- och fritidsboende. Historier om vilda 
djur och årstidernas växlingar är återkommande.  

Bevarande, återställande eller skapande av torpet, både bebyggelse och 
omgivning, är projekt som upptar mycket tid (se figur 51). Det märks både i 
samtalen och på hur det faktiskt ser ut på torpen. En man som bor permanent 
på ett av torpen tillsammans med sin fru berättar att ”vi har jobbat med att 
återställa och tagit fram det gamla igen sedan vi flyttade hit. Vi tycker det är 
roligt med hus och att bygga och återställa.”. Många av de intervjuande be-
tonar det dåliga skick som stugorna var i vid övertagandet och att man däref-
ter arbetat med att återskapa eller omforma det. Det egna övertagandet och 
den efterföljande behandlingen framförs som någonting som på ett vis räddat 
torpet. Dock påpekar vissa att de önskar att de hade kunnat göra mer för att 
behålla torpets karaktär. Renoveringarna av torpen har inte bara inneburit 
bevarande. Många har också moderniserat och förändrat dem på så vis. Be-
varande och förändrande av torpen kommer att diskuteras mer i och med 
olika sätt att förhålla sig till det förflutna. 
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Torpets möjligheter och begränsningar 
I samtalen blir den påverkan som torpets egna materialitet har på tillvaron 
påtaglig. Det småskaliga, omoderna och enkla, och viljan att inte ändra för 
mycket av rädsla för att förstöra detta och då förstöra torpets själ, skapar 
eller bibehåller vissa levnadssätt. Detta formar på så vis platsen. Torpets 
enkla karaktär gör att man anpassar sitt sätt att leva:  

Det blir ju ett annat liv. Alla accepterar att det blir lite enklare ute på landet i 
torpet. Kommer man till en sommarstuga ska det vara lite mer påkostat tror 
jag. Det ska finnas diskmaskin. Men det accepteras på något vis här (kvinna).  

En annan kvinna konstaterar att ”det har blivit en livsstil som vi aldrig hade 
anammat om vi hade hamnat på någon annan typ av sommarställe”. Hennes 
man fortsätter ”Man har lärt sig att leva enkelt och det är faktiskt hemskt 
skönt!”. Det handlar alltså inte bara om att anpassa sig, utan också om att 
uppskatta enkla värden. Att sitta på trappen och lyssna på fåglarna, att hämta 
vatten och ved, göra upp eld och sitta i köket och höra vedspisen spraka blir 
betydelsefulla aktiviteter med stora upplevelse- och identitetsvärden:  

Det är ju lite mer primitivt, man kan inte duscha varje dag och man får gå och 
hämta vatten vid pumpen. Det är lite lugnare, det är så vi vill ha det. Det är de 
små grejerna som är torparelivet, att hämta vatten och ta in ved. Det är det 
som är så mysigt. Det är det som är lugn och ro (man). 

Den längre graden av modernitet, som många av torpstugorna fortfarande 
har, är uppskattad eftersom den skapar känslan av, och möjligheten till, ett 
annorlunda liv. Detta blir ett skäl att inte förändra torpet för mycket. Det 
finns således en uppskattad primitivitet i torpet som gör att många sätt att 
vara och många aktiviteter blir tillåtna. Flera talar om torpet som en tillåtan-
de plats. Det skapar en låtgåanda som ger en chans att vara som man är. Där 
får man, som en man uttrycker det, vara ”en riktig människa”, något som 
tycks saknas i andra bostäder. Dock finns en viss paradox som kan ses i att 
torpet också skapar en viss restriktivitet kring möjliga livsstilar och vad man 
kan och inte kan göra utan att förstöra själva torpet. Det ska jag snart komma 
in på mer. Materialiteten skapar alltså sätt att vara. Den möjliggör sätt att 
handla som skiljer sig från hur man exempelvis känner sig eller beter sig i 
andra miljöer. Man anpassar sättet att leva och handla utifrån de möjligheter 
och begränsningar som man kan se i torpet. Samtidigt finns det starka idéer 
om torp och det liv som ska levas där som också påverkar hur tillvaron ut-
formas. Det kommer visas mer inom kort. Vi har här sett hur det materiella 
påverkar hur dagens användare agerar på torpet. Nedan kommer det utveck-
las mer specifikt utifrån hur spår från det förflutna kan påverka användarnas 
intresse, handlingar och syn på platsen och dess historia. Detta kan i sin tur 
få konkreta effekter på torpens utformning och livet som levs där. 
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Att förhålla sig till det förflutna 
Ett centralt tema i intervjuerna är hur användarna förhåller sig till, och hante-
rar, torpets historia och det faktum att de tillbringar tid i något man kan kalla 
en historisk miljö. Diskussionen handlar både om praktiker och föreställ-
ningar och är en betydelsefull del av platsskapandet kring torpet.  

Bevara, återskapa och förändra 
Att bevara eller inte är en fråga som många av de intervjuade dröjer kvar vid. 
Det finns en viss skillnad i typ och grad av renovering mellan torpen utifrån 
om de används som permanentbostad eller fritidsbostad. Det är inte så för-
vånande. De som bebos permanent är i högre grad moderniserade och om-
byggda. För fritidshusanvändning har inte moderniseringar och förändringar 
varit lika betydande för en möjlig tillvaro. De har därför inte skett i samma 
utsträckning. Rent generellt lyfter majoriteten av användarna fram att de vill 
att torpet ska ha kvar sin ursprungliga karaktär av enkelhet och ålderdomlig-
het. Dessa karaktärsdrag ges stora värden och liknande tankesätt har ut-
tryckts i media. Det har inneburit att användarna valt att bibehålla det som de 
tycker visar det. Vad det egentligen innefattat och vad ”kvarhållandet” inne-
burit i den konkreta praktiken skiljer sig dock en del åt mellan olika använ-
dare. Det kan ses i de faktiska förändringar och bevaranden som gjorts. För 
vissa är stugans rumsindelning viktig att ha kvar, andra fokuserar på att inte 
ha några nya möbler eller moderniteter som elektricitet och TV.  

Förutom att bevara så finns tydliga drag av återskapande. Man vill att stu-
gan ska se gammal ut även om vissa av delarna är nya, till exempel utbytta 
fönster. Det är tydligt att det finns en idé om att ett gammalt hus ska se 
gammalt ut och att det gamla uppfattas som vackert (se Lowenthal 1985). 
För många handlar det framförallt om att ha kvar eller återskapa en torpstil. 
Autenticitetens betydelse, som att ha det som är äkta och inte bara ser äkta 
ut, lyfts endast upp av några användare. När användarna pratar om bevaran-
de blir det tydligt att bevarandet ofta också inneburit ett förändrande. Och så 
är det ju ofta, det finns inget absolut bevarande eftersom även bevarande 
förändrar (Jones 1991, Lowenthal 1985). Det finns gemensamma drag hos 
de intervjuade utöver en ganska generell vilja att bevara en viss torpstil. Det 
handlar då framförallt om behållande av torpstugans exteriöra karaktär samt 
vedspisar. Bevarandet av en viss yttre torpkaraktär visar en tydligare konsen-
sus bland användarna, och stora likheter med resonemang i exempelvis tid-
skriften Allt i hemmet, än synen på interiör förändring. Den är mer varierad, 
både i tanke och i handling.  

Det verkar finnas en dominerande syn på att det är en god handling att 
bevara eller återskapa det gamla, småskaliga och enkla hos torpen. Den sy-
nen finns också hos media och hembygdsrörelsen. Användarna framhäver 
det som det rätta att göra, en ”kulturgärning”. En kvinna förklarar att ”man 



 205 

får inte missköta ett gammalt torp”. Många av användarna känner en stark 
respekt och ödmjukhet inför torpet och dess ursprungliga fysiska former. De 
har därför ofta valt lösningar som inte alltid varit de billigaste eller mest 
praktiska. Många framhåller dock att de tycker att en viss grad av moderni-
sering nästan alltid behövs och är rättfärdigad för att man ska kunna använda 
torp idag. Indragning av enklare avlopp, el och vatten är exempelvis moder-
niseringar som många gjort eller kan tänka sig att göra för att underlätta till-
varon där. Kanske kan man se att användarna upplever en viss del av beva-
randet som ett värde för allmänheten och framtiden (även om de värdesätter 
det starkt själva) och ställer detta mot sina och familjens behov av bekväm-
lighet. Man får en känsla av att de tror att andra alltid ser moderniseringar 
som av ondo medan de själva framhåller dem som tråkiga men nödvändiga.  

Det finns förändringar som de flesta av de intervjuade starkt motsätter sig 
att göra på torpet. Bland dessa är att bygga pool, sätta in fönster som ser för 
moderna ut och måla om huset i annan färg än röd de vanligaste. Dock finns 
det exempel på allt detta bland de undersökta torpen. En man fångar en van-
lig åsikt kring förändringar med att säga: 

Vi vet i alla fall vad vi inte skulle vilja göra och det är mycket. Val av färg är 
viktigt, det ska inte vara platsfärg, och vi vill inte ha ospröjsade fönster eller 
annat takmaterial. Vi försöker behålla det gamla materialet i stugan och vi 
skulle aldrig installera en pool heller och inte ha annan växtlighet.  

Tankarna om bevarande och förändring är framförallt fokuserade på själva 
torpstugan. Hanteringen och värderingen av trädgård, ekonomibyggnader 
och omgivande marker tas upp av flera. Den är emellertid inte riktigt lika 
utvecklad som idéerna om förändringar och bevarande av boningshuset. 
Bland de intervjuade finns dock flera som rustat upp uthusen. Andra har vid 
nybyggnationer lokaliserat dem till platser där bebyggelse legat tidigare för 
att behålla torpets bebyggelsemässiga struktur. Ibland har man gett uthus nya 
funktioner som ladugårdar som blivit festlokaler, stall eller verkstäder, funk-
tioner som passar bättre till torpet i dagens samhälle. Vissa har satsat på att 
bevara eller återskapa trädgården med gamla växter. En tydlig trend angåen-
de trädgård och odling är emellertid, som jag redan nämnt, igenläggningen 
av tidigare odlingar.  

Det finns ett undantag från detta: kampen mot igenväxningen av tidigare 
öppna marker runt torpstugan. Detta är det starkast framträdande och mest 
genomgående draget i användarnas hantering av torpets omgivning. Kampen 
mot igenväxning är en aktivitet som tar upp mycket tid och kraft. Användar-
na vill gärna hålla marken öppen. Det ger mer ljus och rymd, men det strävas 
även efter för att det var så det såg ut förr. Marken hölls dock öppen i tor-
pens förflutna eftersom den odlades eller betades. Idag sker öppethållandet 
framförallt för de värden som det ger eftersom det uppskattas som fint och 
”gammaldags”. Det ger en kontinuitet med det förgångna. Här kan vi se hur 
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vissa materiella former alltså hålls kvar fast med andra funktioner och vär-
den. Detsamma gäller för behållandet av torpstugans enkelhet, ålderdomlig-
het och småskalighet.  

Legitimering 
Diskussionen om bevarande och förändring är intressant att se utifrån den 
legitimerande effekt som det förflutna kan ha. Historien och äldre traditioner 
har ofta använts för att legitimera och validera handlingar (Lowenthal 1985, 
Garnert 1994, Aronsson 2009). Utifrån de intervjuades sätt att förhålla sig 
till och använda historien blir det tydligt att det förflutna används som ett sätt 
att argumentera för både förändringar och bevarande. Båda förfarandena 
påverkar hur torpet behandlas. En kvinna uttrycker det på följande sätt:  

Jag tycker såhär, vill man ha ett modernt hus ska man köpa ett modernt hus. 
Jag vill ha kvar det gamla, det ska vara så. Det är detaljer som visar att män-
niskor bott här länge. Det ska man inte ändra på eller bygga bort. Då kan man 
köpa något nytt istället. Vi vill inte ändra på något alls exteriört.  

På samma vis resonerar en annan kvinna: ”Vi vill inte modernisera, eller det 
ska inte vara för modernt. Då kan vi ha något annat”. En äldre man är myck-
et bestämd angående de förändringar som han ser som (o)möjliga i det egna 
torpet och förklarar det med att ”ett torp ska vara ett torp, egentligen”. Hans 
stuga visar också få tecken på moderniseringar förutom den svaga elektriska 
lampa som lyser ovanför oss under intervjun. Angående modernisering 
framhålls det ofta att de ändringar och anpassningar som man gjort eller kan 
tänkas göra är för familjen. Det görs för att stället ska fortsätta användas. 
”För barnen ska jag bygga en ny bod där det kan finnas en ganska primitiv 
dusch. Det ska inte vara i torpet”, säger en man. Genom att historien kan få 
så stor betydelse för människans handlingar och tankar idag kan den ses som 
en del av nutiden. Vissa användare har en mer flexibel syn på bevarandet. De 
blandar gärna gammalt med nytt och framhåller historiens föränderlighet. 
Det förflutna kan då, utifrån den kontinuitet som finns i de förändringar som 
hela tiden gjorts, bli ett argument som legitimerar mer förändringar. Exem-
pelvis utbrister en kvinna ”huset har förändrats under alla år, ska vi då sitta 
som på Skansen?”. Andra påpekar att ”många ofta förstört torpen. Vi är inte 
de första som har gjort det.” (kvinna) och att ”Eftersom det hela tiden har 
byggts på, så tänkte jag att jag kunde bygga vidare på det” (man).  

Hanteringen och värderingen av det förflutna kan betraktas utifrån om 
man fokuserar på det förflutna och dess värde som kontinuitet eller som ål-
derdomlighet (Lowenthal 1985:53-62). Utifrån det kan man i intervjumateri-
alet se en koppling mellan användarnas föreställningar och handlande. De 
som har ett öppnare förhållningssätt till förändringar och uppmärksammar 
torpens föränderlighet har ofta också genomfört fler förändringar, som på-



 207 

byggnader och moderna tekniska lösningar. De ser det som att torpen lever 
vidare genom de förändringar de gör och poängterar kontinuiteten i hur tor-
pen alltid förändrats genom historien. De som däremot för fram vikten av att 
bevara torpet, fokuserar sin syn och värdering på torpens ålder, varaktighet 
och orördhet. De uppfattar att värdet ligger i att torpet förändrats så lite som 
möjligt och ser sin uppgift som att se till att det förblir så: ”Jag ser mig själv 
som en förvaltare” (kvinna). Praktiken handlar då framförallt om att upprätt-
hålla eller återskapa. Det kan tydligt ses i omsorgsfullt renoverade detaljer 
som äldre, bevarade lås och nysvärtade vedspisar. Fokus på ålderdomlighet 
inkluderar enligt geografen David Lowenthal (1985) en syn på att ju äldre 
och mer ursprungligt och primitivt något är desto mer värdefullt är det. Sy-
nen går att se hos delar av användarna. Man ser en slags oskyldighet och 
renhet i det gamla som kan förstöras av senare tiders sätt att agera och leva. 
Lowenthal talar om det som att det primitiva och enkla ofta ses som vackert i 
sig själv. Mellan dessa synsätt finns en glidande skala där de olika användar-
na befinner sig.  

Även om många av de intervjuade säger att de tycker historien och beva-
rande är viktigt behöver det inte betyda att alla kunnat agera enligt det. Flera 
användare menar att de genomfört fler moderniseringar än vad de egentligen 
skulle ha velat. Det förklaras ofta med bekvämlighetsbehov, okunskap eller 
att det inte gick att ta så mycket hänsyn som man velat på grund av bebyg-
gelsens skick. Det visar att synen och praktiken inte är enkelt kopplade. Det 
finns mycket som spelar in i hur torpen praktiskt hanteras och formas.  

Kontakten med det förflutna och dess människor  
Spåren av tidigare brukare (se figur 52 och 53) är en påtaglig motor för in-
tresse kring historien och för tankar om platsen torpet och det liv som levts 
där.  

Man blir ju alltid påmind, man tänker ju. När blommorna kommer fram på 
våren så brukar vi undra vem som satt dem. […] Det hör ju till med det här 
gamla och allt som hänt och hur man funderar på allt, annars skulle det ju 
vara opersonligt (kvinna). 

Tankarna rör sig kring hur torpet tidigare sett ut, vad som finns kvar och vad 
som försvunnit. Hur torparna kunde överleva på så lite jord, hur de höll sig 
varma på vintern, hur mycket de måste ha slitit med sten och jord, hur stora 
familjer de hade och hur svårt livet överhuvudtaget måste ha varit är vanliga 
funderingar.  

Och du såg ju hur uthusen såg ut innan vi gjorde i ordning och då tänkte man 
ju på hur de hade det här förr och hur det såg ut då, vad de hade för djur och 
sådant. Fast vi har ju inte direkt forskat om det, utan det är bara det att tanken 
kommer då (kvinna). 
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Figur 52. Rester från tidigare bebyggelse (foto: Lagerqvist 2009).  

När dagens användare själva lever och jobbar på torpet föds en förståelse för 
allt det arbete som behövts där förr. Vardagssysslorna idag väcker och for-
mar tankar och föreställningar om vardagslivet på torpen i det förflutna. En 
man konstaterar att: 

När vi är ute och går så kan man tänka på hur långt de måste ha haft att gå till 
gården varje dag. Det är cirka två kilometer och genom en mörk skog, det 
kan inte ha varit så kul. 

Något som tycks fascinera är kontrasterna mellan det moderna livet på torpet 
och livet där i det förflutna. En man säger ”Man funderar ju hur de från 
1800-talet skulle reagera på alla moderniteter vi har här nu, och tvärt om. 
Hur skulle vi klara oss om vi skulle åka tillbaka?”. Tankarna kring kontras-
terna har väckts av vetskap om skicket på torpet under vissa tider och av de 
spår av tidigare liv som finns kvar idag. Denna kontrastatering av samtida 
och tidigare liv blir en central del i användarnas idéer om torpet och dess 
tidigare och nuvarande existens. En kvinna förklarar, stödd av sin man: 

Charmigt, tänker en. Att torpet är charmigt. Det är högsommar och jord-
gubbstårta! En svängning av vad det har vart. Om du tänker dig hur det var 
förr, fattigt, slitsamt och mycket umbäranden, och idag ser vi det som ett fri-
tidsnöje som du åker till för avkoppling och har det bra och mysigt, pitto-
reskt. Precis tvärtom.  
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Flera användare talar om hur de ofta känner närvaron av det förflutna när de 
är på torpet. Tidsdimensionen ger ett starkt värde som gör torpet till en spe-
ciell plats. ”Jag har ingen utlandslängtan, jag reser hellre i tankarna bakåt i 
tiden genom att gå här och leta”, säger en kvinna. Torpet gör alltså använ-
darna delaktiga i det förflutna samtidigt som de blir medvetna om sin egen 
tid, och dess fördelar och nackdelar. Hur torpens historia används som en 
kontrast till dagens liv är ett av de mer framträdande dragen i användarnas 
sätt att förhålla sig till det förflutna. Det har också uppmärksammats i andra 
studier om människors sätt att förhålla sig till historien (Bohman 1997, 
Sandström 2005). Särskilt kvinnornas hårda liv och stora betydelse på tor-
pen, med matlagning, tvättning och överhuvudtaget att sköta ett hem med 
många barn utan el och dagens bekvämligheter, lyfts upp av flera av dagens 
användare, framförallt kvinnor. Särskilt de som testat att bo i torpen under 
vintern har tankar om de ännu hårdare förhållandena som vintern skapade. 

