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1._Inledning 

 

1.1 Ämnesval  

Tidskriften Allt i hemmet hade år 2011 en vårspecial, ”Inred lantligt – stilen, möblerna, 

prylarna”. I specialnumret fanns artikeln ”15 stilgrepp för den äkta lantliga känslan”. Som 

nummer fem på listan kommer snickarglädje ”en tradition väl värd att bevara”, en dekoration 

utförd i trä som ofta syns på förstukvistar, gavlar eller som omfattning på fönster.
1
 Den 

lantliga idyllen är idag en trend i hemmet och i tidskrifterna samsas den med det 

nymodernistiska uttrycket.  

Först när jag började läsa arkitekturhistoria uppfattade jag det som att snickarglädje enbart var 

en  kort trend runt sekelskiftet 1900. När modernismen gjorde sitt intåg under 1930-talet med 

ett starkt avståndstagande mot dekorativa fasader försvann snickarglädje och dekorativa 

inslag snabbt. Gregor Paulsson tar i sin bok Den nya arkitekturen från 1916 bestämt avstånd 

från hembygdssvärmeriet som präglat arkitekturen kring sekelskiftet.
2
 Några år tidigare hade 

Adolf Loos skrivit artikeln ”Ornament och brott” (1908) där han framhåller att ornament och 

dekorationer inte hör till den moderna tiden eftersom den inte längre är uttryck för vår kultur.
3
 

Ser man sedan på hur villor ser ut idag så har inte snickarglädjen försvunnit, den har fortsatt 

utsmycka våra hus vi lever i trots att arkitekturhistorien förtigit den för länge sedan. Cecilia 

Björk, Lars Nordling samt Laila Reppen skriver i Så byggdes staden om hur funktionalismens 

idéer får genomslag på 1930-talet då det yttre formspråket skulle visa husets inre funktion och 

skriver även ”Dekorativ utsmyckning förekom inte.”
4
  

Det uppförs nya villor med en utsmyckning starkt influerad av snickarglädjen samtidigt som 

den snickarglädje som redan finns på villor bevaras för eftervärlden. Snickarglädje har skapat 

en tradition som höll i sig långt efter arkitekturhistorien slutade nämna den. Uppsatsen skall 

diskutera snickarglädjens betydelse idag och den folkliga arkitekturen som inte får plats i 

arkitekthistoriens kanon.  

                                                           
 

1
 Mia Sahl och redaktion, ”15 stilgrepp: För den äkta lantliga känslan”, Allt i hemmet Vårspecial (2011), 72.  

2
 Bengt Lärkner, ”1900-1950,”  Konst och visuell kultur i Sverige: 1810-2000, red. Lena Johannesson (Stockholm: 

Signum 2007), 182. 
3
 Hedvig Hedqvist, Svensk form, internationell design (Stockholm: Bokförlaget DN 2007), 24.  

4
 Cecilia Björk, Lars Nordling och Laila Reppen, Så byggdes staden: stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad 

(Stockholm: AB Svensk Byggtjänst, 2008), 102. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att lyfta fram den snickarglädje som finns på hus i byn Hörda, 

Kronobergs län. Genom att undersöka och beskriva fasaderna vill jag diskutera hus med eller 

utan snickarglädje. Syftet är då att utröna vilka som uppförde snickarglädje och vilka  som 

idag låtit bevara den eller tagit bort den och vad det beror på. Det är även av intresse att 

diskutera hur snickarglädjen har kunnat leva kvar trots att den förtigits sedan modernismens 

intåg.  

Följande frågeställningar används i uppsatsen: 

Hur ser  man på snickarglädje idag? 

Har husens fasader förändrats över tid? 

Vem uppförde snickarglädjen på husen? 

Har snickarglädje någon betydelse för landsbygdens identitet? 

 

1.2.1 Avgränsningar 

Denna uppsats handlar om snickarglädje som ett fenom som trots att funktionalisterna hyste 

stark motvilja mot dekorativa utsmyckningar på hus och hindrade snickarglädjen att komma 

in i arkitekturens kanon. Studien syftar till att undersöka dekorativa element, därför är det 

enbart husens exteriör som är av betydelse för studien. Då Hörda är en stor by med varierade 

hustyper är det endast byns hus som kommer utgöra material för undersökningen med 

utförligare fallstudier på fyra hus.  

 

1.3 Forskningsöversikt 

Eva Eriksson skrev år 2000 avhandlingen Mellan tradition och modernitet – Arkitektur och 

arkitekturdebatt 1900-1930 som handlar om övergången till modernismen med utgångspunkt 

från olika formmässiga orienteringspunkter och samtida förändringskrafter inom byggandet. 
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Genom att ta fasta på den debatt som fördes av arkitekturkåren i Sverige under perioden 

redovisas och analyseras den utveckling eller förändring som skedde inom arkitekturen.
5
  

Catharina Sternudds doktorsavhandling från år 2007, Bilder av småstaden - om estetisk 

värdering av en stadstyp skriver inte om snickarglädje men väl om bostadshus och 

småstadens bebyggelse.
6
 I diskussion om befolkningens estetiska upplevelser menar hon att 

den estetiska aspekten av vår byggda miljö är av stor betydelse för folket. Samtidigt är 

historiska referenser något den undersökta gruppen av lekmän föredrar då de ser en stor 

igenkänningsfaktor i just det. Arkitekter däremot såg historiska referenser som något negativt 

då deras visioner inte skulle gå fram utan enbart ses som en pastisch, alltså ett konstnärligt 

eller arkitektoniskt verk som medvetet lånat uttrycksmedel typiska för annan epok.
7
 

 Elisabeth Stavenow – Hidemark skrev år 1971 avhandlingen Villabebyggelse i Sverige 1900-

1925: Inflytande från utlandet, idéer, förverkligande. Stavenow - Hidemark ansåg att den 

epoken inte varit ämne för forskning tidigare och undersöker med medelklassvillan som 

centralt objekt de idéer som uttryckts i villornas arkitektur, funktion och planering. Intresse 

finns inte enbart för villan i sig utan även villabebyggelsen som företeelse. Epoken som 

undersöks inspirerades av internationella influenser. Stavenow – Hidemark menar att det runt 

sekelskiftet 1900 infaller en ideologisk brytning som ändrar villornas planering och utseende 

fram till cirka 1925 då funktionalismen får sitt egentliga genombrott inom arkitekturen. 

Författaren menar att den engelska synen på arkitektur påverkade den svenska villan även om 

det inte är helt tydligt i arkitekturens uttryck. De idéerna och teorier britter hade skulle 

påverkat den svenska arkitekturen. Brittiska arkitekter hade teorier om huruvida huset har en 

samhörighet med marken den står på och dess placering. Genom att placera fönster i vissa 

riktningar kunde man själv styra ljusinsläppet där uppskattar det under dagen. Samtidigt 

påverkade Arts and Crafts-rörelsens förkärlek till hantverket.
8
 

Boken Svenska hus: Landsbygdens arkitektur: från bondesamhälle till industrialism, utgiven  

av konstvetenskapliga institutionen, Stockholm, från 1995 visar karaktäristiska typer av det 

                                                           
 

5
 Eva Eriksson, Mellan tradition och modernitet: Arkitektur och arkitekturdebatt 1900-1930 (Diss: Stockholm 

2000). 
6
 Catharina Sternudd, Bilder av småstaden: om estetisk värdering av en stadstyp (Diss: Lund 2007). 

7
 Nationalencyklopedin , ”Pastisch”, hämtad 2011-12-05, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/pastisch. 

8
 Elisabet Stavenow – Hidemark, Villabebyggelse i Sverige 1900-1925: Inflytande från utlandet, idéer, 

förverkligande (Stockholm: Nordiska museets handlingar, 1971). 
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svenska huset från skilda epoker med betoning på 1800-talet. Ett stort antal författare har 

bidragit till bokens kapitel med exempel som Lena Palmqvists kapitel ”Bondebebyggelsen”, 

Catharina Svalas kapitel om landsbygdarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld samt Ann Katrin 

Pihl Atmers ”Sommarhus och sommarliv” med Thomas Hall och Katarina Dunér som 

redaktörer. Verket har flera viktiga ingångar med diskussioner om allt från böndernas hus, 

kyrkans miljöer till den betydelsefulla landsbygdsarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld som 

ansåg att alla skulle ha rätten till ett vackert hem.
9
  

Cecilia Björk, Lars Nordling och Laila Reppen skrev 2009 Så byggdes villan, svensk 

villaarkitektur från 1890 till 2010 som diskuterar den svenska villaarkitekturen med avstamp 

på 1890-talet fram till nutid.
10

 De vill belysa den arkitektur vi alla lever med men som aldrig 

har legat i någons intresse. Författarna menar att villan kännetecknar huvuddelen av vår 

arkitektur. Björks, Nordlings och Reppens syfte är att öka förståelsen för den enskilda villan 

och anser att alla årtionden har sina egna stilar som alla är av värde att bevara. Genom diverse 

primärkällor såsom huskataloger, statistik och tidskrifter skapar de typexempel av 

villaarkitektur indelat i decennier.  

Ett flertal andra verk finns även att läsa om 1900-talets arkitektur, ofta med fokus på staden 

och hur den är planerad men det finns även forskning på den enskilda villan och även i någon 

mån snickarglädje. Claes Caldenby skrev 1998 Att bygga ett land, 1900-talets arkitektur. Leif 

Jonsson skrev 1985 Från egnahem till villa, enfamiljshuset i Sverige 1950-1980  där hans 

syfte är att lyfta fram den enskilda villan istället för ett helt stadsrum och hur denne fungerar. 

Helge Höglund skrev 1963 Snickarglädje, en skildring av bebyggelse och miljö i det gamla 

Södermalm i Sundsvall och Ann Katrin Pihl Atmer skrev 1987 Sommarbebyggelsen i 

Stockholms skärgård, även här med viss betoning på den dekor som återfinns på många villor 

på landsbygden.  

 

                                                           
 

9
 Thomas Hall, Katarina Dunér (red.), Svenska hus: Landsbygdens arkitektur: från bondesamhälle till 

industrialism (Stockholm: Carlsson Bokfölag, 1995). 
10

 Cecilia Björk, Lars Nordling och Laila Reppen, Så byggdes villan: Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010, 
(Stockholm: Forskningsrådet Formas, 2009). 
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer de teoretiska utgångspunkter för undersökningen av husen i Hörda med fokus på 

befolkningens estetiska preferenser samt synen på fasaden som en slags  mask.    

1.4.1 Fasad som mask 

I artikeln ”Blonda hus, vita masker” diskuterar Katarina Bonnevier arkitektur som en mask 

som kan uttrycka ideologiska förklädnader och avslöja samt dölja på samma gång. Hon menar 

att en byggnad som inte har en ornamenterad mask inte framträder, blir osynlig i mängden. 

Ornament har dock under modernismen klassats som något oviktigt och har därmed ändå 

osynliggjorts. Genom att genusmärka husets olika delar har ornamentiken fått en feminin 

stämpel medan husets byggnadskonstruktion fått stämpeln som maskulin. Bonnevier lyfter 

fram Chrystal Palace som exempel för sin tes där byggnaden målats i starka färger men som i 

historieskrivningen reducerats bort i förmån till gjutjärnskonstruktionen. Den ornamentala 

masken har blivit osynlig på bekostnad av arkitekturens stomme trots att masken i sin kontext 

var viktig.
11

   

1.4.2 Estetisk värdering 

Catharina Sternudd diskuterar i avhandlingen Bilder av småstaden – om estetisk värdering av 

en stadstyp skillnaden mellan allmänhetens och arkitektprofessionens estetiska 

värderingsmönster vad gäller småstäders utformning. Många människor uppskattade ett 

personligt formspråk med en detaljrikedom och såg naturmaterial på fasader såsom tegel eller 

trä som mjukt, varma eller levande. Vad gällde de mer moderna materialen, som Sternudd 

kallar dem, såsom betong, glas eller järn beskrevs dessa som sterila och döda. Genom en 

modell får Sternudd fram ett antal värderingsgrunder som är till nytta för denna uppsatsen vad 

gäller skillnaden mellan stadskärnans nymodernistiska villor och landsbygdens mer 

traditionella villor. De skillnader som upptäcktes var mellan arkitekter och lekmän – 

allmänheten. Arkitekterna föredrog i större grad fasader som var ”rena”, bestod av enkelhet i 

nyanser av vitt, grått eller svart. Material som betong, tegel, stål och glas var att föredra. De 

ansåg att pastisch var tabu och ville föra fram ett nytt formspråk i en funktionalistisk stil. 

Skillnaderna är stora mot allmänhetens önskan om tegel och falurött med dekorer och en 

känsla av hantverk. Pastisch är något som snarare föredrogs och lekmännen ser hellre ett 

                                                           
 

11
 Katarina Bonnevier, ”Blonda hus, vita masker”, Artes 2 (2003), 106- 108.  
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traditionellt formspråk och stil i sin omgivning då detta skapar en igenkänningsfaktor.
12

 

Sternudd talar om begreppet autenticitet som något som ofta kopplas till tidsaspekten. I 

arkitektoniska sammanhang lyfts detta fram som något att sträva efter och som ett argument 

mot pastischer. Dock finns det svårigheter för de som inte finns inom yrkesgruppen att se 

skillnaden på de byggnader som verkligen är autentiska eller sämre pastischer. Lekmän 

föredrar dessa byggnader då de gör oss delaktiga i andra människors verklighet.
13

  

1.4.3 Centrala begrepp 

Här följer en kort beskrivning av två centrala begrepp som är återkommande i uppsatsen. 

Snickarglädje  

Begreppet snickarglädje kan tolkas på flera olika sätt. I följande uppsats innefattar begreppet 

detaljrika exteriörer på träarkitektur. Lövsågeriet placerades ofta på vindskivor samt 

fönsterfoder
14

. Hans Mårtensson diskuterar i sitt inledande kapitel i Snickarglädje: Dekorativ 

träarkitektur var begreppet kommer ifrån. Han menar att vi idag ser det som ett positivt 

begrepp men att det troligtvis ” uppkommit som ett folkligt och ironiskt slanguttryck...”
15

. 