Ja man undrar ju hur de hade det. Vi firade ju jul här en gång och då tänkte 
jag å hu så hemskt och besvärligt det måste ha varit, jag hade ju i alla fall el 
så jag kunde koka potatis. Det måste ha varit svinkallt (kvinna). 

Kvinnans slit är också tydligt i romaner som Kulla-Gulla och Raskens. Det 
är romaner som de flesta av dem som uppmärksammar kvinnans hårda lott 
också talar om under intervjun. Här blir alltså en relation mellan vissa textu-
ella representationer och användarnas egna upplevelser och föreställningar 
synlig. Intresset och funderingarna kring torp har också utvecklats av alla de 
besök som många fått av tidigare användare och anhöriga till tidigare använ-
dare. Besöken har öppnat upp bilderna av torp till att bli mer brokiga och 
mångsidiga genom alla de olika sätt torpen används på och alla de olika ty-
per av människor som bott där. Intresset för torpets historia har också inne-
burit att flera av användarna gjort egna efterforskningar om torpet och dess 
omgivningar. Det har gett nya insikter om vad livet där kunde innebära. En 
man påpekar att den bild han hade av torp från skönlitteraturen reviderades 
efter han lärt sig mer om det egna torpet. Han fann då att torp arealmässigt 
kunde vara relativt stora och att också torparna kunde ha drängar och pigor.  

Lowenthal har påpekat att just de materiella spåren från det förflutna kan 
leda in människor i ett historieintresse. Spåren kan nämligen upplevas 
omedvetet och oplanerat genom sin tillgänglighet på platsen. Upplevelserna 
kräver inte samma engagemang som sökande efter information i arkiv eller 
bokläsning, men kan ge så mycket mer. Fysiska lämningar kan helt enkelt 
tas upp av flera av våra sinnen (Lowenthal 1985:245). Liknande idé har folk-
loristen Henry Glassie när han uttrycker att historien blir mer konkret, påtag-
lig förankrad i nuet genom att tiden kopplas samman med en fysisk plats 
(Glassie 1982:664). 
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Figur 53. Spår från det förflutna (foto: Lagerqvist 2007). 

Intresse och idéer kring torpet och dess historia, som ofta lett till ett beva-
randeintresse, kan sålunda framkallas, eller förändras, av att leva på ett torp 
och se alla spår av torpens historia:  

Historien spelade ingen roll när vi köpte det, om man säger så, utan det har 
växt fram det här intresset. Man märker hur folk har slitit. Nu åker man bara 
ut hit för att vila upp sig (man). 

Flera av användarna ser följaktligen historien som en viktig del i torpets 
platsidentitet. Det framhålls som viktigt att andra förstår att det är en gammal 
torpstuga och inte ett vanligt, modernt hus. Platsens historia blir troligtvis 
också en viktig del i användarens egen identitet då mycket tid, resurser och 
tankar läggs ner på att ta reda på mer om torpets historia och på att bevara 
eller återskapa en gammaldags torpstil.  

Det finns även de som inte alls bryr sig om att bevara en viss äldre prägel 
på det egna torpet: ”Jag har ingen önskan att bevara egentligen”, säger en 
man. Andra visar ett mycket litet intresse för torpet och dess historia överhu-
vudtaget: ”Jag vet inte, jag har aldrig varit så intresserad av det precis.” 
(kvinna). Ofta ses torpet då framförallt som ett problem på grund av dess 
avlägsenhet, omoderna karaktär eller helt enkelt för att det inte uppfattas 
som värt att bry sig om. Det är framförallt de som ärvt torp som framför 
sådana upplevelser. De visar därmed de tyngda känslor som kan finnas kring 
fritidshus men som inte blivit så synliga här.   
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En stuga i centrum 
Vad ett torp är, var och ska vara är frågor som återkommer flera gånger un-
der alla intervjuer. Majoriteten av användarna talar initialt om en liten, röd 
och vit trästuga i sin definition. När intervjuerna fortsätter blir det dock up-
penbart att många också inkluderar en historisk dimension och de talar om 
jordbruksmark, boskap och torpare. Begreppet utvidgas därför till att omfatta 
mer än bara en liten stuga i de allra flesta fall. Användarnas sätt att se torp 
kan delas upp i fyra definitioner som fokuserar på lite olika aspekter: 

 
1) Torp som en typ av bebyggelse, oftast en liten enkel stuga (vilket inte behöver 
inkludera en tidsdimension men ofta läggs någon form av ålder in i begreppet). 

2) Torp som i det förflutna var en liten, enkel stuga med ett litet fattigt jordbruk. 

3) Torp som i det förflutna var en liten, enkel stuga och ett litet fattigt jordbruk 
som hörde till en större gård där torparen arbetade.  

4) Torp som ett litet, fattigt jordbruk i det förflutna som hade en liten, enkel stu-
ga och hörde till en större gård där torparen arbetade och där viss social hierarki 
och vissa maktförhållanden fanns.   

Till framförallt de tre senare definitionerna kan ytterligare en aspekt läggas. 
Den baseras på en separering av nutid och dåtid och handlar om att torp, 
förutom att höra hemma i någon av definitionerna, idag är en liten röd stuga 
på landet som är kopplad till sommarstugeanvändning. Detta ger en dubbel 
definition, en som handlar om vad torp betyder idag och en som handlar om 
vad det var i det förflutna. De olika sätten att föreställa sig torp finns alltså 
på en skala från en liten stuga till en del i ett ekonomiskt och socialt system. 
Det blir dock också tydligt att torp både handlar om dåtid och nutid.  

I intervjuerna finns ett tydligt förmedlande av att ”ett torp ska vara ett 
torp” och att detta är någonting väldigt specifikt. Det finns vissa drag, som är 
mer allmänna och återkommande och som visar likheter med den domine-
rande bilden som finns av torp i media. I idén om torpet ingår ålderdomlig-
het, småskalighet, omodernitet och enkelhet. En man förklarar det med att 
utbrista "Du kan inte ha ett helt toppmodernt torp!”. Dessutom ska det vara 
en stuga av trä som ligger på landet. Det är dessa ben som torpet framförallt 
står på. Ett torp kan också sluta betraktas som ett torp om någon av dessa 
egenskaper ändras för mycket. Då blir det istället något annat, även om stäl-
let kan ha en historia av att vara ett torp. Genom samtalen i trädgårdar och 
kök till de 25 olika torpen i studien blir alltså både visuella och historiskt-
funktionella egenskaper viktiga för torpets definition. Uppfattningarna blir 
komplexa och skiftande eftersom de består av flera skikt. Torpet som ett litet 
jordbruk eller hem i det förflutna tycks vara en del av dess karaktär för de 
flesta av användarna. De visuella egenskaperna hos själva stugan är dock 
mycket viktiga, och ibland viktigare, för att ett torp ska ses som torp idag. I 
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de flesta av intervjuerna hamnar samtalet om definitionen i uttalanden om att 
begreppet kan omfatta nästan vad som helst idag. En kvinna fastslår bestämt:  

Idag talar man om sommartorp utan att ha bakgrunden för sig. Man jämför 
sommartorp och fritidshus som att det är samma sak. Och många torp som 
kallas sommartorp är inte längre torp utan för moderniserade. Det är inte ett 
torp kvar utan det är någonting som ligger på ett gammalt torps ställe. Man 
använder ordet på fel sätt.  

Framförallt medias representationer framhålls som idealiserande och alltför 
inkluderande av sådant som egentligen inte är torp. I ett litet kök under en 
intervju kom ett par in på hur absurt allt kunde bli i media:  

 
Man: Man tänker på tidningarnas söndagsbilagor. Det är ett jävla torpsnack! 
Kvinna: Ja varenda heminredningstidning måste alltid ha nåt nummer där de 
talar om torp. Antingen är det hus på Gotland eller så är det torp! Det är väl 
lite tråkigt det… 
Man: Det kan ju nästan vara vad som helst. Det är på gränsen så att de kan 
kalla en nedlagd bensinmack för torp om det är snedtak på det. 
Kvinna: Ja bara de får sälja så.  

Trots denna syn på media och att flera använder dess sätt att framställa torp 
som en motbild till sina egna föreställningar, finns likheter mellan användar-
nas idéer och agerande kring torp och medias.  

På riktigt och i sagorna: kombinationernas influens  
De flesta av de intervjuade talar om hur deras förståelse av torp formats av 
erfarenheter från deras egna liv och från historier berättade av familj, släk-
tingar eller tidigare användare. Många föräldrar eller mor- och farföräldrar 
tas upp som kopplade till torp, även om få uppräknas som torpare. Torpens 
funktioner som både arbetarbostäder och sommarstugor under 1900-talet blir 
således synliga i intervjuerna. Förutom de egna eller andras erfarenheter 
nämns ofta romaner av Vilhelm Moberg, Jan Fridegård, Ivar Lo-Johansson, 
Moa Martinsson och Martha Sandwall-Bergström som influenser kring hur 
livet på ett torp kunde vara. Dessa romaner har enligt analysen av skönlitte-
ratur fokuserat på torpet som ett fattigt och slitsamt hem, om än ibland en 
idyll. Även Astrid Lindgrens sagor blir nämnda, men framförallt av de ung-
domar som deltar i intervjuerna. Dessutom visar sig en annan typ av littera-
tur vara viktig. Hembygdslitteratur i form av torpinventeringar och bygde-
historiker är en betydelsefull källa till information om både det egna torpet 
och torp i allmänhet. En man kallar exempelvis en text om socknens torp för 
”min bibel”. Under många av intervjuerna tas texter, gamla bilder, kartor och 
dokument fram och bläddras i. I samtalen blir det alltså tydligt hur både oli-
ka typer av litteratur och egna/andras erfarenheter blivit delar av förståelsen 
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kring torpet och det förflutna livet där. En del variation finns dock utifrån de 
intervjuades bakgrund. Ett samtal mellan en kvinna och hennes man om vad 
de ser som influens till deras bild av torp illustrerar det: 

 
Kvinna: Kulla-Gulla, Raskens och pappas torp. 
Man: För mig är det annorlunda. Det var ju på riktigt, det var de som fanns 
runt om. 
Kvinna: Ja, för dig var det ju på riktigt. För mig var det i sagorna. 

Dessutom påpekar många, som jag redan varit inne på, att de fortfarande 
synliga spåren efter torparna i landskapet påverkat deras förståelse. Det gäll-
er inte bara själva torpstugan utan också uthus, stenrösen, husgrunder, plan-
teringar, stenmurar och lösa föremål. Det märks tydligt när vi går runt på 
torpen och jag bli visad det som fortfarande finns kvar och det som försvun-
nit där. Den egna kontakten med torpet är viktig och många återknyter just 
till det egna torpet och de torp som finns i närheten i samtalen om definitio-
nen. En kvinna förklarar för mig att ”Är man på torpet själv finns inget mel-
lan dig och verkligheten. Primärupplevelsen är mer spontan. Att känna plat-
sens själ, det går inte att läsa sig till.” Egna erfarenheter och intryck från 
livet på torpet, andras berättelser och olika former av litteratur har således 
varit med och format bilden av torp. Som jag redan har varit inne på påpekas 
medias representationer av torp ofta av användarna. De omtalas dock vanli-
gen inte som en influens för den intervjuade själv. Snarare ses de som påver-
kande på dem som saknar erfarenheter av torp i sitt eget eller sin familjs liv. 
Det finns dock likheter mellan användarnas och medias framställningar kring 
vad som ses som torpens typiska karaktär och hur de bör hanteras. Därför 
kan även media vara en influens men det är inte, förutom i några fall, någon-
ting som användarna urskiljer själva.  

Användarnas erfarenheter av torp, förutom att de alla i dagsläget använder 
ett, kan delas upp i tre varianter. Den första är de som tillbringat tidigare 
delar av livet på ett torp (eller något som de uppfattar som ett) eller i närhe-
ten av ett. Det kan vara det som de idag bor på eller ett annat. Ett annat alter-
nativ är de som haft släkt eller familj som tidigare levt på torp och på så vis 
fått erfarenheter förmedlade till sig. Båda dessa typer kan också delas upp 
utifrån om det tidigare torpet användes som fritidsbostad eller mer som per-
manentbostad/försörjning. Det sista alternativet är de som inte har någon 
tidigare erfarenhet av torp alls, varken från sitt eget liv eller från släkten. Det 
är dock svårt att hitta tydliga samband mellan en viss typ av erfarenheter och 
bilderna av torp hos användarna. Förhållandet mellan olika influenser, erfa-
renheter och föreställningar är sammansatt och mångsidigt. Framförallt är 
just sammanvävningen av olika influenser påtaglig. Förutom olika typer av 
erfarenheter är åldersaspekten intressant här. De intervjuade är framförallt i 
åldrarna 40 till 80. De har använt sina torp under perioder på tio upp till 60 
år. Några har använt torpet sedan barndomen. Yngre personer har inte före-
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kommit som torpanvändare i fallstudierna, förutom de barn som närvarat vid 
intervjuerna. Det skapar en situation där många av användarna har levt nära 
eller åtminstone kan ha nära relationer, till exempel genom sina föräldrar, till 
den tid då torpare använde torpen. Yngre generationer saknar i allt högre 
grad koppling till den tid då torpen hade en annan funktion än de har idag.  

En utvikning om yngre personers föreställningar 
Det har varit svårt att sätt hitta yngre torpanvändare i fallstudiesocknarna. En 
undersökning av studenters syn på torp har därför genomförts som ett test av 
idéer kring torp hos yngre personer. Den visar också tankar som kan finnas 
kring torp i ett sammanhang utanför ett eget specifikt torp. Det här avsnittet 
ligger därför egentligen utanför aspekten det levda torpet, men är ändå in-
tressant att ta upp. Undersökningen genomfördes med en skriftlig utfrågning 
av 75 studenter i 20- till 30-årsåldern på kursen Geografi 1 på Stockholms 
Universitet under höstterminen 2009. Studenternas svar kring hur ett torp 
kan definieras kan delas upp utifrån samma kategorisering som torpanvän-
darnas. Endast de tre första kategorierna kom dock fram i materialet, vilket 
innebär att en tydlig utpekning av sociala relationer saknades. Det vanligaste 
sättet för studenterna att definiera ett torp kan knytas till den första definitio-
nen. Följaktligen är torpet som en liten stuga på landet den dominerande bild 
som finns av torp bland de utfrågade studenterna. En viss, om än ospecifik, 
historisk dimension tycks också vara ett viktigt kännetecken. Vidare kopplas 
torp framförallt ihop med en lantlig lokalisering men i ganska liten utsträck-
ning till att det varit ett jordbruk. I ännu mindre utsträckning görs kopplingar 
till en större jordägare, dagsverken eller sociala relationer.  

Andra, mer materiella, karaktärsdrag blir framträdande. Bland de vanliga-
re är torpstugans röd- och vitmålning, isolerade läge och att den är byggd i 
trä och omgiven av skog. Ett annat vanligt karaktärsdrag är den enklare stan-
darden och avsaknaden av moderniteter som el och vatten. Torpens populari-
tet som renoveringsobjekt och idyllisk sommarstuga är en koppling som görs 
av flera. Intressant är att endast en student kopplade samman torp med torpa-
re och några fler till soldater, en annan gjorde en koppling till statare. Till 
skillnad från medias torprepresentationer framhävde endast ett fåtal studen-
ter torpet som typiskt svenskt. Också konstateranden om att begreppet torp 
kan innebära vad som helst idag, som gärna diskuteras av dagens torpanvän-
dare, var ovanligt. Kanske skulle dessa aspekter ha blivit tydligare om längre 
samtal, likt avhandlingens intervjuer, genomförts.  

Förutom definitionen frågades studenterna vad de tror har format deras 
bild av torp. Precis som hos dagens användare är det emellertid svårt att se 
tydliga samband mellan ett visst sätt att definiera torp och en viss influens. 
Många gånger finns flera olika influenser. Framförallt TV/film, tidskrifter, 
skönlitteratur och egna synintryck från landsbygden anges. Det finns också 
de som lyfter upp en uppväxt på landet eller familjens sommarstuga som en 
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influens. Bara ett fåtal beskriver en koppling till den egna släktens historia. 
Framhävandet av visuella influenser som TV, framförallt programmet Som-
martorpet och filmatiseringen av Mobergs roman Raskens, tidskrifter och 
egna synintryck skiljer studenterna från torpanvändarna. De senare lyfte 
hellre fram de egna eller släktens erfarenheter och berättelser från omgiv-
ningen som viktiga influenser på synen på torp. Skönlitteraturens inverkan är 
framträdande hos både dagens användare och studentgruppen. Dock fanns en 
större fokusering på Astrid Lindgrens berättelser hos den senare. 

Avslutande diskussion 

Platsskapande praktiker 
Konstruktionen av platsen torpet handlar bland annat om hur det konstrueras 
genom representationer i tal, bild och text men också om hur tusentals torp 
hela tiden rent materiellt skapas och formas ute i landet. Det är det senare 
som kan ses i studien av dagens torpanvändning. Hur en plats används och 
vilka aktiviteter som finns där är en central del av hur den skapas och existe-
rar. Genom våra vardagliga handlingar, som att gå, resa, handla, gräva i 
trädgården och möblera, ”the embedded acts of landscaping” som Hayden 
Lorimer (2005:85) kallar dem, skapas och formas den värld vi lever i. Livet 
på torpen är fyllda med skapande, återskapande, bevarande, förändrande och 
distanserande från det urbana och moderna. Genom dessa ageranden formas 
och omformas torpen hela tiden av sina användare. Praktikerna på torpet är 
väldigt kroppsliga och materiella, även om de också är starkt kopplade till 
det mentala. När dagens användare tillbringar tid på torpet under vintern blir 
de tydligt medvetna om den kyla som tidigare brukare måste ha känt. Den 
egna upplevelsen skapar en annan förståelse för platsen och tidigare brukare. 
Samma sak kan ses i allt det arbete som livet på ett gammalt torp kan inbe-
gripa, som att hämta vatten, hugga ved och ta bort sten och sly. Hos torpan-
vändarna har de handlingar som finns i tillvaron på torpet skapat och om-
format idéer om torp och dess historia. Här blir det som den praktikfokuse-
rade forskningen argumenterat för, vikten av de egna handlingarna och erfa-
renheterna i skapandet av betydelser och förståelse, påtagligt.  

I studien har det egentligen inte framkommit några väsentliga skillnader 
mellan torpanvändarna utifrån vilken socken deras torp ligger i. I analysen 
av bostadsannonser blev mycket större skillnader synliga mellan olika län. 
Det fanns exempelvis ett större säljande av mer isolerade och aktivitetspräg-
lade torp i Värmland och Kronoberg och en större fokusering på lantlig loka-
lisering och idylliska torp i Stockholm. Det har inte märkts i intervjuerna, 
vilket gör att torpanvändandet och den platskonstruktion som på så vis sker 
verkar vara nationellt lika på många sätt.  
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Materialitetens formande och tröghet 
Något som också blivit tydligt genom intervjuerna är den stora påverkan som 
torpet, med dess fysiska karaktär och alla de spår som finns av dess historia 
och tidigare brukare, har på tillvaron och hur användaren agerar där idag. 
Det är en betydelsefull del i hur torpen blir levda och vad man kan, och vill, 
göra där. Materialiteten kan både vara möjliggörande och begränsande i 
användarnas tillvaro. Den erbjuder olika egenskaper, det som kan kallas 
affordances, som rent fysiskt möjliggör eller försvårar olika handlingar. Tor-
pens materialitet och uppfattade typiska form och storlek, och de affordances 
som kommer med detta, skapar mycket av den tröghet som finns inbäddad i 
platsen. Det är dessa former som torpen består av och som användarna måste 
förhålla sig till. Det är något som även tidigare användare har behövt göra i 
skapandet av sin tillvaro där. Torpets karaktär med ålderdomlighet, enkelhet 
och småskalighet kan alltså påverka tillvaron där, vilket inte är så förvånan-
de. Detta kan dock skifta lite utifrån hur dess användare uppfattar det. Mate-
rialiteten kan vara, och uppfattas som, enklare eller svårare, önskvärd eller 
icke önskvärd, att förändra för olika användare. Torpets småskalighet och 
enkla standard tycks ofta vara positivt laddat. Det uppfattas inte som en be-
gräsning, vilket samma egenskaper kanske skulle göra om de hörde till ett 
nyare hus, en husvagn eller liknande. De positiva känslorna som finns av 
torp rent generellt verkar utifrån intervjuerna påverka hur det materiella upp-
fattas och influerar värdet av att ha det kvar.  

Torpen påverkar också de idéer som användarna har om torp och dess ti-
digare brukare. Former och spår som finns kvar har fått dem att tänka på hur 
livet kan ha varit i det förflutna och det kontrasteras ofta med nutiden. Tor-
pet skapar en möjlighet att upplevas av flera olika sinnen. Den egna upple-
velsen ger en personlig delaktighet och relation till platsen och till det som 
finns och funnits där. I intervjuerna blir det sålunda uppenbart hur starkt det 
materiella påverkar hur platsen används och uppfattas. Detta är följaktligen 
en viktig del i hur den hela tiden konstrueras.  

Användarnas föreställningar och andras representationer 
I intervjuerna blir det tydligt att de sätt som användarna föreställer sig torp 
och vad de förknippar med det också influerar hur de utformar sin tillvaro 
och hanterar det materiella där. I användarnas bilder av torp inkluderas både 
visuella och historiskt-funktionella egenskaper. I formandet av detta finns 
olika kombinationer av egna erfarenheter och intryck från det egna livet på 
torpet och vad man sett och upplevt där, andras berättelser och representa-
tioner i skön- och hembygdslitteratur och i media. Alla dessa olika erfaren-
heter och influenser kan ju också finnas och vara av betydelse för hur olika 
representationer tas emot och vilka konsekvenser de får hos andra än torpan-
vändare. Det har dock inte undersökts i avhandlingen. 
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I de tidigare kapitlen om hur torp representerats i media har de ofta 
kopplats till, och talats om utifrån, en lantlig idyll. Det är inte lika explicit i 
intervjuerna. Det märks bara när samtalen tangerade uppfattningar och re-
presentationer kring torp i samhället rent generellt, till exempel i media. 
Användarna pratade dock om detta som något skilt från deras egen förståelse 
av torp. De för emellertid fram en bild som är lik medias på flera sätt, men 
med större fokus på torpets tidigare existens och på sina egna erfarenheter. 
Här kan man alltså se en viss diskrepans mellan medias mer kommersiella 
representationer och användarnas mer vardagspräglade syn. Sannolikt är det 
den faktiska tillvaron på ett torp med kalla nätter och hårt arbete (även om 
det kan vara som fritid) som gör användarnas uppfattningar om torp mer 
pragmatiska och nyktra. Både angående nutid och dåtid. Dock kan någon 
slags romantisk idé om torpet, med all dess hårda historia, enkelhet och 
omodernitet, skymtas hos de intervjuade. Genom intervjuerna blir framför-
allt likheter mellan medias representationer av hur torp ska hanteras, exem-
pelvis kring förändring och bevarande, och dagens användare synliga. Fram-
förandet av det goda i ett lagom bevarande av något som uppfattas som en 
specifik torpkaraktär är exempelvis tydligt i både den dominerande synen på 
torp i media och hos majoriteten av de intervjuade. Även hembygds- och 
skönlitteraturens torprepresentationer återspeglas hos dagens användare. 
Analogierna mellan olika texter och de intervjuades idéer och handlingar 
pekar alltså på en påverkan från textuellt uttryckta diskurser kring torp, om 
än i varierande grad och i kombinationer med andra influenser.  

Direkta hänvisningar till Sverige och någon form av nationell identitet är 
dock frånvarande i intervjuerna. Implicita anspelningar, likt de i media, som 
att det finns ett speciellt sätt som torpen borde vara på, och att det är något 
som är allmänt känt, är emellertid vanliga i intervjuerna.  

Nutid och dåtid 
Studien om dagens torpanvändare har handlat mycket om förhållandet till 
det förflutna. Både Lowenthal (1985) och Edquist (2009) har lyft fram att 
dåtiden alltmer ses som ett främmande land avskilt från nutiden. Andra stu-
dier fokuserar snarare på att dåtiden är väldigt delaktig i dagens vardagsliv 
(som Garnert 1994). I intervjuerna är den både ock. Å ena sidan talas det 
förflutna om som något helt annat än nutiden. Å andra sidan relateras det 
ofta till och det påverkar mycket av dagens handlingar, idéer, upplevelser 
och värderingar kring platsen torpet. Det förflutna är alltså både ett främ-
mande land och det land man mer eller mindre lever sitt vardagsliv i och 
utifrån. Dåtiden upplevs som närvarande på torpet och tycks vara en viktig 
dimension i skapandet av platsen och varför folk uppskattar att vara där.  

I intervjuerna handlar sättet att förhålla sig till torpets historia mycket om 
ett kontrasterande mellan dagens samhälle och det förflutna. Till exempel 
talas det mycket om hur människorna på torpen hade det mycket sämre förr 
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och att nutiden kommit med många förbättringar. Ofta när människors för-
hållande med det förflutna diskuteras tas begreppet nostalgi upp. Det kan 
verka felaktigt att ta upp det här eftersom torpanvändarna starkt uppmärk-
sammar det hårda livet på torpen. För att förstå varför begreppet ändå till 
viss del kan vara aktuellt måste det först definieras. Nostalgi, menar Stuart 
Tannock, är en känsla som framkallar en positivt värderad förfluten värld 
som ställs i kontrast till dagens samhälle. Denna positiva värdering kan 
handla om att någonting upplevs som saknat nu. Det behöver dock inte bety-
da att det förflutna rent generellt ses som en positiv tid eller att det är en tid 
man vill återvända till (Tannock 1995:454, se även Smith 2000). Utan att 
faktiskt prata med dagens användare är det enkelt att missta deras strävan 
efter att bevara torpens karaktär som baserad på en nostalgi som uppvärderar 
allt med torpen.  

Antropologen Ray Cashman (2006) menar att bevarande inte behöver 
handla om en slags sentimental nostalgi och för därför hellre fram begreppet 
critical nostalgia. Han menar att personer, genom bevarandet och de kon-
traster som de därför uppfattar mellan då och nu, kan utmana både idén om 
den positiva moderna utvecklingen och romantiseringen av det förflutna (se 
även Crang 1996 för liknande resonemang). Precis som Cashman påpekat, 
innebär konstatering av dåtid och nutid som de intervjuade gör ofta en utvär-
dering av båda tiderna. Användarna talar mycket om allt slit och alla dåliga 
förhållanden som finns i torpets förflutna. Samtidigt finns det en stark värde-
ring av själva miljöerna och deras utseende och kvaliteter. Man vill anamma 
en enklare livsstil som passar in där. Det finns alltså en dubbelhet i synen på 
torpets förflutna, där man framhåller det eländiga men samtidigt ser vissa 
aspekter av det som bättre eller finare än nutiden (se liknande resultat i 
Sandström 2005). Därför kan man kanske se inslag av nostalgiska känslor i 
användarnas förhållande till torpets förflutna. Det är emellertid en nostalgi 
som fokuserar på det visuella och estetiska. Den visar sig i användarnas vär-
deringar av det gamla och i deras önskan att behålla eller skapa en äldre och 
enklare karaktär eller en gammaldags stil. Vidare, hos både hembygdsrörelse 
och Allt i Hemmet har torpens hårda och fattiga historia och dess goda men 
hårt utsatta brukare blivit en del i argumentet för deras värde och för beva-
rande av dem. Liknande resonemang kan ses hos de intervjuade även om det 
inte uttrycks lika explicit. 

Det levda torpet 
Torpanvändarnas sätt att tänka och handla visar att hur människor agerar på, 
och uppfattar, en plats kan påverkas av både textuella representationer, den 
egna praktiken och den fysiska världen. Hur användarna beter sig och hand-
lar på torpen kan därför ses som produkten av ett förhandlande mellan det 
som de möts av i livet, både av det immateriella och det materiella slaget. 
Det är påverkat av både diskurser och våra praktiska utföranden (Crouch et 
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al. 2005:12), det som Hägerstrand beskriver som livslinjens passage genom 
flödet av alla intryck från omvärlden (1991:142). Representationernas del i 
det kan diskuteras utifrån den kanadensiske filosofen Charles Taylors citat 
“rather than representations being the primary focus of understanding, they 
are islands in the sea of our unformulated practical grasp of the world” (Tay-
lor 1993:50). Utifrån det empiriska materialet blir det tydligt att vissa repre-
sentationer är centrala och viktiga för hur personer handlar och tänker kring 
torp. Därför kan vissa representationer betraktas som riktigt stora öar i vissa 
sammanhang eller för vissa personer. De kan sålunda ha stor påverkan på 
förståelse och handling, medan andra är mindre betydelsefulla.  

Betydelsen av olika intryck, som en representation, torde sannolikt också 
kunna förändras över tiden. Detta gör att tidens gång blir relevant att beakta 
här. Det finns egentligen inte så mycket som från början tydligt förenar de 
intervjuade, förutom att de använder ett torp som bostad. De har sökt sig dit 
av olika skäl och har olika historier bakom sig. Det som emellertid framträ-
der är just att vissa likheter hos användarna tycks utvecklas med tiden, ge-
nom kontakten med torpen. Det finns många exempel på ett framväxande 
intresse för det förflutna och för bevarande som skapats genom det egna 
engagemanget och mötet med platsen. Nya användare och gamla kan därför 
vara påverkade av olika influenser i olika grad. I början skulle representatio-
ner från andra håll i samhället, som skönlitteratur eller medias bevarandere-
portage, kunna vara väldigt viktiga och influerande. Efter hand skulle de 
erfarenheter som skapats i engagemanget med det egna torpet kunna ge nya 
eller förändrade idéer och förhållningssätt. Alltså, ju mer egna erfarenheter 
desto mindre behöver representationer utifrån betyda, i alla fall om de går 
emot de föreställningar som utvecklas i mötet med det egna torpet. Repre-
sentationer som ackompanjerar de egna erfarenheterna eller tidigare före-
ställningar torde snarare förstärka den tidigare förståelsen. En konsekvens av 
detta är att även praktikerna på torpet kan variera över tiden, till exempel att 
man vill bevara alltmer. Men den egna kontakten med torpet behöver inte 
bara innebära ett ökat bevarande. Det kan också medföra insikter om att 
torpet hela tiden förändrats eller att tillvaron inte fungerar och att vissa saker 
måste ändras, som att modernisera för yngre generationers skull.  

Det är i den aspekten som i det teoretiska kapitlet kallas det levda torpet 
som torpets materialitet, de bilder som finns av torp från olika representatio-
ner, användarnas egna erfarenheter, upplevelser och praktiker verkligen 
sammanförs och kan påverka varandra. Den egna praktiken, de sätt som 
torplivet levs genom det som kan kallas användarnas performances på torpet, 
blir ett sätt att kroppsligt och själsligt hantera livet, materialiteten och olika 
idéer som finns kring torp. Utifrån det kan de intervjuades engagemang med 
lagom bevarande förstås som det agerande som varit som möjligt och bäst 
utifrån livets och materialitetens förutsättningar och den önskan man har att 
bevara det som genom influenser av egna erfarenheter och olika representa-
tioner blivit viktigt och värdefullt. 
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Det levda torpet har funnits i alla tider men är källmaterialmässigt enklast 
att diskutera utifrån dagens torpanvändare. Hur torpare, arrendatorer, lant- 
och industriarbetare och deras familjer i sitt vardagsliv och genom sin var-
dagspraktik hanterade torpet, både de representationer som fanns i samhället 
och dess materialitet, är svårt att undersöka idag. Man kan tänka sig att bety-
delsen av torpet fysiskt, mentalt och praktiskt, och relationerna däremellan, 
sett något annorlunda ut i andra tider. Torpets materialitet var en viktig för-
utsättning för försörjningen. Det spelade därför givetvis stor roll för tillvaron 
där på ett sätt som vanligtvis inte ingår i dagens användning. Detta är också 
en av de riktigt stora förändringarna som skett angående torpet. Det är ju inte 
längre lika starkt kopplat till försörjning och fysisk överlevnad. Därför kan 
man anta är att det materiella och de förutsättningar som torpet gav genom 
det utgjorde en väldigt stor del av torpets betydelse och styrde användning 
och betydelser av det. Detta påverkar även dagens användare men är ofta 
självvalt, vilket är en viktig skillnad att komma ihåg.  

Hur torpets immateriella dimensioner påverkade platsen och dess använ-
dare förr är svårare att spekulera kring. Hur många textuella representationer 
av torp, som de som analyserats i kapitel åtta och nio, var torparna själva 
medvetna om? Läsandet var generellt mindre utbrett i fattiga hem på grund 
av brist på tid, kunskaper, belysning och material (Furuland 1984). Det inne-
bär att torpare vanligen inte hade lika stora möjligheter att ens komma i kon-
takt med, och därmed påverkas av, de representationer som fanns inom ex-
empelvis skönlitteratur som senare användare. För tidigare brukare var torp 
föreställningsmässigt troligtvis framförallt kopplat till försörjning och det 
praktiska brukandet av det egna stället. 

I den här delen av undersökningen blir alltså relationerna mellan torpets 
materialitet, användarnas praktiker samt vissa representationer och föreställ-
ningar kring torp konkreta och synliga. Ett exempel är att användarna genom 
kontakten med gångna tiders praktiker och materialitet börjat tänka på tor-
pets historia och revidera sina föreställningar. Genom varandet på torpet har 
följaktligen tankar, föreställningar och intresse kring det egna torpet och av 
torp i allmänhet tillkommit, vuxit och ändrats. Detta har i sin tur skapat och 
format bland annat bevarande praktiker som påverkar torpets materialitet och 
tillvaron där. De sätt som torpen används och ses på, vilket innefattar hur 
användarna förhåller sig mentalt och handgripligen till dem genom exempel-
vis bevarande eller förändrande, är intressant för att det är en del i hur och 
varför torpet överlevt. Torpen, både som kulturhistoriska miljöer och vardag-
liga platser för nutida användning, är i hög grad beroende av användarnas 
sätt att hantera och betrakta dem, eftersom det är de som hela tiden konkret 
skapar och formar torpen som platser. Men kapitlet har förutom att visa hur 
människan formar torpet även gjort det påtagligt hur starkt torpet faktiskt 
kan forma människan och hennes tankar och handlingar. 
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Kapitel 16. Torpets transformationer: en 
sammanfattande slutdiskussion 

Torpets omvandling kan ses som ett uttryck för samhällets förändring sedan 
senare delen av 1800-talet. Genom etablering, nedläggning, omvandling från 
jordbruk till sommarhus, hembygdsrörelsens outtröttliga inventering, medias 
annonsklyschor och renoveringsreportage och användarnas kamp mot igen-
växning och förfall har torpet färdats, och transformerats, genom historien. 
Avhandlingens har undersökt torpets transformationer från år 1850 fram till 
idag för att förstå hur och varför det överlevt som plats och fått de innebör-
der det har. Studien har också varit ett sätt att försöka förstå processerna 
kring hur platser kan skapas, existera och förändras och konkret arbeta med 
den stora frågan om hur det materiella och det immateriella kan interagera. I 
det här kapitlet ska de olika beståndsdelarna av torpets transformation som 
kommit fram hittills sammanfattas, men även utvecklas och sammanföras, 
och de relationer som finns mellan dem diskuteras. Delar av resultaten som 
behandlas i den sammanfattande texten under rubriken Studiens empiriska 
resultat kommer även att diskuteras och utvecklas senare i kapitlet.  

Studiens empiriska resultat 

Empirisk del 1: Timmer och jord 
I delen Timmer och jord har dimensionerna materialitet och rumsliga prakti-
ker stått i centrum. Dessa har studerats genom en historisk-geografisk studie 
över torpens utveckling fram till idag i de tre fallstudiesocknarna Alsike, 
Lungsund och Sjösås. Delen ger slutsatser som framförallt relaterar till frå-
geställningen om hur och varför torpets materialitet transformerats sedan år 
1850 och vilka konsekvenser det fått. För att kunna svara på dessa är dock 
även avhandlingens två andra empiriska delar viktiga. Svaren måste därför 
kompletteras genom slutsatser från dem. Delen svarar även delvis på fråge-
ställningen om hur torp använts och vilka praktiker som funnits kring dem 
sedan år 1850.  

Timmer och jord har visat hur torpet transformerats från torparens för-
sörjning och hem, genom en funktion som arbetarbostad eller friköpt små-
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bruk, till fritids- och permanentbostad eller stengrund och skog. Utveckling-
en har inneburit såväl separering av brukandet av jord och hus, förändringar i 
markanvändning och bebyggelse som nya syften och användare. I all denna 
förändring finns också tröghet och kontinuitet. Till exempel finns torpstugan 
oftast kvar, om än i mer eller mindre förändrad form genom tillbyggnader 
och moderniseringar. Ekonomibyggnader, som stall och ladugårdar, har för-
svunnit i något större utsträckning. Odlingsmarken har oftast delvis behållits 
i bruk, men sällan av torpstugans användare, och delvis lagts igen och blivit 
skog eller bebyggd.  