Från början användes nog snarare uttrycket schweizerstil, vilket fortfarande finns kvar idag. I 

tidskriften Magasin för konst, nyheter och moder publicerades år 1834 en bild av ett hus i 

denna moderna schweizerstil med rubriken ”Små detaljer till förskönande af 

trädgårdsparken”
16

. Vidare definieras schweizerstilen av stora tak för att skydda fasaden men 

också av dessa ornament som prydde tak, verandor, fönster eller andra passande delar på 

husets exteriör. Det ansågs passande i tiden att placera den ornamentala trädekorationen på 

fasadens utskjutande  och bärande delar. Ornamentens utformning kunde vara av både 

geometriskt eller växtlikt uttryck 
17

.  

Funktionalism 

Amerikanen Frank Lloyd Wright samt österrikaren Adolf  Loos lade under 1900-talets första 

decennier grunden till det arkitekturideal som kom att utvecklas under 1920-talet. 

                                                           
 

12
 Sternudd, Bilder av småstaden, 173. 

13
 Sternudd, Bilder av småstaden,133-134. 

14
  Lena Palmqvist, Svenska hus, 37. 

15
 Hans Mårtensson, Snickarglädje: dekorativ träarkitektur, (Akantus 2000), 4. 

16
 Mårtensson, Snickarglädje, 6. 

17
 Ann Katrin Pihl Atmer, Svenska hus, 213.  
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Modernismens karaktäristiska drag är geometriska former, flacka tak, stora fönster och en 

avsaknad av dekor. Tesen form follows function blev ett av flera ledord för stilen då enkelhet 

eftersträvades. I Sverige kom stilen att kallas funktionalismen (i folkmun ofta förkortad till 

”funkis”) som introducerades av arkitekten Uno Åhrén under 1920-talet.
18

 I uppsatsen väljer 

jag att använda mig av just begreppet funktionalism framför modernismen då det är svensk 

arkitektur på regional mark som studeras. Modernisterna själva menade att stilen inte enbart 

var en stil utan även ett sätt att leva på, en ideologi. Kopplingar till arbetarrörelsen kan göras 

via Kooperativa förbundet som hjälpte till att sprida det nya byggnadsidealet. För allmänheten 

blev konsumbutikerna med dess karaktäristiska fasad den mest omedelbara kontakten med 

den nya arkitekturen.
19

 Modernismens grundläggande idé är att byggnadens yttre skall vara 

helt oberoende av dess funktion, såväl nyttan som konstruktionen skall avspeglas i fasaden.
20

 

 

1.5 Metod 

Primärkällorna består av den snickarglädje som finns på de hus som dels är studerade på plats 

och i form av fotografisk dokumentation.. Fotografierna används som minnesbilder men även 

i arbetet som en del av resultatet för att ge läsaren en tydligare bild. I något fall kommer även 

skisser förekomma. Fyra fallstudier av husens fasader utförs medan resterande hus observeras 

och beskrivs översiktligt.  Även byns två skolor diskuteras mer ingående. Analyserna av 

snickarglädjen är genomförda som formalanalyser, med modifiering efter arkitekturen. Jag 

har studerat fasaderna på de fyra hus som fallstuderats, och särskilt studerat ev. förekomst av 

och form på snickarglädje där. Genom fallstudierna kan även husens förändring belysas. 

Genom kvalitativa intervjuer med fyra av husägarna samt  en förre detta husägare har jag fått 

uppgifter om hur fasaderna och snickarglädjen förändrats genom åren. Jag har även fått 

kännedom om deras syn på husen och byn genom de narrativa svar som intervjupersonerna 

berättar. Dels kommer intervjupersonernas egna livsuppfattingar fram men de får även agera 

muntlig källa, vilket måste förstås kritiskt.
21

 Genom kvalitativa och individuella intervjuer 

med öppna frågor, i stället för strängt strukturerade frågor, har jag försökt få till stånd vida 

                                                           
 

18
 Lärkner, Konst och visuell kultur i Sverige, 185. 

19
 Bengt Lärkner, Konst och visuell kultur i Sverige, 188.  

20
 Ibid.,317.  

21
 Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Studentlitteratur, 2009),169-171. 
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diskussioner inom bestämda teman i samtalston, utan begränsning och styrning av de 

intervjuade.
22

 Vid förfrågan och möjlighet till att vara anonyma valde alla intervjupersonerna 

att presenteras med sina namn.  

För att ge konkreta exempel på synen på snickarglädjen idag studeras även kataloghus som 

produceras och säljs. För ökad förståelse för de villor som uppförs idag och synen på gamla 

hus samt dess dekorativa fasadelement kommer även tidskriften Plaza undersökas då de 2008 

kom ut med specialskriften Stora husguiden.  Med störst fokus på kataloghusens fotografier 

eller bilder  analyseras det med hjälp av Björk, Nordling och Reppens litteratur om husen  

tillhör en ”traditionell” respektive ”modernistisk” stil eller om det rör sig om en sorts av 

eklektisk, postmodern stil.   

För att få mer förförståelse för hur Hördas hus förändras eller inte, har Svenska gods och 

gårdar, Sveriges bebyggelse samt Gods och gårdar, Kronobergs län band IV studerats 

kvantitativt. Exemplaren är från 1940-2007. Dels ser jag på de gårdar som förekommer i alla 

tre exemplar och hur deras förändring ser ut men även hur de gårdar som är representerade i 

respektive utgivning och hur de ser ut under årtiondet. Det har även varit nödvändigt att välja 

bort vissa gårdar då deras boningshus inte är väl representerade på fotografiet. De gårdar som 

inte dokumenteras med ett fotografi alls är uteslutna från undersökningen helt. Byten av 

gårdsnamn, tillkomst av gårdar och även avsaknad av vissa gårdar i senare exemplar 

förekommer vilket försvårar undersökningen. 

 

1.5.1 Urval   

Att byn Hörda i Kronobergs län är ämne för uppsatsen är ingen slump, ett stort antal villor i 

byn har en stark karaktär. Flera villor har snickarglädje, inglasade verandor samtidigt som det 

finns villor som förändrats över tid. Utav Hördas olika typer av villor har fyra stycken valts ut 

för fallstudier.  

 

                                                           
 

22
 Ibid., 45-46. 
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1.5.2 Källkritik 

Så byggdes villan av Cecilia Björk, Lars Nordling samt Laila Reppen är av stor vikt för att 

öka förförståelsen för den svenska villarkitekturen. Genom metodavsnitt och källförteckning 

samt författarnas erfarenheter inom ämnet samt tidigare litteratur anser jag deras verk som en 

högst anförtrolig källa till min studie.  

Hans Mårtenssons Snickarglädje är av en mer populärvetenskaplig karaktär med störst 

betoning på bildmaterial. Mårtensson är inredningsarkitekt, författare samt fotograf och alla 

fotografier i boken är tagna av honom själv. Verket kommer inte att vara av största väsentliga 

betydelse men dess bildmaterial samt författarens syn på snickarglädje kommer att inspirera 

och ge en djupare inblick i snickarglädjens olika karaktärer.  

Intervjupersonernas svar och berättelser har stor betydelse för uppsatsen. Dock är det deras 

upplevelser och minnesbilder som är det relevanta för studien och inte huruvida det är 

faktabaserat eller inte. Då alla intervjupersoner bott större delen av sina liv i Hörda förutsätter 

jag att de har åsikter och minnen av byn vilket är av den största relevans.  