Torpens materiella existens och transformation har bland annat påverkats 
av hur de använts och huruvida de avstyckats. Viljor och möjligheter till 
modernisering, förändring och behållande hos både ägare och brukare har 
varit en annan influens. Torp som hört till stora jordägare, som gods och 
bruk, tycks oftare ha behållits inom den större fastigheten och utsatts för 
färre förändringar av bebyggelse och markanvändning än torp som legat på 
mindre fastigheter. De senare blev oftare avstyckade och friköpta. Därefter 
har de vanligen blivit mer förändrade genom modernisering och byggnation, 
om de inte lades ned helt. Huruvida torpen rent konkret kunde bli 
(åter)användna som egna småbruk, arbetarbostäder, sommarhus eller annat 
har också format transformationen. Materialiteten är således en viktig del i 
hur och varför torpet transformerats och kunnat finnas kvar. Den har byggts 
upp av, men sedan också påverkat, människans rumsliga praktiker kring 
torp, från torpinstitution och småbrukande till sommarhusanvändning. Sär-
skilt för transformationen till sommarhus är det relevant att ta upp den bety-
delse som sammanträffandet i både tid och rum mellan tillgängliga torpstu-
gor och stadsbefolkningens efterfrågan på hus på landet tycks ha haft. Detta 
är en central slutsats som jag vill återkomma till senare. 

Empirisk del 2: Dröm och symbol  
Delen Dröm och symbol har undersökt hur torp beskrivits sedan mitten av 
1800-talet och har därmed fokuserat på dimensionerna representationer och 
föreställningar. Den består av analyser av politiska utredningar och inlägg, 
skön- och hembygdslitteratur, tidskrifter, tv-program och bostadsannonser. 
Dess slutsatser ger svar på frågeställningen om vilka föreställningar och 
representationer som funnits och finns kring torp, hur och varför de trans-
formerats sedan år 1850 samt vilka konsekvenser det fått. För förståelsen av 
dessa immateriella dimensioner och deras konsekvenser har dock de två 
andra empiriska delarna också varit viktiga.  

Dröm och symbol har synliggjort transformationen av torpets innebörd 
sedan 1800-talet. Fram till början av 1900-talet var torpen en del av ett ar-
betssystem och en institution baserad på specifika ägandestrukturer och en 
försörjning för landsbygdens jordlösa befolkning. Trots torpets delvis upp-
skattade värde som detta diskuterades det kring sekelskiftet mycket utifrån 
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de problem som torpen innebar i det alltmer moderniserade och industrialise-
rade Sverige. När samhället förändrades blev torpets funktion som ofritt 
småbruk alltmer omodern och värdelös och den historiska och institutionella 
innebörden i begreppet rasade. När 1900-talet gick in i sin andra hälft fick 
torpet en annan funktion som passade bättre in i det samhälle som växte 
fram. En till stor del ny diskurs utvecklades kring torp och en ny definition 
växte fram. Torpets innebörd flyttades från jordbruk, försörjning och ofrihet 
till att bli en liten äldre idyllisk och åtråvärd stuga för fritid på landsbygden. 
Förändringen innebar att det började etikettera en mindre geografisk yta. 
Innebörden knöts även till en alltmer specifik materiell och estetisk form. 
Samtidigt har torpet också utökats till att funktionellt inkludera mycket mer 
än tidigare. Sedan senare delen av 1900-talet har torpet sålunda fått nya eko-
nomiska, funktionella, sociala och symboliska värden. Det kopplas idag till 
fritid, konsumtion, inredningsstilar, bevarandevärden och svenskhet, värden 
som torpens tidigare brukare sannolikt skulle häpna inför.  

Trots förändringen av begreppets innebörd finns det även analogier mel-
lan de analyserade representationerna. Torpet har ofta framställts, och på så 
vis konstruerats, utifrån framhävda karaktärsdrag där delar av dess materiali-
tet, som det småskaliga och enkla, samt dess koppling till det rurala, förflut-
na och nationella fått stort utrymme. Detta har tydliga paralleller med repre-
sentationen av enkla lanthem som funnits på andra håll i Europa sedan slutet 
av 1800-talet. Studien har även visat att det funnits både positiva och negati-
va representationer av torp genom hela den undersökta perioden. Båda ty-
perna av representationer, som förenklat kan sammanfattas utifrån torpet 
som idyll respektive som slitsamt, fattigt hem, har fått betydelse för hur torp 
betraktats och använts. De har båda bidragit till att torp ansetts värdefulla att 
minnas, använda och tas omhand. Att torpet är idealiserat idag är välkänt, 
men studien visar alltså att det funnits en idealisering av torp i över 150 år. 
Den har dock haft något varierande innebörd, grund och styrka i olika tider 
och sammanhang. 

 Genom att studera de immateriella dimensionerna av torpet genom histo-
rien har det också blivit tydligt att dessa omfattar både kontinuiteter, som 
den långvariga idealiseringen, och transformationer, som den på många sätt 
radikala förändringen i betydelse. Vidare har de sätt som torpet represente-
rats, och det intresse som visats för det, handlat om mycket mer än ett litet 
jordbruk eller en liten stuga. Dess egenskaper och värde har exempelvis 
kring sent 1800-tal och tidigt 1900-tal sammankopplats med ett hindrande av 
emigration, urbanisering och socialism, med möjligheter till trogen arbets-
kraft och förbättrad livssituation. Sedan 1950-talet har torpet alltmer blivit 
förknippat med sommarledighet, inredningsstilar och med människans krea-
tivitet och behov av ursprung, lugn, natur och enkelhet. Idéerna som har 
funnits kring torp, som idealiseringen och att de anses viktiga att minnas, 
bevaras och användas, har gjort att vissa av torpets egenskaper, som dess 
småskalighet, ålderdomlighet och enkelhet, sedan 1950-talet behållits, för-
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stärkts och återskapats. Framförallt har vissa specifika delar av dess materia-
litet, som stugans exteriör och delar av dess interiör, fått stor fokus och vär-
nats. Detta kompletterar slutsatserna om transformationerna av det materiel-
la. Utan att undersöka de representationer och föreställningar som funnits av 
torp i olika tider hade det varit svårt att förstå varför torpet kunde återanvän-
das och bli en älskad sommaridyll trots sin tidigare hårda historia. Det hade 
varit svårt att förklara varför torpet anses så viktigt att värna, ett värnande 
som tydligt uttrycks av hembygdsrörelse, media och dagens torpanvändare.   

Empirisk del 3: Vedhuggning och jordgubbstårta  
I delen Vedhuggning och jordgubbstårta har dagens torpanvändare och deras 
praktiker och resonemang kring torp ställts i centrum och aspekten det levda 
torpet undersökts. Delen baseras på intervjuer med torpanvändare i de tre 
fallstudiesocknarna. Den svarar, tillsammans med den första delen, på fråge-
ställningen om hur torp har använts och vilka praktiker som funnits kring 
dem sedan år 1850. Delen har visat att livet på torpen, både som permanent- 
och fritidsbostad, de senaste 50 åren har varit fyllt av skapande, återskapan-
de, bevarande, förändrande, enkla livsstilar och distanserande från det urba-
na och moderna. Dessa praktiker, som är kopplade till både torpets materiel-
la dimensioner och dess immateriella, konstituerar det som kan ses som an-
vändarnas performances (t.ex. Crouch 1999, Edensor 2006) av torplivet. 
Genom användarnas ageranden skapas och formas torpen som platser hela 
tiden. Vidare är livet på torpet idag till stora delar något helt annat än när de 
brukades av torpare. Det är en förändring som både är materiell och immate-
riell. Samtidigt finns emellertid vissa intressanta kontinuiteter genom vad 
dagens användare gör där. Kontinuiteterna kan ses i att användarna håller 
marker öppna och behåller en enkel standard, livsstil och vissa materiella 
former. Detta förstärker torpens materiella strukturers tröghet även om de 
samtidigt ges nya funktioner och innehåll. Användarnas agerande i det levda 
torpet präglas alltså av, och skapar, såväl förändring som kontinuitet. 

Delen Vedhuggning och jordgubbstårta har även visat att hur personer 
betraktar torp och hur de agerar där kan vara format av kombinationer av 
egna erfarenheter, muntliga berättelser och visuella och textuella representa-
tioner som skön- och hembygdslitteratur och media. Alla dessa influenser är 
av betydelse för hur olika representationer av torp, exempelvis de som un-
dersökts i delen Dröm och symbol, tas emot och vilka konsekvenser de kan 
få. Det gäller både hos torpanvändare och hos andra, till exempel mediekon-
sumenter. Det är dock framförallt den första gruppen som undersökts i den 
här studien. Utan att undersöka torpets materialitet och de olika praktiker 
som funnits kring torp skulle det vara svårt att veta vad torpets transforma-
tion egentligen bestått av. Det skulle också vara svårt att förstå vilka betydel-
ser torp kan ha i människors vardagsliv och vilka konsekvenser torpets im-
materiella dimensioner i själva verket fått. I resten av kapitlet ska dessa re-
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sultat förenas och diskuteras. Dessutom ska de två resterande frågeställning-
arna, som spänner över avhandlingens alla tre empiriska delar, behandlas. 
Detta sker bland annat genom en kronologi, där de tidigare presenterade 
resultaten skärs på ett annat sätt än innan.  

En berättelse med tre faser  
I avhandlingen har tre aspekter framhållits som betydelsefulla att studera, 
och studera tillsammans, för förståelsen av transformationen och överlevna-
den av platsen torpet. Dessa är materialitet, immaterialitet och praktik. 
Aspekterna har teoretiskt omstrukturerats och specificerats till flera dimen-
sioner av torpet inspirerade av bland annat Henri Lefebvres (1991) triad 
kring det uppfattade, det tänkta och det levda. Dimensionerna utgör dels 
torpets materialitet och rumsliga praktiker som finns i anslutning till torp, 
dels representationer och föreställningar av torp, dels det levda torpet. Den 
ena frågeställningen som nu ska besvaras är Kan kopplingar mellan de tre 
aspekterna, och deras dimensioner, kring torpet ses och i så fall när, hur och 
med vilka konsekvenser förekommer de? Den andra är Hur och varför har 
torpet överlevt och fått de innebörder det har? För att tydligt svara på dessa 
samt tydliggöra torpets väg genom historien fram till idag, ska tre kronolo-
giska faser av torpets transformationer presenteras. I faserna är en del rela-
tioner mellan torpets olika dimensioner svaga, andra starkare. Några går 
framförallt åt ena hållet, andra växelverkar och de kan ha varierande styrka i 
olika tider. Faserna visar dessutom några av de brytpunkter som finns i tor-
pets historia och fördjupar svaren på tidigare diskuterade frågeställningar.  

Fas 1: Torparnas torp och torpinstitutionens avklingande 
Den första fasen löper från år 1850 fram till efterkrigstiden. Den fångar upp 
perioden då torpare brukade torpen som ofria småbruk, men också den för-
ändring som började ske i antal och användning av dem därefter. Torp börja-
de etableras under 1600-talet och antalet nådde sin kulmen kring mitten av 
1800-talet. Därefter började torpinstitutionen anses föråldrad, både hos ägare 
och brukare, och antalet torpare minskade och de enheter som benämndes 
torp likaså. Senare delen av 1800-talet och de första årtiondena av 1900-talet 
kan därför karaktäriseras som en tid då torpen började transformeras från en 
funktion kopplad till arbetskraft, försörjning och befolkningsökning till att 
mer och mer bli rena bostäder för olika typer av arbetare eller till och med 
övergivna.  

I fallstudiesocknarna försvann drygt en tredjedel av torpstugorna helt. 
Den största delen av torpen försvann dock inte, utan togs över av olika typer 
av arbetare, jordbrukande arrendatorer eller självägande småbrukare. Två 
alternativutvecklingar har identifierats. Den första kan framförallt knytas till 
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torp som varit kopplade till stora jordägare, som gods och bruk. Den innebar 
att torpen behölls inom den större fastigheten, antingen som utarrenderade 
småbruk eller som uthyrda bostäder medan marken lades direkt under jord-
ägaren. Det medförde att torpens äldre materiella strukturer bevarades då 
förändringar inte skedde i någon större utsträckning, varken angående be-
byggelse eller markanvändning. Den andra utvecklingen kan framförallt 
hittas hos torp som legat på mindre fastigheter. Där har torpen sedan slutet 
av 1800-talet friköpts och större förändringar har skett kring både bebyggel-
se och markanvändning. Dessa alternativ skapade två olika vägar i torpets 
transformation, en med större kontinuitet än den andra som betecknas av mer 
förändring. Vägarna finns kvar än idag även om skillnaderna är mer utjäm-
nade, då alltmer avstyckningar skett även hos större jordägare.  

När torparna började försvinna och bli ersatta av statare och andra lantar-
betare och torpen lämnades för städerna, industrin och lönearbetet började 
delar av samhället reagera. Reaktionen, som syns i både samhällsdebatt och 
skönlitteratur, var oftast konservativ. Man framhävde värdet i att bevara 
torparna och torpen för samhälle, jordägare och brukare. Torpen var goda 
hem som skapade bättre samhällsmedborgare och arbetare än exempelvis 
statarlängorna gjorde. Idéerna samspelade med den idealisering av småbruk 
som fanns i Europa kring sekelskiftet 1900. Vid sidan av de mer positiva 
representationerna, som kan kopplas till samhällsförändringar som industria-
lisering, urbanisering, emigration och förändringar inom jordbruket, fanns 
också en annan bild av torpet. Den kan kopplas till den växande arbetarrörel-
sen där torp i första hand sågs som en bristfällig försörjning genom det bero-
ende och de dåliga arrendeförhållanden som det associerades med. Den poli-
tiska kampen för förbättrade arbets- och boendevillkor inom exempelvis 
lantarbetarrörelsen var till stora delar integrerad i samtidens skönlitteratur. 
Efter de inledande åren av 1900-talet och fram till efterkrigstiden kan man 
därför i skönlitteraturen se att representationerna av torp blev alltmer knutna 
till slit, fattigdom och beroende. Dock kunde de fortfarande ibland framstäl-
las som små idyller, till exempel i relation till statarnas hem. Under fasen 
som här behandlas framställdes torp alltså som ett idylliskt om än förbätt-
ringsbart, eller förtryckt, småbruk. I den praktiska och materiella verklighe-
ten hade dess funktion som småbruk emellertid alltmer börjat överges.  

Övergången från ofritt jordbruk, som torparnas torp, till något annat kun-
de innebära att torp revs och lades ner helt eller att bebyggelsen behölls me-
dan marken slutade brukas eller tvärt om. Både hus och mark kunde också 
behållas men separeras genom olika brukare. Torp kunde även, genom fri-
köp, bli fria småbruk och fortsatte på så vis att användas som jordbruk. Ock-
så i bebyggelsen skedde förändringar. På flera håll i fallstudiesocknarna kan 
man observera torpens transformation från en funktion som produktionsen-
het till något annat genom att ekonomibyggnader revs och att odlingsmark 
lades ner. På så vis förändrades torpens affordances (Gibson 1979, Edensor 
2007), det vill säga vad de kunde erbjuda sina användare, som att ge föda 
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och hålla djur. De materiella förändringarna visar tydligt att torpen började 
få andra funktioner. De blev nya typer av bostäder baserade på andra sätt att 
leva och försörja en familj. Någonting annat som ändrade torpens materiali-
tet och tillvaron på dem som hem, och även här kan man säga att deras af-
fordances ändrades, var moderniseringen av torpstugorna som började ske i 
slutet av detta skede. Moderniseringarna kring denna period skedde i varie-
rande grad i Alsike, Sjösås och Lungsund. Medan en del torpstugor tidigt 
moderniserades kraftigt har andra fortfarande varken el eller vatten indraget 
idag. Moderniseringarna skedde framförallt i övergångarna mellan torpens 
olika skepnader, till exempel vid friköp eller vid övergången till sommarhus-
användning.  

Under skedet 1850 till efterkrigstiden blir vissa kopplingar mellan föränd-
ringar i rumslig praktik och torpens materialitet, samt mellan dessa och före-
ställningar och representationer, synliga. Ett förändrat samhälle ledde till 
förändringar i den rumsliga praktiken kring torp. Till exempel gjorde en 
förändrad jordbruksorganisation att torpare delvis ersattes av statare och 
lönearbetare. Det skapade materiella förändringar som separering av brukan-
det av hus och mark, nedläggning av odling och rivning eller förändrad funk-
tion av bebyggelse. En konsekvens av detta var ett framhävande av torp som 
bra hem, viktiga för Sverige och värda att ha kvar på något vid. Denna idea-
lisering passade bra ihop med den positiva syn som mer generellt fanns på 
småbruk och egnahem. Tillsammans skapade dessa idéer vissa rumsliga 
praktiker som avstyckningar och friköp av torp samt politiska och ekono-
miska satsningar på småbruk. Friköpen ledde i sin tur ofta till materiella 
förändringar, som moderniseringar, förutom att torpets sociala ställning änd-
rades då dess brukare också blev ägare. Torpens transformationer har här 
framförallt kretsat kring förändringar av materialitet, större rumsliga prakti-
ker och vissa representationer samt relationerna mellan dessa. Kopplingar till 
det levda torpet under denna fas är svårare att komma åt utifrån de källor 
som finns tillgängliga. Man kan emellertid tänka sig att om och hur torp blev 
friköpta och moderniserade är kopplat till dess användare och hur denne 
valde, eller hade möjlighet, att agera och att detta sedan påverkade det fort-
satta livet på torpet.   

Fas 2: Timingen och transformationen till sommartorp 
Nästa fas, som löper från och med 1950-talet till in på 1990-talet, fångar 
tiden då torp till stora delar transformerades från småbruk och arbetarbostä-
der till övergivna ställen eller sommarhus. När torp förlorade sitt värde som 
småbruk skapades ett överskott av bebyggelse som till en början, vilket förra 
fasen visade, användes som arbetarbostäder. Efter 1940-talet blev de alltmer 
återanvända som sommarboende åt den växande stadsbefolkningen. Många 
stod också tidvis tomma. Omvandlingen till sommarbostäder markerar en 
central del i torpets transformation och överlevnad. Övergången var för varje 
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enskilt torp en tydlig förändring, som kan tidsbestämmas. När det skedde för 
torpen i landet rent generellt är svårare att precisera. I Alsike började en 
jordägare redan år 1911 att hyra ut en torpstuga som sommarbostad. Utveck-
lingen i Sjösås, Lungsund och övriga Alsike skedde dock egentligen först 
från och med 1950-talet.  

Angående transformationen till sommarhus har jag tidigare lyft upp bety-
delsen av ett visst sammanträffande mellan övergivna torp och stadsbefolk-
ningens ökande efterfrågan på sommarhus på landet. Här vill jag ta in be-
greppet timing. Begreppet för tankarna till sammanträffande i tiden men i det 
här fallet är det rumsliga sammanträffandet också centralt. Paralleller kan 
dras till tidsgeografin, som talar om kopplingsrestriktioner för att visa på 
nödvändigheten av tidsmässig och rumslig samordning av exempelvis indi-
vider, redskap och material för att saker ska hända (t.ex. Hägerstrand 1991). 
En övergång till torpets nya skepnad som sommarnöje blev alltså möjlig för 
att stora delar av torpen hade förlorat sitt tidigare värde, var tillgängliga och 
låg på rätt plats samtidigt som nya behov och möjligheter skapades i det 
industrialiserade, urbaniserade Sverige vars befolknings rörlighet, fritid och 
välfärd hade ökat (se även Löfgren 1999 och Andolf 1990). Särskilt rätt låg 
de torp som hade nära till vatten och tätorter. De blev därför hittade, omvär-
derade och återanvända och på så vis upprätthållna, även om de samtidigt 
förändrades. Sammanträffandet i både tid och rum är alltså centralt här. I de 
fall då detta sammanträffande, denna timing, inte riktigt fungerade följde 
förfall till ruiner och en allt mindre öppen skogsglänta. De övergivna torpen 
blev hembygdsrörelsens, och senare även delvis kulturmiljövårdens, intres-
sesfär. Där fick de nya värden.    

Ett kontrasterande exempel  
Utan det tids- och rumsmässiga sammanfallandet av de materiella och prak-
tiska förutsättningarna som alltså ofta funnits i landet kunde torpets trans-
formation och fortsatta existens ha sett annorlunda ut. Jag vill därför ge ett 
kontrasterande exempel. På Irland har det, liksom i Sverige och flera andra 
länder i Europa, sedan över 150 år funnits en idealisering av landsbygdens 
hem och äldre enkla bebyggelse. Från slutet av 1800-talet och framåt har 
litteratur och konst byggt upp en stark bild och symbolik kring särskilt västra 
Irlands landskap med små vita stenhus där den strävsamme irländska små-
brukaren levde. Genom olika representationer har de små isolerade stugorna 
tömts på de flesta referenser till fattigdom, arbete och övergivande och istäl-
let porträtterats som ett naturnära, folkligt och nationellt ideal. Genom stän-
digt upprepande i text och bild och uppmärksammande av en koppling till 
det irländska har det lilla stenhuset blivit en perfekt behållare för en irländsk 
nationalidentitet, särskild från Storbritannien, och för ett idealiserat, förenk-
lat förflutet. Än idag används den typen av representationer inom konst, 
reklam och turism (Cusack 2001).  
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Figur 54. Övergiven stuga i Mayo, Irland. © Copyright Oliver Dixon. Tillåten för 
användning och återanvändning under Creative Commons Licence, Attribution-
ShareAlike 2.0 Generic licens.  

Olikheter mellan Sveriges och Irlands ekonomiska, befolkningsmässiga, 
sociala och politiska förutsättningar och samhällsutveckling under 1800- och 
1900-talen gör dock diskrepansen stor mellan de idealiserade stugorna på 
Irland och de idealiserade torpen i Sverige. Torpstugorna i Sverige är idag 
till stora delar återanvända. Övergivandet av den irländska lantbebyggelsen, 
särskilt den fattiga befolkningens, har varit mycket större och mer långvarig. 
Stora delar av befolkningen har försvunnit sedan 1840-talets svält och den 
emigration som följde i över 100 år. När befolkningen började öka igen un-
der 1960-talet byggdes framförallt nya hus istället för att gamla återanvän-
des. Skälen till det kan hittas i byggnadernas skick och storlek, planerings-
strategier i landet, komplicerade ägandefrågor och psykologiska skäl. Myck-
et bebyggelse har därför stått obebodd länge. Irland har inte heller haft sam-
ma långa och starka fritidshustradition som Sverige. På senare tid har vissa 
gamla småbrukar- och arbetarbostäder rustats upp och börjat användas som 
fritidshus, men stora delar av den äldre bebyggelsen är redan helt försvunnen 
eller i ruiner (Aalen 1992, Duffy 2000), se figur 54.  

Den irländska stugan har alltså idealiserats, likt torpet, men inte återan-
vänts i samma utsträckning, rent materiellt. Irland har saknat det sammanfal-
lande som fanns i Sverige mellan övergivande av torpen och nya möjligheter 
till återanvändning och återladdning av dem. En stark idealisering behöver 
således inte betyda att det materiella används, behålls eller värnas. Hur en 
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plats existerar och förändras är följaktligen beroende av hur dess olika di-
mensioner är konstituerade och hur de interagerar med varandra utifrån den 
specifika kontext som platsen befinner sig i. Dessa relationer kommer att 
diskuteras mer senare i kapitlet.  

Tillbaka till torpet 
Återvändandet till torpet och transformationen av det till sommarbostad var 
både materiell och immateriell. Separeringen av brukandet av hus och mark, 
som började när torpare, arrendatorer och småbrukare försvann från torpen, 
blev nu än mer genomförd. Dessutom skedde en igenläggning av jordbruks-
mark. Processen hade startat innan torpen började användas som sommarhus 
men takten ökade nu. På flygbilder över de studerade torpen i Alsike, Sjösås 
och Lungsund är igenväxten av tidigare odlingsmark, men även tomter och 
annan mark i närheten av torpstugan, synlig. Många av de intervjuade an-
vändarna har också pratat om den kamp de sedan länge fört mot igenväx-
ningen. När man följer torpen i socknarna kan man också se att många av 
stugorna blev moderniserade och tillbyggda under efterkrigstiden. Dessa 
moderniseringar, som indragning av el, vatten och avlopp, modernare köks-
utrustning, tillbyggnader, inredning av vind och liknande, ändrade torpets 
affordances. De gjorde att det blev enklare att laga mat där, blev mer tid över 
till annat och att dass och liknande fick minskad betydelse. Vardagslivet 
underlättades således, vilket gav möjligheter till andra aktivteter på torpen. 
Det är också sannolikt att moderniseringarna öppnade upp för möjligheten 
att personer som inte var vana med en enkel standard kunde tänka sig att 
tillbringa tid där. Moderniseringsgraden har dock varit relativt låg gentemot 
landets övriga bebyggelse. På vissa håll renoverades stugorna dock så myck-
et att de kunde användas som permanentbostäder igen.  

Genom torpets nya funktion och användare blev det dessutom kopplat till 
andra behov, erfarenheter och föreställningar. Hur dessa såg ut blir tydligt i 
studien av en arena där torpet varit mycket synligt under 1900-talets senare 
del, nämligen media. I tidskriften Allt i hemmet beskrevs övergivna torp som 
ett samhällsproblem och en lösning var att börja använda dem som sommar-
hus. Stugorna framhävdes som bra sommarhus. De var billiga, tillgängliga, 
idylliska och deras småskalighet, ålder och enkelhet skapade en uppskattad 
karaktär. I medierepresentationerna under 1960-, 70- och 80-talen var också 
torparnas hårda historia med fattigdom och slit ofta närvarande. Det gav 
ytterligare ett värde till den idyll som torpet blivit. Det skrevs mycket om hur 
torp kunde hittas och hur man sedan kunde renovera dem så att både den 
moderna människan och torpets specifika karaktär kunde samsas. Medias 
uppmärksammande av torpen fick folk att i allt större mängder söka upp 
äldre små hus på landet. Medias inspirerande renoveringsreportage, där möj-
ligheterna med torp lyftes upp, påverkade emellertid inte bara att, utan också 
hur, torpen användes och togs omhand. Lagom bevarande blev honnörsord. I 
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media blev torpet även något väldigt svenskt, en typisk del av den svenska 
landsbygden och känslorna för det blev en del av en nationalidentitet.  

Få romaner om torp tycks ha skrivits under denna tid. I barnlitteraturen 
finns några exempel, som Astrid Lindgrens Nya hyss av Emil i Lönneberga 
(1966). Där porträtterades de ofta som ensliga stugor för fattiga eller en-
samma personer. Dock var äldre romaner om torp, där livet framställdes som 
slitsamt och fattigt, populära. Här kan exempelvis Vilhelm Mobergs Raskens 
(1927) nämnas. Särskilt kring 1960- och 70-talen fanns ett stort intresse för 
en bredare historieskrivning och sociala orättvisor. Detta var också en orsak 
till hembygdsrörelsens stora engagemang kring landets torp som växte under 
denna tid. Rörelsens skrifter är en stor del av det som överhuvudtaget finns 
skrivet om torp. Rörelsens arbete utgör sannolikt den största praktiken kring 
torp utöver det som kan kopplas till dem som bostad. Samtidigt med den 
stora sommartorpsboomen blev alltså tusentals torp, särskilt de som mer eller 
mindre försvunnit, dokumenterade och utpekade genom detta arbete. 

Under efterkrigstiden började torpen sålunda att användas som sommar-
hus för att de fanns tillgängliga och för att det samtidigt fanns en efterfrågan 
på sådana stugor som sommarhus. Denna efterfrågan skapades bland annat 
av samhälleliga trender som urbanisering, industrialisering och ökad mobili-
tet, välfärd och fritid, men även någonting annat och detta är viktigt. För att 
torpet ens skulle kunna börja betraktas som möjligt att återanvändas som 
sommarnöje behövdes en syn på det som idyll. Sådana idéer fanns, som det 
empiriska materialet visat, i representationer av torp i skönlitteratur och poli-
tisk debatt under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet, men 
var sedan under en tid något nedtonade. Efterkrigstidens media framhävde 
och spred den idén ännu mer, samtidigt som man också anpassade den till 
samtiden. Genom medias uppmärksammande ökade efterfrågan på torplik-
nande ställen. Återanvändning och vissa föreställningar kring torp och hur de 
skulle vara och hanteras som sommarhus blev då vanligare. Torpens materia-
litet, som att de fanns tillgängliga och passade ett sommarstugebehov, har 
alltså tillsammans med äldre idéer om torp påverkat att och hur representa-
tioner och föreställningar av dem framfördes och anpassades till vår tids 
behov. Dessa representationer och föreställningar influerade i sin tur männi-
skors handlingar, som användning av torp som sommarhus men också mer 
specifikt kring hur de skulle moderniseras och bevaras. Här blir det tydligt 
hur representationer kan realiseras materiellt genom människors ageranden. 
Detta påverkade torpets materialitet som i sin tur influerade den möjliga 
tillvaron på torpet och hur dess användare kunde leva sitt liv där.  

Det empiriska materialet öppnar upp för fler intressanta tolkningar kring 
torpets representationer och deras konsekvenser. Ett exempel är kopplingen 
mellan de egenskaper som getts till torp i den politiska debatten kring sekel-
skiftet, och i hembygdsrörelsen sedan 1950-talet, och hur de sedan värderats 
och hanterats. Torp har där framhävts som nationellt värdefulla, som goda 
om än fattiga hem som skapade bra människor och som en viktig, men ofta 
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bortglömd och alltmer försvinnande, del av den svenska historien. Detta har 
som jag ser det varit en del i uppbyggandet av den dominerande idén om att 
torp är bevarandevärda. Idén märks tydligt i media där stora nationella, kul-
turhistoriska och mänskliga värden lyfts fram hos torpet sedan 1950-talet. På 
så vis har en norm kring torp som viktiga och bevarandevärda skapats och 
byggts på. Denna kan ses i hur dagens användare agerar på sina egna torp. 
De givna värdena har gjort det fult eller fel att inte bry sig om dessa värden, 
även om man inte heller får bry sig för mycket. Musealt bevarande är nästan 
lika fel. Idén om torpet som idyll och någonting viktigt fick under denna fas 
delar av sin styrka från just torparnas hårda historia på samma plats. Tidigare 
rumsliga praktiker, som torparnas slit på torpen, men också att torpen sedan 
övergavs, har alltså influerat att och hur man tänkt och skrivit om torp, hur 
de sedan använts och utformats och således hur torpet förändrats.  

Fas 3: Kommersialisering, internationalisering och framtiden  
Den tredje fasen innefattar torpets transformation under 1990-talet och fram-
åt. Den går delvis in i den förra men särskiljs här för att kunna tydliggöra 
vissa företeelser. Genom fallstudierna har vi kunnat se att de flesta av de torp 
som funnits genom historien fortfarande finns kvar idag, i alla fall utifrån 
bebyggelsen. Stugorna används nu som fritidshus och i något mindre ut-
sträckning som permanentbostäder. Få av dem som finns kvar i de tre sock-
narna är egna jordbruk. Ungefär en tredjedel av torpen har försvunnit helt. 
Det vanligaste har alltså varit en utveckling från små jordbruk, till arbetarbo-
städer och därefter till fritidsbebyggelse utan tillhörande jord. Idag kan en 
utveckling där torp återigen blir permanentbostäder också ses. Ofta ligger 
genomgripande renoveringar och tillbyggnader bakom den möjligheten. Det 
har skett på flera håll i fallstudiesocknarna, särskilt de senaste 25 åren. Ge-
nom de förändringar och bevaranden som skett på ställena är det som finns 
kvar av torpen idag framförallt torpstugan, dess trädgård och några uthus. På 
ett mer allmänt plan har torpen också förändrats sedan 1980-talet genom att 
de alltmer attraherat utländska köpare, ofta från Tyskland, Norge och Dan-
mark. Det märks i flerspråkiga bostadsannonser och i tidskriften Gård & 
Torps många insända frågor från utländska husägare ute i landet. Det kan 
också ses i alla de dagstidningsartiklar där oro över att de svenska torpen blir 
uppköpta av andra än svenskar uttryckts. De faktiska utländska köpen av 
torp har dock inte varit så utbredda i fallstudiesocknarna.  

I sättet torp diskuterats i Allt i Hemmet kan man märka en viss skillnad 
mellan tiden före omkring 1990 och den tid som följde. Exempelvis har 
uppmärksammandet av torpets tidigare historia och innebörd minskat i sena-
re texter. Torpets karaktär har alltmer blivit en inredningsstil eller atmosfär 
att behålla eller skapa. Bevarandet är nedtonat och mer selektivt. Ett liknan-
de förhållandesätt kan ses i andra delar av medievärlden som bostadsannon-
ser och TV-serien Sommartorpet. Samtidigt har en byggnadsvårdstrend växt 
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sig starkare, där Gård & Torp men också Sommartorpet kan ses som delak-
tiga. Utfrågade byggnadsvårdare tycker sig idag se trender med både beva-
rande och förändrande hantering av torpbebyggelsen. I fallstudierna kan man 
se att dessa funnits i flera årtionden. I intervjuerna med dagens torpanvända-
re blir särskilt frågorna kring bevarande, dock oftast i lagom omfattning, 
centrala. Mycket tid och resurser har lagts ner på försök att behålla eller åter-
skapa så mycket som möjligt av det som ses som det ursprungliga torpet. 
Detta påverkar torpets affordances och hur tillvaron på torpet praktiskt kan 
utformas och således hur livet där kan levas.   

Torpens transformation tar inte slut här. Som platser skapas de hela tiden. 
Hur torp uppfattas och används idag påverkar om, och hur, de bevaras och 
förändras, samt vilka delar av dem som bevaras och förändras. Det påverkar 
i sin tur hur torpen som platser kommer att se ut, betraktas och användas i 
framtiden. Det kan också forma hur historiens torp och torpare blir ihåg-
komna och förstådda. Vissa delar av torpet tycks mer stabila och inte lika 
benägna att förändras. Här kan de materiella drag som ingår i en mer allmänt 
uppfattad ”torpkaraktär”, som småskalighet, enkelhet och utvalda spår från 
det förflutna som gammaldags inredning samt immateriella drag, som att de 
ses som idyll och värda att bevara, inräknas. Andra beståndsdelar är troligare 
föremål för förändringar. Det kan exempelvis vara de materiella strukturer 
som inte uppfattas som viktiga delar i den speciella torpkaraktären eller som 
förlorat sin funktion, som jordkällare, äldre dassinredning och olika uthus. 
Här kan man kanske också nämna torpets koppling till jordbruk och sociala 
hierarkier, särskilt om spåren från dessa försvinner. Både i media och hos 
torpanvändare kan man dessutom se att det hela tiden pågår ett visst skapan-
de av en mer modern torpkaraktär även om ”det gamla” värderas högt.   

I dagens torpanvändning, utifrån det som kallas det levda torpet, blir sam-
spelet mellan torpets materialitet, immaterialitet och olika praktiker som 
anats i tidigare kapitel mer gripbara och framträdande. Precis som i det tidi-
gare skedet kan man se kopplingar mellan vissa föreställningar om torp och 
hur användarna utformar sin tillvaro och hanterar det materiella där. Genom 
samtalen med dagens användare blir den påverkan som torpets fysiska ka-
raktär och spåren från tidigare brukare har på tillvaron och hur man agerar 
där också väldigt påtaglig. Torpstugans omoderna standard, som snarare ses 
som en värdefull karaktär än en begränsning, gör att man exempelvis lever 
lite enklare istället för att göra stora förändringar. En välbevarad materialitet 
verkar ge idéer om att detta inte bör förändras. Istället för att ändra torpet för 
mycket förändrar man hellre sitt sätt att leva. Intresset för bevarande eller 
skapande av en torpstil tycks för stora delar av användarna fötts eller ökats 
genom varandet på torpet. Det har växt genom det praktiska och materiella 
engagemanget med det och spåren från det förflutna där. Hur användarna 
pratar om bevarande och en viss torpstil visar emellertid också stora likheter 
med medias reportage. Också materialitetens inverkan på de idéer som da-
gens användare har om torp och dess tidigare brukare utkristalliseras. Genom 
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att själva se var åkrar och stall tidigare legat blir kopplingen till torp som 
tidigare jordbruk tydligare. Användarnas egna aktiviteter visar sig också vara 
viktiga delar i hur de föreställer sig torp. De egna aktiviteterna, som att ta 
bort sten för att skapa en odlingsyta, och de erfarenheter som det kan ge har 
fått användarna att tänka på torpets historia och revidera föreställningar. 
Liknande samband har troligtvis funnits även i tidigare skeden. Denna tredje 
empiriska del har följaktligen verkligen tydliggjort att, och hur, användarnas 
agerande, torpets materialitet och olika representationer och föreställningar 
är betydelsefulla för tillvaron på torpet och samspelar med varandra i ska-
pandet av platsen. I vilken grad de olika dimensionerna har betydelse kan 
dock variera från fall till fall, från tid till tid.  

I flera av studierna blir torp starkt förknippat med hemskapande och en 
viss inredningsstil. Det finns idag ett starkt design- och byggintresse i landet 
rent generellt och stora möjligheter att lägga ner resurser på sitt boende. 
Statsvetaren Iris Marion Young har uppmärksammat att hemmet alltmer 
blivit en indikator på social status och ett sätt att visa och forma sin identitet 
(Young 2005:33). Medias bygg- och heminredningsfokus kan betraktas som 
ett tecken på hur hemmet idag har en hög benägenhet att förändras och an-
passas efter trender (Aronsson 2007:113-114). Dessutom finns det idag, både 
i Sverige och i andra delar av världen, en stark inredningstrend som favorise-
rar design som är influerad av historien. Likhetstecken sätts ofta mellan 
gammalt och vackert. Att många vill ha en traditionell eller gammaldags stil 
på sitt hem har blivit så inbäddat i nutidens kultur att det ofta inte ens kom-
menteras (Harris & Dostrovsky 2008). Alla dessa större fenomen präglar hur 
torp idag värderas, används och utformas.   