Tidskriften Plaza kommer vara del av diskussionen med deras specialnummer som handlar 

om just kataloghus
23

. Jag intresserar mig främst för består de fotografier som representerar 

husen och dessa är husföretagens egna bilder. Den text som beskriver husen kommer det inte 

läggas alltför stor vikt vid och har därför ingen större betydelse för studien i sig. Det som 

endast är av intresse är de ordval de väljer att använda för att beskriva de olika husen. Dock är 

det tidningen själva som har gjort sitt urval för vilka hus som skall visas, vilket man då måste 

ta hänsyn till och det är inte nödvändigtvis något representativt urval för sålda eller mest 

populära kataloghus. 

Svenska gods och gårdar är en form av uppslagsverk över gårdar och gods i Sverige som var 

ett projekt under 1940-talet och framåt.
24

 En liknande variant kom även under 1960-talet 

under namnet Sveriges bebyggelse.
25

 Studieförbundet Region Sydost bestämde sig för runt 

2005 att återigen göra en variant av Svenska gods och gårdar och år 2007 kom Gods och 

                                                           
 

23
 Tomas Skagerlind, ”Välkommen till Sveriges största husguide: 62 typhus” i Plaza: stora husguiden 3 (2008). 

24
 Carl-Eric Ohlén & Waldemar von Sydow (red.), Svenska gods och gårdar. D 27, Småland:Kronobergs län 

(Västra): Allbo och Sunnerbo härader (Uddevalla: Svenska gods och gårdar 1942), 113-117. 
25

 Sigvard Erixon & Olof Ericson (red.), Sveriges bebyggelse: Statisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer 
och landsbygd. Landsbygden. Kronobergs län, D.2 (Uddevalla: Hermes 1966), 108-110. 
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gårdar, Kronobergs län, band IV.
26

 Förståelse fanns att inte alla gårdar är representerade i alla 

upplagor vilket även förklarats i metodavsnittet. Enligt en muntlig källa skulle det dock vara 

så att om de inte valde att köpa verket från 1942 skulle inte heller gården representeras med 

bild, sanningshalten för det är inte utrett vidare men har inte heller någon större betydelse då 

de hus som är valda att diskuteras är identifierade av mig själv men även med hjälp av 

Hördabor eller andra med den kunskapen. Alla uppslagsverk är i flera delar och det är enbart 

de delar som behandlar Kronobergs län och då främst Hörda som är av relevans för studien. 

De tre verken består alla av samma typ av information; storlek på ägorna, verksamhet på 

gården, ägarna i tre led samt de nuvarande ägarnas barn. I Svenska gods och gårdar och 

Sveriges bebyggelse är inte alla gårdar fotograferade. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel två består av tre olika delar, först finns en kortare text om snickarglädje, hur det såg ut 

i Sverige och vad inspirationen till snickarglädjen kommer ifrån för att öka förståelsen för 

läsaren. Därefter följer en kortare introduktion till Hörda, den by som analyseras i uppsatsen. 

Den sista delen, Arkitekturförändring i Hörda, består av studie av Svenska gods och gårdar 

från 1940-talet, Svensk bebyggelse från 1960-talet samt Gods och gårdar, Kronobergs län 

Från 2000-talet. från olika årtionden där den förändring som genomgåtts diskuteras.  

Det största kapitlet, Hördas hus, är uppdelat i två delar. Först diskuteras och analyseras två 

hus som idag inte har någon snickarglädje följt av en diskussion om förändrade hus i byn och 

avsaknaden av snickarglädjen. Det första av husen består främst av intervjumaterial från den 

förre ägaren och därmed görs ingen ingående fasadsanalys av just detta hus. Den andra delen 

består av analyser och diskussioner av tre hus som idag har snickarglädje samt byns två skolor 

där en diskussion förs om skillnaden i deras utformning. Avslutningsvis diskuteras de olika 

variationerna på snickarglädje som observerats i Hörda. 

Därefter följer ett kapitel om synen på snickarglädje idag. Genom en kvantitativ studie av 

tidskriften Plazas bilder i deras stora husguide från 2008 diskuteras kataloghus. Genom 

                                                           
 

26
 Gods och gårdar, Kronobergs län. Bd. 4 [Ljungby-Markaryd] (Växjö: Studieförbundet Vuxenskolan, Region 

Sydost 2007), 165-172. 
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diskussionen undersöks också när brottet skedde, när snickarglädjen blev” accepterad” igen 

efter funktionalismen.  

Avslutande kapitel är en diskussion av resultatet utifrån de valda teorierna fasad som mask 

samt estetisk värdering. Slutligen diskuteras skillnader och likheter mellan funktionalismen 

och snickarglädjen under rubriken Funktionalismen vs. snickarglädjen. Följt av en 

sammanfattning av hela uppsatsen.   
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2. Bakgrund 

2.1 Snickarglädje 

På 1830-talet ritade den tyske arkitekten Karl Friedrich  Schinkel villor i en utpräglad 

schweizerstil som spreds vidare i Tyskland för att sedan via resenärer och tidskrifter till slut 

landa i Sverige som det nya modet. Under denna tid i Sverige uppfördes många nya sorters av 

offentliga byggnader såsom järnvägsstationer och hotell som då anammade den nya 

modestilen inom arkitekturen som även dessa hjälpte till att sprida det vi idag känner till som 

snickarglädje. I samhället hände det mycket, tekniken utvecklades och samhället förändrades. 

Den nya byggnadstekniken möjliggjorde en ekonomisk möjlighet att uppföra nya 

byggnadshus i den nya stilen. Schweizerstilen var oblyg och visade upp de nyrikas 

möjligheter att uppföra en överbelastad trädekor på sina nya villor de skapat med den nya 

förmögenheten de skapat.
27

  

Interiören präglades av olika historiska nystilar av barocka och  medeltida referenser. Detta 

skulle även visa sig på fasadens utformning. Det nya modet framställdes som en reaktion mot 

en strikt och symmetrisk klassicism. Snickarglädjens symboliska betydelse var stor bland 

överklassen. Människorna hade en framtidsoptimism med en stark framtid inom 

industrialismen. Snickarglädjen som uppfördes på de nybyggda husens fasader sågs som 

något nytt och spännande - exotiskt. Hans Mårtensson anser att schweizerstilen till slut 

urartade och mönsterböcker med enklare förlagor av exteriörer och dess utsmyckningar 

framställdes.
28

   

Arkitekten Charles Emil Löfvenskiöld propagerade under slutet av 1800-talet för luftiga, 

sunda och hygieniska hem. Träkonstruktionen skulle vara äkta och hållbar och borde då 

redovisas och presenteras via dekorativa detaljer på fasaden. Man skulle kunna anta att 

snickarglädjen inte borde ingå i idealet om det perfekta hemmet men tvärtom menade 

Löfvenskiöld att en prydliga och dekorativ stil spred trevnad i samhället. För att uppnå detta 

skulle snickarglädjen alltså inte bara innefatta överklassens överdådiga hem utan innefatta alla 

människors bostäder.
29

 

                                                           
 