Torpet och svenskheten 
Innan jag går vidare med att diskutera hur och varför torpet överlevt finns 
det en sida av torpet som framkommit i alla tre faser och som jag betraktar 
som betydande för hur torp värderats, behandlats och därför också transfor-
merats. I flera av studierna som den här avhandlingen består av finns en 
sammankoppling av torp och svenskhet. I representationer av torp framförs 
det ofta som någonting typiskt svenskt och affektionen till det som folklig 
och naturlig. I text efter text framställs torp som viktiga för ”det svenska 
folket” (ett ej okomplicerat begrepp som texterna dock aldrig problematise-
rar). Utifrån Michael Billigs begrepp banal nationalism (1995) kan man se 
vad som händer med torpen just genom hur de är närvarande i vardagens 
språk och texter. När torpet om och om igen beskrivs som en längtan i alla 
svenskars hjärtan, som idylliskt och som en typisk del av svensk landsbygd, 
sommar eller historia, så blir det exakt det. Det är just genom banala och 
vardagliga antydningar, som ofta inte ens tänks på som antydningar om en 
svenskhet, som Billing menar att nationalism skapas och existerar.  
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Sättet torpet kopplats till svenskhet, eller ett nationellt ideal, har dock 
skiftat under den undersökta perioden. I debatten som uppstod kring torpin-
stitutionens försvinnande vid sekelskiftet 1900 framhölls torpet som ett bra 
hem som skapade goda svenska medborgare och arbetare. Liknande syn 
återfinns också delvis i hembygdsrörelsens sätt att skriva om torp från senare 
delen av 1900-talet. Torpet blev där dessutom typiskt svenskt eftersom så 
många svenskar härstammade från små stugor på landsbygden. Sedan ökade 
torpets typiska svenskhet, till exempel i media från 1960-talet och framåt, 
genom att så många började använda dem som sommarstugor. Idag talar 
man fortfarande om torpet som en nationalsymbol. Det är en symbol som 
refererar till torpet som typisk eller traditionell sommarstuga och beståndsdel 
av den svenska landsbygden, men också till kulturarv och våra kopplingar 
till det förmoderna Sverige. Det finns alltså olika kopplingar till national-
identitet i torpet. Det intressanta är att hänvisningen till svenskhet behållits, 
även fast torpets innebörd förändrats med tiden.  

Denis Cosgrove (1998) har påpekat att landskapet kan vara en behållare 
för det kollektiva minnet. Torpet och dess transformation illustrerar på ett vis 
historien om Fattigsverige som blev Välfärdssverige. Man kan i många av de 
analyserade texterna och hos torpanvändarna skymta en stolthet kring torpen 
för att de fortfarande finns kvar och har återhämtat sig från sitt hårda förflut-
na. Geografen Donald Meinig har uppmärksammat att 

Every mature nation has its symbolic landscapes. They are part of the iconog-
raphy of nationhood, part of the shared set of ideas and memories and feel-
ings which bind a people together (Meinig 1979:164).  

Och även om inte alla drömmer om ett torp så har många en mental bild av 
det och känslor för det i form av koppling till sommarstugan, barndomen, 
familjens nära eller mer avlägsna historia, skönlitteratur eller media. Men det 
finns även de som inte har någon mental bild eller koppling till torp alls. I de 
fallen är de implicita och explicita hänvisningarna till torpet som något ty-
piskt svenskt, som alla svenskar förstår och minns, exkluderande och skapar 
en uppdelning mellan vi och dem. Och det är ju så som nationalidentiteter 
fungerar. Vidare, när torpet framhävs som typiskt svenskt och något som alla 
svenskar älskar och förstår, så implicerar detta även att icke-svenskar saknar 
denna inneboende känsla och förståelse. De skulle därför kunna löpa större 
risk att missköta torpen och det viktiga svenska kulturarv som de anses utgö-
ra. Detta kan vara en del i oron över en ökande utländsk användning av torp. 
I samtalen med dagens torpanvändare finns dock inte alls samma sätt att hela 
tiden lyfta upp torpets koppling till det svenska, som finns i media. En fråga 
som fortfarande står obesvarad är varför det blivit så viktigt för media att 
lyfta fram svenskheten i torpet? Kanske är hänvisningarna till svenskens 
kollektiva känsla för torpet ett sätt att anspela på en gemenskap och en na-
tionalidentitet som upplevs som ödmjuk och därför också mer okej? 
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Omsättning i praktiken 
De framhävda kopplingarna till svenska folket, nationalidentitet, kulturarv 
och något typiskt svenskt är inte bara inkluderande och exkluderande. De 
kan också få väldigt konkret materiella konsekvenser eftersom de gör att torp 
ges ett stort värde och betraktas som viktiga att komma ihåg och ha kvar. Det 
påverkar i sin tur hur de praktiskt hanteras, genom exempelvis inventering 
och bevarande, som redan nämnts.  

Utifrån hur torp behandlats och skrivits om de senaste nära 60 åren, och 
detta baseras framförallt på analyserna av dagens torpanvändning och media, 
kan det lite förenklat identifieras fyra sätt att förhålla sig till hur torp ”ska” 
behandlas. Den första kategorin fokuserar mycket på bevarande och vad som 
uppfattas som byggnadshistoriskt rätt. Den är inte så starkt representerad här 
men kan hittas i Gård & Torp och hos ett fåtal av de intervjuade torpanvän-
darna och utfrågade byggnadsvårdarna. Framförallt är detta förhållningssätt 
närvarande genom att det tas upp som någonting negativt och felaktigt. I den 
andra kategorin hittas de flesta av de intervjuade torpanvändarna, många av 
byggnadsvårdarna samt Allt i hemmet fram till 1990-talet och Gård & Torp. 
Lagom bevarande är viktigt här och det finns en respekt för äldre tiders ma-
teriella strukturer som torpstuga, trädgård och uthus men också för nutidens 
behov. Det tredje sättet att förhålla sig kan hittas hos Sommartorpet, Allt i 
hemmet sedan 1990-talet och delar av de intervjuade torpanvändarna. Det 
innebär ett friare men också kanske mer inredningsdetaljsbaserat förhåll-
ningssätt till hur man ska behandla torp. Det fjärde förhållningssättet är ett 
där det inte finns några egentliga intressen, regler eller idéer kring en sär-
skild behandling av torp. Det har inte varit så närvarande förutom i vissa 
bostadsannonser och hos ett fåtal torpanvändare. Mellan dessa synsätt kan 
man då och då i de olika studierna skönja en kamp, ofta uttryckt som en irri-
tation, angående hur torp ska vara och tas hand om. De två mittersta alterna-
tiven dominerar det empiriska materialet och har därför haft stor möjlighet 
att påverka den konkreta hanteringen av landets torp de senaste cirka 60 
åren. Troligtvis behåller de den ställningen i framtiden.    

Tröghet och förändring 
Den här studien har visat att torpet de senaste cirka 160 åren genomgått en 
genomgripande transformation där just förändringar i flera dimensioner av 
dess existens är påtagliga. Det har dock även blivit tydligt att det finns bety-
dande kontinuiteter inom dessa olika dimensioner. Torpen har existerat i 
speciella lägen och med vissa fysiska former som ger platsen dess materiella 
dimensioner, dess materialitet. Materialiteten ger torpet en tröghet. Det em-
piriska materialet visar att när torpen återanvändes blev delar av denna mate-
rialitet, med äldre materiella strukturer och möjliggörande och begränsande 
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affordances, kvar. De har därför kunnat fortsätta att påverka livet på platsen. 
Det är emellertid framförallt torpstugan och dess närmaste omgivning som 
överlevt fast syfte och funktion oftast är radikalt annorlunda nu. Den föränd-
ring, som återanvändningen innebar, bevarade på så vis en viss kontinuitet. 
De senaste drygt 60 åren, när torpet blivit en älskad sommarstuga, har myck-
et värde och karaktär lagts i just dess materiella former. Det har därför getts 
ytterligare tröghet. De bevarande praktiker som användarna är sysselsatta 
med upprätthåller äldre strukturer, även om de ges nytt innehåll. Dessförin-
nan var materialiteten sannolikt mer trög genom torparnas saknade resurser. 
Man återanvände det som fanns. Men det materiella har inte bara inneburit 
tröghet gentemot förändring. Det har också möjliggjort förändring, som att 
torpet just för att det fanns tillgängligt kunde återanvändas som sommarnöje.  

En del av torpstugornas materialitet är att de, olikt exempelvis hus i sten, 
bryts ner ganska fort om de inte underhålls. Tidsperioden då återanvänd-
ningen av ett torp är möjlig efter att det övergivits är därför inte så lång. 
Torpets affordances kan alltså förändras över tiden. Det kan inte vara ett hus 
hur länge som helst. Många av användarna pratar också om det eviga förfal-
let. De måste hela tiden jobba hårt för att upprätthålla torpet, för att hålla 
kvar de specifika materiella former som uppskattas. Men det är ju också på 
grund av torpets ömtålighet och på vissa sätt begränsande materialitet som 
många personer gillar, beundrar, känner respekt och stolthet för det och kan 
uttrycka sin skaparglädje, jobba aktivt och möta andra tider och världar där.  

Den materiella trögheten går emellertid inte att skilja helt från att torpet 
även har funnits i tanken och figurerat i olika texter. Det har därför varit 
knutet till vissa mer eller mindre föränderliga föreställningar och värderingar 
som också påverkat möjligheterna till förändring. Även seglivade och starka 
representationer, kanske kan man här tala om diskurser, har därför gett torpet 
en tröghet. Ett exempel på det är idéer om torpet som skapare av goda egen-
skaper, som bevarandevärt, som viktigt för människan och som idylliskt hem 
på landet. Det senaste skapade dock också en möjlighet till förändring efter-
som det var en del i att transformationen från småbruk och arbetarbostäder 
till sommarnöje kunde ske. Det finns alltså tröghet i torpets olika dimensio-
ner. Såväl i form, som en bibehållen ”torpstil”, genom användarnas ageran-
den, som att man odlar och håller öppet, och i idéer om torpet som svenskt 
ideal, visar dagens torp likheter med de torp som brukades av torpare för 160 
år sedan, även om stora olikheter finns.  

Kombinationen av tröghet och föränderlighet, trögrörligheten (Flygare & 
Isacsson 2003), gör att platsen torpet på ett vis kan betraktas som bestående 
av en trögare form som håller ett mer förändringsbart innehåll. Torpstugans 
exteriöra kropp och den långlivade idealiseringen av vissa av torpets egen-
skaper kan fungera som exempel på det första. Det mer föränderliga innehål-
let kan vara en interiör som gärna moderniseras, vad som gjort torpet till 
idyll i olika tider och betydelsen av vissa av dess egenskaper. I olika tider 
har exempelvis innehållet av det som uppfattats som idylliskt kring torpet 
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skiftat något. Vidare uppmärksammas ofta samma karaktärsdrag idag som i 
äldre torprepresentationer. Värderingen av dem har dock ändrats. Det lilla, 
enkla, avlägsna och slitna har gått från att vara mestadels negativt till att bli 
positivt laddat. I detta kan man se en kontinuitet som också innehåller vissa 
förändringar. Ett annat exempel på en kombination av transformation och 
kontinuitet är hur föreställningar kring torp idag ofta refererar till torpet i det 
förflutna fast utan de funktioner och syften som fanns då.  

Som jag ser det har alltså idéer om torp tillsammans med dess materialitet 
både möjliggjort och begränsat förändringar av torpet och tillvaron där. Till 
exempel har både idéer om torp som bevarandevärda och att dess småskalig-
het gjorde dem passande som billiga sommarhus och därför inte modernise-
rats så mycket påverkat hur de förändrats eller inte förändrats. Men här är 
det också viktigt att vara medveten om att genom användarnas ageranden i 
det levda torpet kan också dessa aspekter av torpet hanteras och anpassas. En 
plats är inte en passiv behållare för våra aktiviteter utan den både influerar 
och influeras av människan och vad hon gör och tänker. Människan är inte 
fånge i platsen utan har i det levda rummet, som Soja (1996) varit noga med 
att uttrycka, en kreativitet att ändra och motsätta sig det materiella och im-
materiella och de trögheter som kan finnas genom dessa. 

För att förstå varför någonting förändras måste man också se det som inte 
förändras. Den här avhandlingen visar att torpet har en tröghet som skapar 
kontinuitet fast det genomgått stora förändringar. Det har anpassats till ett 
annat samhälle men delar av det gamla, utifrån såväl det materiella, det im-
materiella och människors praktiker, är fortfarande kvar. De har blivit vikti-
ga beståndsdelar i det nya. Tidigare former kan vara både begränsande och 
möjliggörande kring förändring och agerande, som Robert Dodgshon påpe-
kat (1998). I studien om torpet har det som förändrats och det som inte för-
ändrats tillsammans drivit fram och möjliggjort dess transformation.  

Hur och varför har torpet överlevt?   
Den huvudsakliga frågeställningen i avhandlingen har varit hur och varför 
har torpet överlevt och fått de innebörder det har? Den första frågan man 
dock måste ställa sig är om det har överlevt? Mitt argument för att torpet kan  
anses överlevt är att det är en plats som fortfarande används och som, både 
materiellt och immateriellt, har många drag kvar sedan tidigare, trots de stora 
förändringar som skett. Att platser är föränderliga och aldrig stabila ingår 
dessutom i själva platsbegreppet (Massey 2005). På ett sätt är torp idag nå-
gonting väldigt annorlunda än exempelvis på 1800-talet. Det skulle därför 
kunna hävdas att torpets förändring snarare inneburit en ersättning av en typ 
av plats med en annan, än en transformation som lett till överlevnad. Det var 
också min initiala inställning till berättelsen om torpet. Genom undersök-
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ningen har det dock blivit alltmer påtagligt att platsen torpet samtidigt som 
det genomgått stora transformationer också faktiskt har en stark kontinuitet.  

Torpet har alltså haft en tröghet genom sin materialitet som möjliggjort 
återbruk. Det har även haft en tröghet genom en kontinuitet i idéer kopplade 
till ideal, idyll och svenskhet, vilket gjort det värdefullt. Dessutom finns en 
viss kontinuitet i idéer kopplade till slit och fattigdom, som också varit vikti-
ga för dess värde då det gett känslor av stolthet och respekt. Samtidigt har 
torpet överlevt för att just dess materialitet och immaterialitet även varit 
föränderliga. Torpet har därför kunnat anpassas till de olika samhällen som 
det existerat i. Det har skett genom att det transformerats utifrån förändrade 
krav, behov och syften. Tillsammans har detta möjliggjort nya användningar 
och betydelser. Denna blandning av tröghet och förändring är en central del 
av hur, och varför, torpet överlevt. Torpet visar hur en plats kan fortsätta att 
existera genom just blandning av immateriell och materiell förändring och 
kontinuitet. Studien har också visat vikten av timing, i betydelsen samman-
träffande i både tid och rum, mellan tillgänglig torpbebyggelse och en ny 
efterfrågan på sådan bebyggelse. Om inga torp återanvänts på olika vis under 
1900-talet utan istället övergivits, skulle de heller inte finnas kvar idag. Vär-
det av dem skulle då framförallt vara symboliskt och antikvariskt, likt de 
irländska stugorna. Men de glömdes inte bort utan återupptogs av hembygds-
rörelse, medievärld och sommarstugeanvändare. I detta återupptagande har 
både materiella och immateriella sidor av torpet spelat roll, och spelat roll 
tillsammans.  

Avhandlingen visar att både torpets materialitet och dess immaterialitet, 
haft betydelse för hur transformationen gått till och varför den skett. Torpets 
senare historia har präglats av att det varit en materiell resurs som kunnat 
återanvändas och som format representationer av torp och att det sedan länge 
har varit kopplat till starka föreställningar som fått praktiska och materiella 
konsekvenser. Återanvändningen gjorde att torpet överlevde modernitetens 
intåg, småbrukardöden och flytten från landsbygden. Dessa trender har dock 
både varit orsaker till att torpen förlorade sitt tidigare värde och behövde 
transformeras och det som skapade möjligheter för hur de kunde återanvän-
das och återvärderas. Torpets fortsatta existens under 1900-talet baseras till 
stora delar just på samhälleliga trender som ändrad jordbruksorganisation, 
urbanisering, modernisering, industrialisering, ökad välfärd, mer fritid och 
en värdering av det gamla (Lowenthal 1985) och särskilt det som präglats av 
fattigdom och slit. Vidare, platsen torpet har fått de innebörder det har för att 
det passat in i, eller kunnat anpassas till, de idéer och behov som funnits i 
samhället under olika perioder. Det har ofta ställts i kontrast till något sämre, 
som statarlängan eller staden, och på så vis blivit det bättre alternativet. Dess 
innebörd baseras på att det har idealiserats, på olika vis, de senaste 160 åren.  
Men också det tidigare hårda livet på torpet, och dess sociala och ekonomis-
ka historia är centralt för att förstå varför torpet har kunnat få en så stark 
plats i dagens samhälle och blivit så idealiserat och bevarandevärt.  
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Figur 55. Torpet, inte en helt ny dröm (foto: Lagerqvist 2007). 

Avhandlingen har studerat en historia och en transformation som tidigare 
inte ägnats stor vetenskaplig uppmärksamhet. Torpets omvandling är på ett 
vis allmänt känd. Den kan därför vid första anblicken kanske uppfattas som 
välkänd, självklar och oproblematisk. Mina studier visar emellertid att tor-
pets transformation de senaste cirka 160 åren inte är så enkelspårig som den 
kan uppfattas. Det har exempelvis inte skett en total vändning av innebörden 
i begreppet. Både idag och i det förflutna har det funnits en materialitet som 
varit viktig för torpets överlevnad och betydelse, precis som att immateriella 
dimensioner, som idealiseringen av torp, funnits och spelat roll även tidigare. 
Transformationen har skett i en växelverkande process mellan dessa dimen-
sioner genom historien. Undersökningen visar att dagens torpdröm och torp-
idyll inte bara är ett nutida marknadsföringsjippo, som det ibland kan verka, 
utan baseras på ett hanterande av en materialitet som blev över när samhället 
förändrades. Det baseras även på en gammal idealisering, snarare seglivad 
än sentida, även om torpdrömmen moderniserats och kommersialiserats 
alltmer med tiden (figur 55). 

Sammanvävningens möjligheter 
Studien har gjort det tydligt att torpet formats, karaktäriserats, upplevts och 
betraktats mycket utifrån både sin materialitet och sin immaterialitet. Men 
det bör också ha blivit påtagligt att det inte bara handlat om dessa två aspek-
ter. Människans praktiker kring torpet har spelat en stor roll för hur de andra 
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aspekterna och relationerna mellan dem fallit ut. Avhandlingen har således 
visat ett antal relationer mellan dessa aspekter, eller mer specificerat mellan 
de olika dimensionerna som jag delat upp aspekterna i, som fått betydelse för 
konstruktionen och transformationen av platsen torpet. Begreppet transfor-
mation kan ju förutom att betyda förändring också innebära övergång eller 
växling. Det kan på så vis vara en koppling som kan gå fram och tillbaka 
mellan någonting. Transformationerna, eller kopplingarna, i den här studien 
har skett kontinuerligt mellan de olika dimensionerna över tiden, men inte 
för den skull i jämn takt eller styrka. Hur de sett ut har dock varierat något 
utifrån tid och kontext. För att komma längre än att bara konstatera att de 
finns vill jag tydliggöra några centrala relationer som studien synliggjort. 