27
 Mårtensson, Snickarglädje, 4,6. 

28
 Ibid., 5-6. 

29
 Ibid., 6. 
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2.2 Hörda by 

Hörda är en cirka fem kilometer lång by med runt 50 gårdar.
30

 Säkra bevis för fast bebyggelse 

i form av gravhögar och stensättningar kommer från järnåldern.
31

 Byn tordes vara mest känd 

för de karaktäristiska stenrösen som är utplacerade på åkersmarken. Efter att på 1800-talet 

samlat ihop dessa till större, välmurade, cirkelformade rösen finns det idag ett 50-tal kvar.
32

 

Ulrich Lange menar att Laga skifte många gånger uppfattas som en av de viktigaste 

händelserna under 1800-talet för landsbygden då byarna delades upp och gamla gårdar revs 

för att sedan åter byggas upp på de nya ägorna.
33

 Laga skifte är en benämning på det 

skiftessystem för jord som gjordes år 1827 med målsättningen att jordägarnas ägor skulle vara 

så sammankopplade som möjligt med små skiften.
34

 Hörda hade dock redan innan skiftet ett 

flertal fria gårdar med undantag för de delar som tillhörde närliggande herrgårdarna 

Yxkullsund, Borsna samt Fylleskog. Dock visar det sig att gårdarna legat väldigt tätt förut för 

att sedan det möjliggjordes flyttas och frigjorde mer yta vidsträckt över byn.
35

 På Hörda 

byförenings hemsida kan följande läsas 

Idag är Hörda by klassat som kulturbygd, något som får vissa konsekvenser 

när det gäller byggnation och renoveringar. Man får t ex inte bygga nya hus 

utmed byvägen och om man renoverar får ingenting ändras på husets utsida.
36

 

 

2.3  Arkitekturförändringen i Hörda 

Svenska gods och gårdar Del  XXVII från 1940-talet behandlar Kronobergs län.
37

 I den del 

som skall representera Hörda finns 17 hus representerade med bild varav 14 av dessa har en 

tydlig fasadbild. Av dessa har 13 av husen en glasveranda, varav två av dessa glasverandor 

sträcker sig över två våningar. Verandor eller förstukvistar finns inte det på något av de 

representerade husen. Dock har en villa utan glasveranda en väldekorerad dörr. Snickarglädje 

                                                           
 

30
 Karta med Hördas placering se bilaga 1. 

31
 Martin Eriksson, Lennart Svensson. ”Vårt Hörda” i Boken om Bergabygden 5 (Lagan: JOMA, 1998), 205, 207. 

32
 Ibid., 229. 

33
 Ulrich Lange, ”1800-talets lantbruksbyggnader” i Tradition i trä: En resa genom Sverige  red: Kjell-Åke 

Aronsson, (Stockholm, Byggförlaget 2002), 181 . 
34

 Nationalencyklopedin, ”Laga skifte”, hämtad 2012-01-13, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/laga-skifte.  
35

 Eriksson, Svensson, Boken om Bergabygden 5. 233. 
36

Hörda byförening. ”Från forntid till nutid.” Hämtad 2011-12-06 22.30 
http://hoerdabyforening.se/cms/index.php?page=hoerda-by-fran-forntid-till-nutid. 
37

 Ohlén och Sydow, red., Svenska gods och gårdar, 113-117. 

http://hoerdabyforening.se/cms/index.php?page=hoerda-by-fran-forntid-till-nutid
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representeras ofta av dekorativa vindskivor men det kan endast utläsas på ett av husen, 

resterande har väldigt sparsmakade vindskivor. På två av husen finns det vindsfönster, något 

som enbart är till för dekoration och faller under min definition av snickarglädje. Alla hus har 

en träfasad och på tolv av husen är den förutsatta kulören falurött medan fyra hus torde vara i 

en gul eller liknande kulör.  

I Sveriges bebyggelse från 1960-talet finns det 13 hus representerade på bild.
38

 Inglasade 

verandor finns på elva av husen och resterande två har en enklare veranda. Skillnaden över 

tjugo år är alltså inte så stor vad gäller verandans vara eller icke vara. Dock finns en liten 

förändring av fasadens kulör, som fortfarande uteslutande är i trä, av de 13 villorna är det fem 

av villorna som är i en ljusare kulör, antagen färg gul, medan det enbart är åtta av villorna 

som är i landsbygdens karaktäristiska falurött.  

I upplagan  Gods och gårdar, Kronobergs län från 2010 finns det 25 hus representerade med 

bild.
39

 Dock är skillnaden nu att hela byn har tagits i beräkning, Hörda är en så pass stor by att 

den både tillhör Ryssby och Berga församling. Ser man till de gårdar som tillhör Berga 

församling är det 19 gårdar representerade. Inglasade verandor är elva stycken samt enklare 

verandor sju stycken. Vindsfönster finns på tre av de hus där den genom bilden är synlig. 

Dekorativa vindskivor återfinns på tre av husen samt två takspiror.  

Den främsta skillnaden som man tydligt ser genom de tre upplagorna är förändringen av 

fönstren som finns på villorna. 1940 bestod alla fönster av någon form av spröjsad variant. 

Antingen fördelad likt ett kors med två mindre rutor upptill och större nedtill eller uppdelat i 

sex lika stora rutor. Fortfarande under 1960-talet var de flesta fönster av en spröjsad typ men 

här syns att en förändring börjat ske, husen i övrigt har inte förändrats något dramatiskt men 

fönster enligt den nya modellen har införskaffats. Fem av husen på 1960-talet har fönster som 

enbart består av två delar utan någon dekorativ spröjs. Dessa fönster var vanliga under 

funktionalismen och följde deras mått. År 2010 har dessa fönster ökat ytterligare, det är inte 

längre fler villor med spröjs utan de ospröjsade funktionalistiska fönsterna ligger i överkant.
40

 

                                                           
 

38
 Erixon och Ericson, Sveriges bebyggelse, 108-110. 

39
 Gods och gårdar, Kronobergs län, 165-172. 

40
 Se bilaga 2 över olika fönstertyper i Hörda  



19 
 
 

3 Hördas hus 

3.1 Hus utan snickarglädje  

När man tar sig genom Hörda ses flera olika stilar och uttryck på husen. Genom att se  

tillbaka i Sveriges gods och gårdar och Svensk bebyggelse, finns det hus som inte kan 

identifieras idag. Idag är Hörda en kulturbygd, inga hus får drastiskt förändras när det 

kommer till exteriören men husen visar att det inte alltid varit så. 

 

3.1.1 Bunkagården – ett förändrat hus under rekordåren 

 

  

 

 

Vid en intervju med två av Hördas husägare, Göte Andersson samt Lennart Svensson ställdes 

frågan just om hurvida husen är förändrade eller inte och vad det beror på. Båda menade att 

det i Hördas fall beror på ägarbyte, att det var unga människor som tog över husen och ville 

ändra om. Göte menade också att ”de gamla var belåtna med dem [husen] som de är”
41

. Själv 

renoverade Göte sitt hus efter att han och hustrun Ingrid tagit över huset efter deras giftermål 

på 1950-talet. Huset som tidigare haft en rik snickarglädje förekommande på glasverandor 

som löpte över två våningar ändrades nu för att passa in i tiden, ”det skulle bara vara så” 

menade han. Samtidigt var verandan i dåligt skick, uppförd  runt 1910 och helt enkelt 

omodern. Fönstren som tidigare bestått av höga fönster med småspröjsade övre bågar som 

                                                           
 

41
 Intervju med Göte Andersson 2011-12-10.  

Bild 1a och 1b. Bunkagården. Ägare Sture och Gerd Andersson, tidigare ägare var Stures föräldrar Göte 

och Ingrid Andersson  som renoverade huset. Foto: Författaren. 
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eftersträvades under 1900-talets första decennium byttes ut mot modernare ospröjsade 

fönster.
42

 
43

 Verandan byttes ut mot den då populära balkongen som bärs upp av robusta 

betongpelare. Björk, Nordling och Reppen menar att Sverige under 1950-talet blir köpstarkare 

och småhusbyggandet ökade. De tendenser som tidigare funnits om att landsbygden och de 

mindre städerna låg efter angående arkitektoniska ideal var inte  längre gällande.
44

  

 

3.1.2 Den andra gården med namnet Bunkagården  

 

Oskar Johansson köpte Bunkagården (även denna gård har namnet Bunkagård), i Hörda 2010, 

vid första intryck, högt oförändrat hus med en rejält tilltagen källargrund. Fönsterna är höga 

med spröjsad överkant och ospröjsad underdel och vindsfönster pryder husets fasad. Tittar 

man närmare på huset ser man att det har blivit förändrat. En kraftig betongtrappa leder upp 

till ytterdörren i trä med etsade rutor innefattande brunfärgat glas och ett dekorativt räcke i 

smide med geometriska former skulle ha ramat in en entré från den svenska modernismen 

perfekt. När man jämför med bilder från de  olika varianterna av gods och gårdar under 

rubriken Arkitekturförändring i Hörda upptäcks hur Bunkagårdens fasad en gång sett ut. Idag 

finns inga utbrytande huskroppar, fasaden är helt slät bortsett från de bägge betongtrappor 

som leder oss in i huset, tidigare skall det ha visat sig ha funnits en glasveranda på den 

långsida som är synlig från vägen. Huset är på många sätt annorlunda mot andra hus i Hörda 

                                                           
 

42
 Björk, Nordling och Reppen, Så byggdes villan, 30. 

43
 Se bilaga 1. 

44
 Björk, Nordling och Reppen, Så byggdes villan,  107. 

Bild 2a och 2b. Byns andra gård med namnet Bunkagård. Ägare Oskar Johansson. Foto: Författaren. 
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med en imponerande volym med brutet tak och slät fasad, den tidigare verandan som funnits 

på huset följde fasadens form och var belägen runt ett hörn. Oskar har nyligen precis själv 

upptäckt den forna verandan och tycker att det idag är synd att den inte finns bevarad. På 

frågan om han skulle tänka sig att återskapa verandan ges ett självklart ja som svar.  

 

3.1.3 Avsaknad av dekor 

Ett flertal hus med förändrade fönster och byte av stil på verandorna återfinns på flera villor i 

byn. När man ser efter i Svenska gods och gårdar verkar det i flera fall vara familjen eller 

släkten som tar över ägarskapet av gårdarna. Med  Laga skifte som utgångspunkt då en mängd 

nya gårdar skapades och man samtidigt följer släktleden tordes det vara så att den 

förändringen som sker i Hörda på 1950-1970-talen beror på ägarbyten, nya, unga familjer tar 

över efter de gamla och vill ge villan en annan karaktär och utseende. Samtidigt var 1960-talet 

”rekordår”, mycket äldre bebyggelse revs i förmån till moderna hygieniska bostäder till alla. 

Författarna till Så byggdes villan skriver att resurserna ansågs outtömliga och samhället 

frodades av ett köp, slit och släng-ideal.
45

 

Följer man ett visst hus genom Svenska gods och gårdar, Sveriges bebyggelse samt Gods och 

gårdar, Kronobergs län kan husets förändring upptäckas men i många fall har förändringen 

skett först efter 1960 och exteriörsförändringen har skett någonstans däremellan fram till idag. 

Många av bostadshusen har en gång haft en veranda smyckad med snickarglädje men har 

sedan tagits bort i förmån för en träpanelklädd entré  eller betongpelare med en balkong 

stoltserande ovanpå. En av de intervjuade kom ihåg hur det förändrades och att entrépartiet 

skulle förnyas eller moderniseras ”...då blev det ju så populärt med de där balkongerna 

med.”
46

  

 Men hur ser då en avsaknad av dekor ut i Hörda? Då det tidigare skrivits om förändrade hus 

och att det tydligaste mönstret som kunde utläsas ur Svenska gods och gårdar var utbytta 

fönster fortsätter diskussionen där. Tidigare har de flesta fönsterna varit spröjsade i Hörda, 

ofta populära under 1900-1920-talet. Många hus har idag helt ospröjsade fönster som var 

vanligt under 1960-talet och det är inte märkligt då fönster ständigt utvecklas och blir bättre 
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 Björk, Nordling och Reppen, Så byggdes villan,123. 

46
 Intervju med Göte Andersson 2011-12-10. 
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så det kan bli ett tvunget behov att byta ut fönsterna för husägarna. Även dörrar har i viss mån 

bytts ut, många har idag robusta trädörrar med glasinfattningar från funktionalismen. Det är få 

hus som har eller haft dekorerade vindskivor i Hörda vilket i nästan all relevant litteratur ses 

som något typiskt för snickarglädjen. Enligt de muntliga källor som finns via de intervjuer 

som gjorts talade de även om att många hus saknat någon form av veranda eller förstukvist för 

att sedan långt senare satt dit en dekorerad snickarglädje. Idag är det få hus som helt saknar 

någon omgivande dekoration till sina entréer. Dock kan dessa vara i olika stilar, 

funktionalistiska smidesräcken längs med trappor, betongpelare eller samtida träpelare.  

 

3.2 Hus med snickarglädje 

3.2.1 Strömhult 

 

 

 

 

Det finns även gårdar där snickarglädjen återigen utsmyckar husen. Bengt och Mia Johansson 

äger gården Strömhult med en symmetriskt placerad veranda utsmyckad med geometriska 

former, som cirklar, som utgångspunkt i dess trädekorativa uttryck. Även vindskivorna har 

fått en lätt böljande kant och verandan är belägen på källargrund med stenlagd trappa som 

leder upp till entrén. Snickarglädjens olika delar har tillkommit vid flera tillfällen, ägarna 

berättar att de tror att förlagan till verandans underdel, dess räcken, finns i en närliggande by 

men att de inte vet bakgrunden till den dekoration som omfamnar pelarna. Genom att ta sig 

runt huset uppenbarar sig ytterligare en veranda men i en mycket större storlek belägen på 

markplan. Hela verandan är vitmålad med ett flackt tak. Nertill är snickarglädjen mer 

sparsmakad, en enkel panel ramar in verandans yta. Upptill finns en medaljongliknande 

Bild 3a, 3b och 3c. Gården Strömhult. Ägare Bengt Johansson och Maria Norlin. Första bilden visar verandan 

på framsidan, den andra bilden visar den nyare verandan på baksidan av huset. Foto: Författaren.  
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utsmyckning med organisk inspiration. Verandan är nybyggd, Bengt och Mia själva säger att 

de länge funderade på hur de skulle kunna få en veranda att fungera på huset. Med en 

förhoppning om att verandan skulle harmonisera med huset i övrigt och likna en gammal stil 

bad de en granne som arbetar som arkitekt om hjälp för skapa den praktfulla verandan. De 

kapitälliknande dekorationerna som omfamnar de uppåtgående pelarna har gamla anor, en vän 

till ägarna hade ropat in en ritning i skala 1:1 av detta dekorativa träsnickeri och de frågade då 

om även de fick använda den ritningen till deras veranda.  