De rumsliga praktikerna som finns och funnits kring torp, både direkt an-
vändande i det levda rummet och andra mer indirekta praktiker, har påverkat 
torpets materialitet. Det kan man se i det historiska källmaterialet genom 
rivning av ekonomibyggnader och separeringen av jord och hus. Det skedde 
i fallstudierna när torpen inte längre behövdes som småbruk utan istället 
började användas som arbetar- eller sommarbostäder. Men även torpets ma-
terialitet har påverkat vissa praktiker kring torp. Ett exempel på det är att 
torpstugans enkla och omoderna standard har fått dess användare att leva ett 
enklare liv och bevara spår som fortfarande finns kvar från det förflutna. 
Detta blev tydligt i studiens intervjuer med dagens torpanvändare.  

Men det är inte bara de materiella dimensionerna som påverkat rumsliga 
praktiker kring torp. Även torpets immateriella dimensioner, som föreställ-
ningar och representationer, har gjort det. Det har blivit synligt genom analy-
sen av representationer i media och hur dessa fått människor att vilja ha torp 
som sommarhus och hantera dem på liknande sätt som beskrivits där. Å 
andra sidan har även praktiker kring torp influerat representationer och före-
ställningar av dem. Den relationen kan illustreras med hur dagens användare 
reviderat sin förståelse av torp och det liv som levts där tidigare genom de 
egna erfarenheter som de fått av sitt engagemang i liv och arbete på ett torp.     

Torpets materialitet har också påverkat dess immateriella dimensioner. 
Detta har bland annat visats genom analysen av samhällsdebatt och skönlit-
teratur där en idealisering av torp startade när de började försvinna och för-
ändras. Denna idealisering, om än reviderad, kan fortfarande ses i media och 
hembygdsrörelse. Relationen kan också illustreras genom att vissa av torpets 
materiella egenskaper varit en väldigt viktig grund, och styrande, för hur torp 
behandlats, värderats och för vad som betraktats som torp, och vad som inte 
gjort det. Det kan ses i både intervjuerna och analyserna av olika representa-
tioner av torp. Torpets materialitet har blivit en del i utvecklandet av de före-
ställningar och den starka symbolkraft som finns i begreppet idag och som 
varit centralt för dess transformation. På så vis har vissa delar av torpets 
materialitet värnats och bevarats, vilket i sin tur gjort dessa till ännu mer 
accentuerade torpegenskaper. Koppling åt andra hållet är däremot lite svåra-
re. Den går att skönja men bara indirekt. För att föreställningar och represen-
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tationer ska kunna påverka den materiella världen krävs en konkret hanter-
ing, till exempel en torpanvändares handlingar. På en annan nivå kan man 
dessutom se att eftersom begreppet torp har kommit att inkludera mer än 
tidigare gäller konsekvenserna av torpets immateriella dimensioner mer än 
bara de ställen som tidigare brukats av torpare. 

Det är i det levda torpet som de intervjuade användarna på olika sätt mö-
ter och hanterar det materiella och det immateriella. Det är där representatio-
ner, föreställningar, praktiker och materiella strukturer kring torpen kan om-
formas av, fast också omforma, användaren och dennes sätt att leva, tänka 
och agera. Där kan man sitta och läsa Allt i hemmet och fyllas av inrednings- 
och bevarandeinspiration och sedan gå ut för att hämta ved och behöva huka 
sig för samma låga dörrkarm som torparna gjorde där för 150 år sedan. Det 
är i det levda torpet som användarna förhandlar fram en definition av vad 
torp är och hittar sätt att leva som fungerar tillsammans med de egna före-
ställningar och den materiella verkligheten. De är också där som de kan änd-
ra föreställningar och materialitet så att vardagens tillvaro fungerar. I använ-
darnas sätt att leva och agera och den levda plats som de på så vis skapar och 
omskapar går det materiella och immateriella torpet tydligt ihop.  

Torpets olika dimensioner, och de relationer som faktiskt kan hittas mel-
lan dessa, har varit betydelsefulla för att, hur och varför torpets transforma-
tion och överlevnad kunnat ske. Genom att empiriskt studera de olika di-
mensionerna och hur de relaterar till varandra har avhandlingen inte bara 
visat att en plats olika dimensioner påverkar varandra utan också hur och 
med vilka konsekvenser. Utan den växelverkan som funnits mellan dessa 
hade torpet kunnat utvecklas på ett annat sätt. Backstugan och statarlängan, 
som delvis har liknande historia som torpet, har exempelvis inte alls fått 
samma plats i samhället som torpet.  

Betydelsen av historien och en tidsdimension 
Ytterligare en slutsats är att undersökningen inte bara visar kopplingar mel-
lan olika dimensioner utan också över tid. Detta kan innebära relationer både 
mellan och inom olika dimensioner och båda typerna av relationer har varit 
viktiga i torpets transformation och överlevnad. Den idealisering som funnits 
i representationer av torp under flera olika tider är ett exempel på koppling 
över tid inom en och samma dimension. Ett exempel på en intressant relation 
mellan torpets nutid och historia, och mellan olika dimensioner, är koppling-
en mellan de torpegenskaper som idag värderas högt och de praktiker och 
materiella förutsättningar som skapat dessa i historien. Torpstugornas enkel-
het, småskalighet och isolerade lägen är ju resultat av torpsystemets geografi 
och sociala och ekonomiska förhållanden. Relationer över tid förbises emel-
lertid i den ursprungliga figurskissen över platskonstruktion i det teoretiska 
kapitlet (se sid 53). Den var ett sätt att börja tänka kring de relationer som 
kan finnas i konstruktionen och transformationen av platser. Men eftersom 
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den saknar tidsdimension kan den bara visa kopplingar som finns under en 
viss tid. Figuren missar därför mycket av det som varit relevant i torpets 
transformationsprocess, som hur olika dimensioner relaterat till varandra och 
till sig själva i olika tider. 

Jag har velat studera platsens skapande i ett långt tidsperspektiv där det 
materiella, det immateriella och olika tider kopplas samman och ses ihop. 
Tillvägagångssättet har varit möjligt genom en sammankoppling av perspek-
tiv och angreppssätt från historisk geografi och nutidsorienterad kulturgeo-
grafi och platsdiskussion. På så vis har jag empiriskt kunnat visa hur platsen 
är en pågående process, alltid i görande, men med kopplingar bakåt som är 
viktiga för detta konstanta skapande. Undersökningen är därför ett bidrag till 
diskussionen om platskonstruktion. Den visar vilka möjligheter ett långt 
tidsperspektiv, som inte bara betraktar det förflutna som en bakgrund utan 
istället lägger vikt på, och verkligen studerar, historien och flera dimensio-
ners existens och relationer i olika tider, kan ge förståelsen av platser. Studi-
en visar vikten av att inte ha ett synkront tidsperspektiv på platsen och dess 
konstruktion utan ta hänsyn till att flera olika tider kan vara av betydelse i 
detta, något som också kan ses i Masseys (2005) resonemang kring platser. 
Komplexitet och samspel i skapandet av rum och platser, som uppmärk-
sammats av Soja, Massey, Lefebvre, Mitchell, Harvey med flera, gäller såle-
des inte bara kring olika dimensioner som det materiella, det immateriella 
och människans praktiker. Det gäller även över tid. 

  Avhandlingens empiriska och grundliga historiska analys har behövts 
för att verkligen kunna se hur och varför torpet transformerats och överlevt. 
Den är viktig för att förstå den växelverkan som funnits mellan torpets olika 
dimensioner, som exempelvis dess materialitet och olika föreställningar, och 
hur de relaterat till varandra under olika skeden i historien fram till idag. I 
varje skede finns faktiska händelser och kopplingar mellan och inom de oli-
ka dimensionerna som fått betydelse för torpets transformation och hur plat-
sen konstruerats. Historien är inte bara en tid som flyter på. Det är en process 
där utvecklingar och händelser hela tiden sker och gör att resultatet blir vad 
det blir. Genom ett långtidsperspektiv kan man se hur torpets transformation 
sedan år 1850 formats av såväl förändringar som trögheter inom torpets ma-
terialitet, immaterialitet och praktikerna kring det.  

Doreen Massey (2005) talar om platser som hybrider av flera platser. Men 
platser är även hybrider av flera tider. Platsen torpet håller sannerligen 
många tider samtidigt. Det blir tydligt i hur det beskrivs i media och hur 
dagens användare pratar om och behandlar sina torp. Tidens gång och mång-
faldighet på platsen blir också uppenbar om man exempelvis ser på flygbil-
der och fotografier på torp eller när man besöker ett torp. Materialiteten, 
immaterialiteten och praktikerna kring torpet i det förflutna är fortfarande 
delar av det som konstituerar platsen idag, tillsammans med dessa aspekter i 
nutiden. Olika tiders idéer, minnen, sätt att handla och materiella strukturer 
formar tillsammans torpet hela tiden. 
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Slutord 
I början av det här kapitlet skrev jag att avhandlingen har varit ett sätt att 
arbeta med frågan om hur det materiella och immateriella hänger ihop, till 
exempel i skapandet av platser. En grundidé är just att platsers olika dimen-
sioner är integrerade och inte kan ses som separerade från varandra. Det kan 
därför upplevas problematiskt att i en undersökning separera dem eftersom 
det kan leda till att förståelser och förklaringar dras mot ett antingen eller-
tänkande istället för ett både och-perspektiv. Eftersom jag varit särskilt in-
tresserad av att empiriskt studera och diskutera hur interaktionen mellan 
platsens olika dimensioner kan se ut, har dock en uppdelning varit nödvän-
dig. Dessutom kan torpets olika dimensioner, även om de hänger ihop och 
influerar varandra, påverkas av, och påverka, människan på olika sätt. Det 
gör att en analytisk uppdelning kan vara värdefull. En idé om torpets innebo-
ende egenskaper som typiskt svenskt och värdefullt kan påverka en männi-
ska på ett annat sätt än vad torpets materialitet, som en torpstugas enkla 
standard, kan göra. Medan det ena kan influera någons upplevelse av samhö-
righet eller påverka ett beviljande av pengar för forskningsprojekt, kan det 
andra forma hur en person handgripligen utformar och beter sig i sin livsmil-
jö. Båda kan i förlängningen påverka materiella, immateriella och praktiska 
dimensioner av torpet och konsekvenserna är alla delar av platsens existens.   

Framförallt har det dock genom avhandlingen, både i undersökningar och 
i författandet av texten, verkligen blivit tydligt att det egentligen inte går att 
separera de olika aspekterna, och de dimensioner som jag delat upp dessa i, 
åt. Studien visar vilka möjligheter som finns i att fokusera på sammanväv-
ningen av dem och av olika tider, om man vill förstå hur och varför platser 
skapas, existerar och förändras. Historien om torpet visar just hur tätt, om än 
komplext och varierande, olika dimensioner av världen som vi lever i sitter 
ihop. 
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Summary 

Introduction, aim and topic of enquiry 
Nowadays the Swedish croft (Sw. torp) is mainly associated with red-
painted, white-cornered cottages and a summertime rural idyll for over-
worked town dwellers. But it also has an older and quite different signifi-
cance. From the 17th century to the first half of the 20th, crofts were small, 
tenant farm units providing a home and subsistence for otherwise landless 
crofters and labour for landowners. Most of the crofts have now either dis-
appeared or been turned into second homes or permanent dwellings. Viewed 
as a place in a long chronological perspective, the croft did not cease to exist 
when the crofters disappeared. Instead it was transformed and adapted to the 
new society which emerged from the second half of the 19th century on-
wards, a society in which welfare, industry, leisure and the urban were ex-
panding and the countryside was becoming more a space for recreation and 
consumption than a space of production and subsistence. 

The great changes affecting the croft make its history well worth follow-
ing down to the present day. It is a physical place which, in the course of 
history, has had a variety of functions. At the same time it is a mental place 
with various, and varying, notions and relations attached to it. Over the past 
150 years, consequently, the croft has undergone a transformation entailing 
palpable changes to several of its dimensions. This has not been studied em-
pirically before, even though the transformation has often been pointed out. 
Studying the croft, moreover, is a way of addressing the issue of how the 
material and the immaterial can interact in the process of the construction of 
places. This is a way of empirically studying relations which are often pre-
sumed but less frequently demonstrated. The term the croft is used as a con-
cept denoting, not a specific croft but the phenomenon of croft as place in 
both its material and intangible forms. 

The purpose of the thesis has been to investigate the transformations of 
the croft from 1850 to the present day in terms of dimensions of materiality, 
immateriality and practice and the relations existing between these (the con-
cepts will be clarified shortly). This has been examined in order to under-
stand how and why the croft has survived as a place and acquired the mean-
ings it has. The following have also been central topics of investigation: 
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How and why has the materiality of the croft been transformed since 1850, 
and with what consequences? What ideas and representations have existed 
and exist today concerning crofts, how and why have they been transformed 
since 1850, and with what consequences? How have crofts been used and 
what practices (more or less direct) exist and have existed in connection with 
crofts since 1850? Are there any visible connections between the different 
dimensions of the croft, and if so, when, how and with what consequences 
do they occur? 

The concept of the croft 
The concept of the croft needs to be problematised for several reasons. It has 
changed over time and also had various simultaneous meanings, as indeed it 
still does. The change in the meaning of the term is central to this study. The 
thesis takes the historical definition of the croft as a small tenant holding that 
was sublet from a larger farm or estate as a starting point. But there is also a 
more general present-day meaning whereby the croft is above all an old cot-
tage in the countryside. Due to the meaning of the term having changed in 
the course of time, no firm definition can be given. Throughout this thesis 
the concept has a dynamic meaning. The historical definition is a workable 
means of distinguishing individual crofts, e.g. in the case-studies, but it can-
not be adhered to when addressing the croft in a more general sense or when 
addressing representations and notions of it, because we are then looking at 
crofts with several different, and changing, meanings and functions. When I 
write in more general terms about the croft as a place, this is something 
which has changed in the course of history and which includes both histori-
cal and contemporary meanings and uses.  

Theoretical framework 
This thesis builds on the idea of viewing the croft in terms of different as-
pects, in order to understand it and its transformation. The constant construc-
tion of the croft as a place occupies the centre of attention. Understanding 
the croft as a place necessarily involves taking into account the various di-
mensions or aspects which a place can be made up of. A place can be re-
garded as a specific configuration of social practices, meanings and material 
dimensions. The configuration is not stable but is forever in the process of 
being created. Thus there is more to a place than its material forms, its mate-
riality. It also has intangible dimensions, its immateriality, connected with 
mental conceptions, textual representations and social relations. Moreover, 
places are closely bound up with human practices, what people do. These 
aspects are not to be viewed as separate but as close-knit, though at the same 
time complex and varied, interconnected and therefore capable of influenc-
ing each other.  
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Figure 56. Different dimensions and possible connections in the construction and 
transformation of place.  

 
Thus the present thesis addresses three aspects as being important to study, 
and study together, in order to understand the transformation and survival of 
the croft as a place, namely materiality, immateriality and practice. These 
aspects have been theoretically restructured into several dimensions of the 
croft, inspired partly by Henri Lefebvre’s triad concerning the perceived, the 
conceived and the lived. The dimensions are the materiality of the croft and 
spatial practices existing in connection to crofts, representations and ideas of 
crofts and the croft as it is lived (see figure 56). It is not hard to assume that 
these are interrelated. The difficulty consists in trying to make clear when, 
how and why different dimensions play some kind of role in the transforma-
tion and survival of the croft and what the different parts and the relations 
between them actually consist of. 

Methods and delimitation 
Several different methods and sources are needed in order to analyse the 
croft in terms of purpose and theoretical premises. The thesis falls into three 
empirical parts. The materiality of the croft and practices surrounding it in 
history have been investigated through archival materials such as maps, 
clerical survey records and tax records from the 17th century onwards, writ-
ten and oral sources from residents and local heritage societies, and aerial 
photos. The combinations of material have been significant. The enquiry 
took the form of case studies in three parishes, namely Alsike in Uppland, 
Sjösås in Småland and Lungsund in Värmland. Interviews were conducted as 
well. In addition to furnishing vital information on individual crofts in the 
past, the interviews provided a means of studying present-day users’ lives on 
the crofts and the way in which people handle notions and representations of 
crofts in their everyday lives. In each case-study parish between seven and 
nine in-depth interviews, 25 in all, were conducted with part-year and per-
manent residents of individual crofts. To investigate the immaterial dimen-



 248 

sions of the croft, a number of text analyses, influenced by discourse analy-
sis, were carried out, their aim being to identify ways of representing crofts 
at different times and in different contexts. The texts analysed comprise po-
litical debate, fiction, advertisements, periodicals and texts from the local 
heritage movement. The enquiry focuses on the period from the second half 
of the 19th century to the present day. 

Empirical findings 

Empirical part 1: Timber and earth 
The part headed Timber and earth places the dimensions of materiality and 
spatial practices at the centre of attention through a historical-geographic 
study of the development of crofts in the three case-study parishes down to 
the present day. This showed how the croft has been transformed from the 
crofter’s livelihood and home, via a function as worker’s home or freehold 
smallholding, to second and permanent homes or stone foundations and for-
est. This evolution has entailed separation of the use of land and house, and 
changes in land use and settlement, but also in purposes and users. In all this 
change, inertia and continuity are also present. The cottage is for the most 
part still extant, albeit changed to a greater or lesser degree by additions and 
modernizations. Outbuildings, such as stables and cowsheds, have disap-
peared to a somewhat greater extent. The arable land has more often than not 
been kept under the plough, but seldom by the cottage users, and has partly 
been taken out of cultivation, turned into woodland or been developed.  

The material existence and transformation of crofts have been influenced 
partly by the way in which they have been used and whether or not they have 
been parcelled off. Desire and opportunities for modernisation, change and 
preservation, on the part of both owners and users, have been another influ-
ence. Crofts belonging to big estates have more often been kept within the 
larger property and been subjected to fewer changes of settlement and land 
use than crofts belonging to smaller properties. The latter were more often 
parcelled off and sold with freehold tenure, after which they were often 
changed more by modernisation and building development, unless they were 
completely abandoned. The transformation has also been shaped by the pos-
sibility of crofts being, in purely concrete terms, (re-)used as independent 
smallholdings, workers’ housing, second homes or other purposes. Material-
ity, then, has played an important part in deciding how and why the croft has 
been transformed and has been able to survive. It has been built up of, but 
has subsequently itself affected, human’s spatial practices in connection to 
crofts, from croft institution and smallholding to second home practices. 
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Empirical part 2: Dream and symbol 
The part headed Dream and symbol investigates how crofts have been writ-
ten about since the mid-19th century, and in doing so focuses on the dimen-
sions of representations and ideas. This part contains analyses of political 
reports and debates, fiction, periodicals, television shows and for-sale hous-
ing adverts. This part has made visible the transformation of the croft’s 
meaning since the 19th century. Up until the beginning of the 20th century, 
crofts were part of a labour system and an institution based on specific own-
ership structures and subsistence for the landless rural population. Despite 
the partly esteemed value of the croft in this capacity, there was much dis-
cussion round about the turn of the century concerning the problems which 
crofts presented in an increasingly modernised and industrialised Sweden. 
As society changed, the earlier function of the croft as a tied smallholding 
became increasingly outmoded and worthless, and the institutional meaning 
of the concept collapsed. 