 

3.2.2 Lillegårdens båda hus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Hörda finns två stora villor med dekorativa glasverandor som sträcker sig över två våningar 

och som var byggmästare Frans i Nerle från Rydaholm verk. De tillhörde alla några av byns 

större mangårdsbyggnader med deras glasveranda som övergår till frontespis.
47

 Tidigare har 

det funnits ytterligare ett som förändrades under 1950-1960-talet. Den tidigare ägaren (gården 

ägs idag av sonen, Sture Andersson) Göte och hans hustru Ingrid Andersson, som tidigare 

nämnts, ångrar idag sitt beslut att ändra sitt bostadshus så drastiskt men förtydligar ändå att 

det var så tiden var, husen skulle förändras.    
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Bild 4a och 4b. Lillegården. Ägare Lennart Svensson. Foto: Författaren 
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Lennart Svensson är ägaren till en av dessa ståtliga gårdar, Lillegården. Huset som byggdes år 

1911 har en gråblå träfasad med vita snickerier. På verandan har en tätare panel satts upp, 

säkert för att ytterligare accentuera verandan. Med snedrutade spröjsverk i de fönster som 

bildar verandan är de 270 rutorna omständliga att putsa enligt ägaren men så praktfulla. Under 

frontespisen utformar sig en halvcirkelformad vindskiva med tandad kant. De avslutande 

delarna har även de dekorerats med något liknande en spaderform. När solen lyser skapas ett 

effektfullt skuggspel under cirkeln. Dörren in till verandan är dekorativ med spröjsad 

glasning, genom den stenlagda trappan framför kan den urskiljas från resterande fönster.  

Även en takspira med rundade organiska former som skapar en form likt en sköld toppar 

verandan. Lennart berättar att det är hans morfar som en gång placerade takspiran och att en 

liknande även återfinns på ett annat hus i byn som var i hans ägor. Björk, Nordling och 

Reppen menar att det under 1910-talet ändrade föreställningar om vad som var svensk 

arkitektur, med landsbygdens stugor som förebild byggdes rustika trävillor med mindre 

fönster med tät spröjs tillsammans med fönsterluckor som skulle ge sken om 

ålderdomlighet.
48

 Det är inte synligt på huset alls, fönstren är stora med endast en mittspröjs 

samt en avgränsande vågrät linje som skapar ett kors. Huset är även symmetriskt, fönsterna är 

utplacerade likadant utmed sidorna av verandan och den cirkelformade frontespisen skapar en 

balanserad mitt. Snarare skulle de ovanstående författarnas beskrivning av 1900-talets första 

decennium passa bättre då det fanns inspiration hos den svenska herrgården med den 

symmetriska fasaden.
49

   

1976 beslutade sig Lennart för att verandan skulle rivas, bygglov fanns och verandan var i ett 

dåligt skick. Tanken var  att det skulle bli en enklare veranda som då var modernt i byn. 

Istället ångrade sig Lennart när han gick med vägen och såg den halva verandan som var kvar 

tyckte han att det såg för hemskt ut utan den så istället beslutade han sig för att rusta upp och 

renovera verandan i dess ursprungliga skick. Även när det var tvunget att byta ut de fönster 

som fanns beställdes nya fönster av speciella företag som skulle passa i de befintliga hålen 

och vara i den ursprungliga stilen.  
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Lennart Svensson är även ägare till de nästliggande huset som också tillhör gården 

Lillegården, innan det köptes till på 1970-talet hette gården Storegård. Huset är Hördas äldsta 

hus som finns kvar på sin ursprungliga plats och är byggt 1778.
50

 Verandan är placerad i 

efterhand enligt ägaren. Huset är precis som många andra av husen i Hörda i målad faluröd 

träpanel med vitmålade snickerier. Stommen i verandan är dock målad i grått vilket kanske 

inte var så märkligt då snickarglädjen ursprungligen skulle tydliggöra konstruktionen på huset 

och ge ett lätt och luftigt intryck enligt Catharina Svala.
51

 Lillegårdens snickarglädje skulle 

kunna ha olika ursprung, det nedre räcket har ovala upprepande former som nästan liknar 

blomrankor likt jugends organiska inspiration, den är dock i en grövre stil mot de snickerier 

som finns på verandan i övrigt. Omfamnande snickerier runt pelarna har ett annat uttryck. 

Stiliserade solar och stjärnor samsas i triangelformade bitar som placerats runt de bärande 

pelarna för att sedan övergå likt en bård som följer vågrätt längs med hela verandan som en 

ram. Även denna har en avancerad dekoration som ständigt återkommer. Mönstret är abstrakt 

med organiska böljande former samt romber omgivande av blomsterliknande detaljer. Precis 

under taket finns två likadana triangulära former som följer takets form. Inuti dessa finns ett 

sprött abstrakt mönster med svepande mjuka former som skulle kunna föreställa en blomranka 

men finner även någon inspiration till fornnordisk dekor som var populärt under 1890-talet.
52
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Bild 5a och 5b. Lillegårdens andra bostadshus. Ägare Lennart Svensson. Hyresgäster Göte och Ingrid 

Andersson. Foto: Författaren. 
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3.2.3 Hördas skolor – Med tydlig entré som leder till skolans hjärta 

I Hörda finns två skolor varav den ena byggd 1872 och är belägen i byns södra del och den 

andra, ofta benämnd Bunkagårdens skola, byggd 1925.
53

 Idag är dessa privatbostäder men de 

typiska attributen finns kvar i form av stora, spröjsade fönster som nästan sträcker sig från 

golv till tak. Det som skiljer dessa bägge skolor åt är däremot större än den likhet de har med 

de stora fönsterna, den södra skolan är byggd i en enda lång huskropp med ett jämförelsevis 

flackt tak medan den norra skolan är en vinkelbyggnad med högt sadeltak.  

 

  

Den södra skolan är byggd på 1870-talet och den industriella optimismen hade kanske inte 

slagit igenom riktigt men ändock finns en veranda med rik snickarglädje ännu bevarad på den 

forna skolan. Möjligtvis kan denna ha tillkommit senare men det har inte hittats några belägg 

för något av det. Björk, Nordling och Reppen menar att det något senare under 1890-talet blev 

populärt med den så kallade Schweizerstilen med lövsågerier och möjlig tack vare teknikens 

framväxt.
54

  Det byggmaterial som krävdes för de nya villorna, i detta fall skolor, var 

maskintillverkade och byggtiden blev kortare än någonsin. Vilket överensstämmer med Björk, 

Nordling och Reppen som skriver att mycket av den nybyggda villabebyggelsen var utförd i 

trä och snickerier fanns i ett stort utbud för rimliga priser.
55

 Skolan har idag en träfasad målad 

med falurött med vita snickerier. Snickarglädjen som finns på skolan är rikt ornamenterad och 

enligt författaren Catharina Svala skulle husets huvudingång markeras med en vacker veranda 
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Den södra skolan. Idag privatägd. Foto: Författaren. 