By the second half of the 20th century, the croft had lost its role according 
to the historical definition. Instead it acquired a different function which 
fitted in better with the society now emerging. A predominantly new dis-
course developed on the subject of crofts and a new definition emerged. The 
meaning of the croft was transferred from farming, subsistence, labour sys-
tem and subservience to an old, idyllic and desirable cottage for spending 
leisure time in the countryside. This change meant that the term croft began 
to denote a smaller geographic area, but also that its meaning became tied to 
an increasingly specific material and aesthetic form. At the same time, 
though, the concept has been expanded so as functionally to include more 
than previously. Thus, during the second half of the 20th century and until 
the early 21st century, the croft acquired new economic, functional, social 
and symbolic values. Today it is associated with leisure, consumption, 
home-furnishing styles and lifestyles, preservation values and Swedishness, 
values which would have astonished its former users. 

Despite these variations in representations of the croft and the change in 
the meaning of the concept, there are also analogies between the representa-
tions identified. The croft has often been represented, and thus constructed, 
on the basis of highlighted characteristics, with considerable scope given to 
parts of its materiality, such as its smallness of scale and simplicity, and its 
connection with rural life, the past and the nation. There are distinct parallels 
here to the representation of simple country homes elsewhere in Europe 
since the end of the 19th century. From 1850 down to the present day, how-
ever, both positive and negative representations of crofts have existed, 
though the negative ones are less conspicuous now than they used to be. 
What is most surprising is the continuity in the positive highlighting of crofts 
which has nevertheless prevailed during the period investigated. This can be 
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seen in fiction from the mid-19th century onwards, in political debate round 
about 1900 and in the media since the second half of the 20th century. 

Empirical part 3: Wood-chopping and strawberry cake 
In Wood-cutting and strawberry gateau, present-day croft users, their prac-
tices and ways of reasoning about the croft occupy the centre of attention, 
and the aspect of the lived croft is investigated. This part is based on inter-
views with croft users in the three case-study parishes. It shows that life on 
the croft, as both a permanent and second home, during the past 50 years 
have been full of creativity, re-creation, preservation, change, simple living 
and escape from the urban and modern. These practices, which are linked to 
both the material and the immaterial dimensions of the croft, constitute the 
users’ performances of croft living. It is through these that crofts as places 
are constantly being created and shaped by the present users. Moreover, life 
on the croft today is in many ways quite different from when crofts were 
being worked by crofters. This is both a material and an intangible change. 
At the same time, however, there are certain interesting continuities through 
the activities of present-day users, such as keeping the land open or main-
taining a simple standard of living or certain material forms. This reinforces 
the inertia of the material structures, even if they acquire new functions and 
content at the same time. The users’ performances on the lived croft are thus 
informed by, and generate, both change and continuity. 

A narrative in three phases 

The transformation of the croft through history down to the present day can 
be narrated in three chronological phases. 

1. The crofters’ croft and the fading of the croft institution 
The first phase runs from 1850 to the post-war era. This is the period when 
crofters worked their crofts as smallholdings, but it also includes the change 
which began to take place in the number and use of crofts during the first 
half of the 20th century. Crofts began to be established in the 17th century, 
and the number peaked around the middle of the 19th century. After that the 
system of having crofts began to be considered outmoded by both owners 
and crofters. Crofter numbers declined, and so to did the number of units 
referred to as crofts. The second half of the 19th century and the early dec-
ades of the 20th can thus be characterised as a time when crofts began to be 
transformed from a function connected with manpower, livelihood and 
population growth into housing for workers of different kinds, or else into 
deserted units. 
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Most of the crofts in the case-study parishes, however, did not disappear 
but were taken over by workers, tenants or independent smallholders. Two 
alternative developments have been identified. The first can above all be 
linked to crofts under big estates. There the crofts were retained as part of 
the bigger property, either as leasehold smallholdings or as rental housing 
with the land being worked directly by the landowner. In this way the older 
structures of the crofts were preserved, because big changes of settlement 
and land use were few. The other alternative can above all be found in crofts 
formerly belonging to smaller properties. There the crofts have been sold off 
since the end of the 19th century and both settlement and land use have un-
dergone larger changes. These alternatives created two somewhat different 
paths in the transformation of the croft, one with more continuity, the other 
characterised by a greater element of change. The differences still exist to-
day, albeit less pronounced. 

The transition from tied farming, to something else could, in material 
terms, mean the croft being demolished and closed down completely or habi-
tation being retained while the land ceased to be farmed, or vice versa. By 
being purchased freehold, crofts could also be turned into independent 
smallholdings and in this way go on being farmed. Changes also occurred in 
settlement. One can often observe the transformation of crofts from the func-
tion of a production unit into something else, through the demolition of their 
outbuildings. 

When crofters began to disappear and to be superseded by farm laborers 
(such as statare, Gadd 2011:141-142), and people migrated from the crofts 
to the towns, industry and wage earning, parts of society began to react. The 
reaction, visible both in social debate and in fiction, was most often conser-
vative, pleading the value to society and landowners of preserving crofts and 
crofters. The crofts were good homes which produced better citizens and 
workers than, for example, the living quarters of the farm laborers. But 
alongside these more positive representations there also existed another im-
age of crofts, one which can be linked with the emergent labour movement. 
There the croft was mainly regarded as a deficient form of livelihood be-
cause of the dependence and harsh leasehold conditions with which it was 
associated. Crofts, then, were depicted as idyllic or oppressed smallholdings. 
Their practical function as small farming units was however fading. 

2. The transformation to “summer crofts” 
The next phase, running from the 1950s into the 1990s, captures the period 
when crofts were extensively transformed from smallholdings and workers’ 
housing into deserted places or vacation homes. When the croft lost its value 
as a smallholding, this created a housing surplus which, at first, was used for 
housing workers. After the 1940s, these homes came to be more and more 
used as summer retreats for the growing urban population. The reusing of 
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crofts was made possible partly by the increasing affordability of second 
homes and by a growing demand of getting away from urban areas and mak-
ing contact with nature and the countryside. 

The transformation into summertime homes is a central part of the croft’s 
transformation and survival and was both material and immaterial. Observ-
ing the history of the crofts in Alsike, Sjösås and Lungsund, one can see that 
many of the cottages were modernised and enlarged during the post-war era. 
The separation of the use of cottage and land of the historical croft now be-
came still more pronounced. The new function and users of the croft, more-
over, brought it into contact with other needs, experiences and conceptions. 
These are clearly mirrored in the media. The magazine Allt i Hemmet high-
lighted the cottages as good vacation homes. They were cheap, available and 
idyllic, and their smallness, age and simplicity gave them an attractive char-
acter. The harsh history of the crofters’ poverty and drudgery was often pre-
sent in these representations, imparting value to the idyll which the croft had 
turned into. Media coverage of crofts induced growing numbers of people to 
look for small old houses in the countryside and “take care of” them. But the 
inspiring renovation feature coverage supplied by the media affected not 
only the fact of crofts being used but also the way in which this was done. 
Judicious preservation became a watchword. The croft in the media also 
became something immensely Swedish.  

This was all part of the building up of a dominant idea of crofts as being 
deserving of preservation. The idea is clearly apparent both in the media and 
in the local heritage movement, with major national, heritage-related and 
humane qualities being ascribed to the croft. In this way a norm concerning 
crofts as important and worth preserving has been created and elaborated, as 
can be seen from the way in which present-day users have chosen to act con-
cerning their own crofts. In the realm of fiction, few novels appear to have 
been written at this time on the subject of crofts, but earlier novels and film 
versions of them, portraying crofters’ lives as arduous and poverty-stricken, 
were popular. In about the 1960s and 1970s especially, there was great inter-
est in a broadening of historiography and in social injustices. This was a 
reason for the local heritage movement’s close involvement with Sweden’s 
crofts. Simultaneously with the great “summer croft” boom, thousands of 
crofts, especially those which had more or less vanished, came in for atten-
tion through the movement. 

Crofts began to be used as summertime homes because they were avail-
able in the countryside and because there was at the same time a demand for 
old rural cottages as second homes. The timing between these two made all 
the difference. The demand was partly generated by societal trends, such as 
urbanisation, industrialisation and increased mobility, prosperity and leisure, 
but also by something else, and this is important. In order for the croft to be 
regarded in the first place as eligible for reusing in the form of a summer 
retreat, it needed to be viewed as an idyll. Ideas of this kind had been present 
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in representations of crofts in fiction and political debate during the latter 
half of the 19th century and the beginning of the 20th. Media during the 
post-war era highlighted and propagated this idea still more, while at the 
same time adapting it to the contemporary scene. 

3. Commercialisation, internationalisation and the future 
The third phase, involving the transformation of the croft during the 1990s 
and subsequently, merges partly with its predecessor but is kept separate in 
order to highlight certain phenomena. From the case studies we have been 
able to see that most of the crofts which have existed in the course of history 
remain extant today. The cottages are now used as second homes and, to a 
somewhat lesser extent, as permanent homes. Few of the crofts remaining in 
the three parishes are now independent farms. Roughly one-third of the 
crofts have vanished completely. The commonest occurrence, then, has been 
a progression from smallholdings to workers’ housing and then to second 
homes with no land holdings. Today a process is also apparent whereby 
crofts are again becoming permanent dwellings. Often there are thoroughgo-
ing renovations and additions behind that possibility. This has happened in 
several places in the case-study parishes, especially during the past 25 years. 
As a result of the changes and preservation measures which have taken place 
there, what remains of the crofts today is above all the crofter’s cottage, its 
garden and one or two outbuildings. On a more general plane, crofts have 
also changed since the 1980s in that they have exerted an increasing pull on 
buyers from other countries, e.g. Germany, Norway and Denmark. 

From the way in which crofts are discussed in the magazine Allt i hemmet 
one can discern a difference between the years before and after about 1990. 
For example, more recent feature articles have paid less attention to the pre-
vious history and meaning of the croft. Its character has been more and more 
a matter of interior furnishing style or atmosphere, while preservation issues 
have been toned down and become more selective. A similar attitude can be 
seen in housing adverts and in the TV show Sommartorpet. At the same 
time, a building conservation trend has gained strength, with periodicals 
such as Gård & Torp playing, as it seems, an active part. Building conserva-
tors interviewed on the subject have the impression today of trends favouring 
both the preservation and changed treatment of croft settlements. In the case 
studies one can see that these trends have been at work for several decades. 
Among present-day croft users, preservation issues are often of pivotal im-
portance. A great deal of time and substantial resources have been devoted to 
efforts to preserve or reinstate as much as possible of what is seen as the 
original croft. This affects the croft’s affordances, what it can offer its user, 
and the way in which life on the croft can be shaped in practical terms. 
Where a large proportion of users are concerned, the interest in preserving 
the croft or creating a “croft style” seems to have been engendered or 
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boosted by frequenting the croft and by practical involvement with the croft 
and with traces of the past there. But these interests also bear considerable 
resemblances to media coverage. In present-day croft use, which constitutes 
the lived croft, many of the connections between the croft’s materiality, im-
materiality and various practices are clearly brought out. This will be eluci-
dated shortly. 

How and why has the croft survived? 
The main topic of enquiry in this thesis has been how and why the croft has 
survived and acquired the meanings it possesses. The first question one has 
to ask oneself, however, is whether it has survived. My argument in favour 
of this is that it is a place which is still used and which, both materially and 
intangibly, retains many of its earlier traits. Great changes notwithstanding, 
there are continuities which can be traced and there is a great deal linking the 
present-day croft with those of the past. Both in form, through a preserved 
“croft style”, and through the users’ actions, such as growing potatoes and 
vegetables and keeping the landscape open, and also in ideas of the croft as a 
Swedish ideal, the present-day croft shows resemblances to the crofts which 
were worked by crofters 150 years ago. In terms, therefore, of materiality 
and immateriality and also of practices surrounding crofts, there are similari-
ties during the period from 1850 to the present day, even though there are 
also great differences. The croft has possessed inertia through its materiality, 
which has provided an opportunity of re-use. It has also had inertia through a 
continuity of ideas connected with ideals, idylls and Swedishness, which has 
made it valuable. In addition, there is a continuity of ideas connected with 
drudgery and poverty which have also been important on account of their 
inspiring feelings of pride and respect. At the same time, the croft has sur-
vived because its very materiality and immateriality have also been change-
able, so that it has been adaptable to the difference societies in which it has 
existed. This combination of inertia and change in the various dimensions is 
a pivotal explanation of both how and why the croft has survived. 

This study has also pointed out the importance of timing between avail-
able rural dwellings and a new demand for such dwellings as a factor facili-
tating and influencing the amenity of the croft to transformation. If none of 
the crofts had been reused in different ways during the 20th century and they 
had all instead been abandoned in the long term, they would not remain to-
day. Their value would then above all be symbolic and historic. In the event 
they were not forgotten but were revived by the local heritage movement, the 
media and second-home users. In this revival both material and intangible 
dimensions of the croft have played a part, and they have done so conjointly.  
  This thesis has indicated a number of relations between the material, imma-
terial and practical aspects of the croft. These have an important bearing on 
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the fact of the croft having survived and on the manner of and reason for that 
survival. I would therefore like to specify some of the more pivotal ones. 
The spatial practices which have existed in connection to the croft have in-
fluenced its materiality. This can be seen in the dismantling of outbuildings 
and the separation of land and house. This took place in the case studies 
when the crofts were no longer needed as smallholdings but instead began to 
be used as workers housing or summertime homes. But the materiality of the 
croft has also influences practices relating to crofts. One example of this is 
that the rudimentary, old-fashioned standard of the croft has induced its us-
ers to live a simpler life and preserve traces of the past. This was made clear 
in the interviews with present-day croft users. 

But it is not only the material dimensions that have influenced practices in 
connection to crofts. The immaterial dimensions of the croft, such as ideas 
and representations, have also done so. This has been made visible by the 
analysis of representations in the media and the way in which they have 
made people want to have crofts as second homes and treat them in a way 
similar to that described there. On the other hand, practices surrounding 
crofts have also influenced representations and notions of crofts. This rela-
tion can be illustrated with the way in which present-day users have revised 
their understanding of crofts and the life that was lived there through the 
personal experience they have gained by their involvement in life and work 
on a croft. 

The materiality of the croft has also affected its intangible dimensions. 
This has been shown, for example, through the analysis of social debate and 
fiction, in which an idealisation of crofts set in simultaneously with their 
incipient disappearance and transformation. This idealisation, albeit revised, 
is still to be seen in the media and the local heritage movement. The creation 
can also be illustrated by the fact that certain material properties of the croft 
have been a very important foundation for the perception and appreciation of 
crofts and for what is and is not considered to constitute a croft. This is ap-
parent both in interviews and in the analyses of different representations of 
crofts. The materiality of the croft, then, has become part of the development 
of the notions and the powerful symbolic forces which are inherent in the 
concept today and which have played a pivotal role in the transformation of 
the croft. In this way, certain parts of the croft’s materiality have been cher-
ished and preserved, which in turn has made them still more accentuated 
properties of the croft. Connection in the other direction, by contrast, is a 
little more difficult. It is discernible, but only indirectly. In order for notions 
and representations to be capable of influencing the material world, a con-
crete action is needed.  

It is in the lived croft that the users interviewed encounter and handle the 
material and the intangible. That is where representations, notions, practices 
and material structures of crofts can be remoulded by, but also themselves 
remould, the user and her or his way of living, thinking and acting. There 
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one can sit reading Allt i hemmet and be filled with inspiration for interior 
furnishing and preservation, and then go out to fetch firewood, stooping in 
the same low doorway as the crofters did for 150 years ago. That is where 
the users negotiate a definition of what a croft is and find ways of living 
which are viable together with their own ideas and material reality. And it is 
there that notions and materiality can be altered so as to make ordinary life 
work. In the users’ way of living and acting and the lived place which they 
thus create, the material and the intangible croft clearly merge together. 

The different dimensions of the croft and the relations which can be found 
between them, such as the croft having been a material base which people 
have been able to reuse and recharge and that it has been bound up with 
powerful conceptions which have had practical and material consequences, 
have been important for how and why the transformation and survival of the 
croft have been possible. Furthermore, the croft as a place has acquired the 
meanings it has because they have fitted in with, or been reconcilable with, 
the ideas and needs existing in society at different points in time. Crofts have 
often been contrasted with something inferior and in a manner of speaking 
have become the superior alternative. Its meaning is based on that it has been 
idealised, in various ways, over the past 150 years. But the earlier harsh life 
of the crofter and the social and economic history of the croft are essential to 
an understanding of why the croft has been able to acquire such a strong 
position in present-day society and why it has come to be so idealized and 
valued. 

The possibilities of intertwining 
This study has made clear that the croft has been shaped, experienced and 
regarded in terms of both its materiality and its immateriality and that both 
parts have been of importance in its transformation and survival. But it 
should also be abundantly clear by now that these aspects are not the whole 
story. People’s practices in connection to crofts are also a central aspect 
germane to the outcome of the other dimensions and the relations between 
them. Thus the transformation and survival of the croft as a place have come 
about through both inertia and change and in several dimensions, and also 
through the interaction between them. By empirically studying this, the the-
sis has not only shown that the different dimensions of a place can affect 
each other but also, more concretely, has shown how and with what potential 
consequences. One important conclusion is that the study shows connections 
not only between different dimensions but also over time, which can mean 
relations between and within certain dimensions. Both types of relation have 
played an important part in the croft’s transformation and survival. The 
original figure from the theoretical chapter, however, is unhistorical and can 
therefore only indicate connections existing at a certain time. The figure 
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therefore misses relevant aspects of the croft’s transformation process, such 
as the way in which different dimensions have related to each other and to 
themselves at different points in history.  

This thesis has studied the construction of place in a long chronological 
perspective in which the material and the immaterial, and past and present, 
are viewed together. This procedure has been made possible by linking his-
torical geography and present day oriented cultural geography. The empiri-
cal and thorough historical analysis in this thesis were needed in order to 
really study how and why the croft has been transforming and in order to 
understand the interplay existing between the croft’s various dimensions at 
various points in history down to the present day. Every period includes 
actual events and connections between and within the various dimensions 
which have had a bearing on the manner of the croft’s transformation and the 
way in which crofts as places have been constructed. Through this thesis I 
have been able to show how a place is an ongoing process but with connec-
tions going back in time which are important for this constant remaking. The 
study is a contribution to the discussion of place construction. It shows how 
much a long chronological perspective, not just taking in the past as a back-
ground but attaching importance to history and the existence and relations of 
and between different dimensions at different times, can contribute towards 
an understanding of the way in which places are created. The materiality, 
immateriality and practices of the croft in the past remain parts of what con-
stitutes it today, together with those dimensions in the present. This thesis 
shows the possibilities inherent in focusing on the intertwining of different 
dimensions and different periods of time in the understanding of place con-
struction. The history of the croft shows how closely, albeit in complex and 
varying ways, different aspects of the world in which we live are inter-
woven. 
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