Bild 6a och 6b. Den södra skolan. Idag privatägd. Foto: Författaren. 
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som ledde rakt in till husets viktigaste del, statussymbolen salen. Tillsammans med den 

statusinbringande salen skulle verandan vara husets viktigaste del.
56

 I de flesta fall av den 

litteratur som behandlar just snickarglädje talas det ofta om status i samma mening. Vad 

gäller en skola byggd på 1870-talet så var det en viktig byggnad, verandan med den mycket 

dekorativa omfattningen riktade eleverna in till byggnadens viktigaste del, lärosalen.  

Arkitekten Charles Emil Löfvenskiöld talade om arkitektur som uppfostran. Enligt Catharina 

Svala ska han ofta använt uttrycket ”Den arbetskraft som framkallas af trefnaden” med 

betydelsen att barn blev ordentliga och skötte sig om de var i en ljus och trevlig omgivning.
57

 

Snickarglädjen skulle alltså både rama in och tydliggöra den viktiga byggnaden och dess entré 

samtidigt som en byggnad med just exteriörsdekorationer skulle bidra till ökad hälsa.  

  

 

 

 

 

 

 

Bunkagårdens skola, den norra skolan, tillkom mer än femtio år senare, år 1925. Den södra 

skolans sprudlande snickarglädje kan inte på samma sätt ses här. Dock finns det exteriöra 

element som endast har ett dekorativt syfte och skulle därför gå under definitionen för 

snickarglädje. Huset har även detta en faluröd träfasad. Spröjs och vindskivor är också, likt 

den södra skolan, målade i vitt men det finns vissa utbrytande attribut såsom de två 

grönmålade dörrarna och ett entréparti målat på vit panel. Skillnaden som sker under de 

femtio åren kan utläsas i Så byggdes villan där det står att en stilform, jugend påverkat 
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Bild 7a och 7b. Bunkagårdens skola (Norra skolan). Privatägd. Foto: Författaren. 
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Sverige med en organisk mjukhet med  dekorationer hämtade från växtriket som tillsammans 

med en svensk allmoge tradition resulterade i en försvenskad version av jugendstilen.
58

  

Efter Första världskrigets utbrott 1914 stannade nästan villabyggandet av helt. Jugendstilens 

”överdrivna” dekorationer övergavs mot en nationalromantisk enklare stil. Enkelhet 

efterstävades och man fann inspiration till mönsterböcker från den svenska byggtraditionen.
59

 

Efter kriget på 1920-talet rådde det dock lågkonjunktur i landet. På grund av antalet arbetslösa 

byggdes nödbostäder och de välbeställda byggde villor i en klassicistisk stil med enkla 

volymer och symmetri.
60

 I skolans dekoration kan kriget avläsas, snickarglädjen som finns har 

inte alls samma glädjeuttryck som den södra skolan innehar. 

 Entrén, som är under tak, har smyckats med stiliserade x-former. Hela entrépartiet sticker ut 

på denna skola då den är vitmålad och bryter sig starkt ur den i övrigt faluröda fasaden. Den 

x-formade dekorationen har inget egentligt syfte och visar på en luftighet men samtidigt en 

annan sorts av enkelhet. Kanske fanns det inte tillräckliga ekonomiska resurser för att utföra 

en mer avancerad fasadsdekoration eller så är det faktiskt så att denna enkla form av 

snickarglädje är helt i tiden för byggåret.  

Bunkagårdens skola har snickarglädje men i en grövre utformning, tidens ideal och landets 

ekonomiska resurser bidrog till den förenklade formen. Villaarkitekturen hade genom de 

femtio åren ständigt hänvisat till ett enklare uttryck.  Dock bör det påpekas att när man ser på 

de bägge byggnaderna dras blicken i bägge fall till entrén. Den södra skolan åstadkommer det 

via en rikt dekorerad veranda medan den norra skolan visar en enklare dekoration men med 

hjälp av den avbrytande kulören, vit, och de grönmålade dörrarna ändå sätter entrén i fokus 

för att vägleda eleverna till det viktigaste inuti skolan – lärosalen.  

 

3.2.4 Olika variationer av snickarglädje 

Genom observationerna av Hördas hus har det kommit fram att det finns en mängd olika 

varianter av snickarglädjen som ofta tar sig i uttryck i verandor. Löfvenskiölds artiklar och 

ritningar skulle sprida snickarglädjen som dekorativa element på husen för att tydliggöras 
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husets konstruktion. I Hörda finns flera olika varianter av verandor, från de nondekorativa 

verandorna med trästeg och enkla träpelare för att stötta upp den ovanliggande balkongerna 

till entréer förändrade över tid, förändrats för att passa tidens gällande ideal med betongpelare. 

Författaren Hans Mårtensson menar att ”Snickarglädjestilen, i mer folklig tappning, har ofta 

dröjt sig kvar i det som kan kallas småstadidyll.”
61

  

Det finns de hus som har liknande attribut, samma typ av snickarglädje som dekorativa 

element på sina hus. Om inte annat kan man ana att de har sett likadana ut förr speciellt då 

vissa hus har nästintill identiska former på sina fasader. Sigurd Erixon skriver i Svensk 

byggnadskultur ”Man kan i detalj i de olika bygderna följa hur de särskilda stilriktninarna 

gjorde sig gällande och bröto sig mot varandra.”
62

 I en, för Hörda, närliggande by syns detta 

tydligt. Ett stort antal av de hus som är belägna i grannbyn har alla en glasveranda med 

snedrutat spröjsverk med rombformer placerade symmetriskt på huset. 

Verandan på Hördas äldsta hus, ett av husen belägen på Lillegård, har en veranda som blivit 

placerad där i efterhand enligt ägaren. Verandans snickarglädje har former och uttryck som 

inte direkt kan ses någon annanstans i byn enligt egna observationer. Dock finns de stiliserade 

former av solar och stjärnor även på södra skolans snickarglädje. Det verkar efter egen analys 

som att verandan blivit ”ihoppusslad” på något sätt, dekorationerna harmoniserar inte riktigt 

med varandra, likt den snickarglädje som finns på Strömhults veranda där ägarna inte vet dess 

hela bakgrund men dock kan konstatera att den snickarglädje som är placerad på huset har 

olika referenser. Jämför man Lillegårdens veranda med skolans veranda syns det även att 

verandornas olika delar skiljer sig åt.  

Som tidigare nämnt har Lillegården en takspira som stoltserar den två våningar höga verandan 

i Hörda, en likadan takspira finns benägen även på en veranda en bit bort i byn. Anledningen 

var för att det vid tiden för dekorationens tillkomst var samma ägaretill de båda husen. 

Orsaken till de olika former på snickarglädjen som kan observeras i Hörda skulle kunna vara 

att de olika husens dekorationer har haft samma ägare under en viss period. Runt sekelskiftet 

1900 och åren därefter uppfördes många nya bostadshus i Hörda, vilket kan ses som märkligt 

då Laga skifte som förändrade byns uppbyggnad hade skett nästan 80 år innan. Erixon skriver 
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att de gårdar som tillkom efter Laga skifte ofta byggdes om eller moderniserades i enlighet 

med de nya mönster och stilar som då var gällande.
63

 Samtidigt går det att läsa i Boken om 

Bergabygden att Hördas befolkning hade ökat från 220 personer år 1800 till 315 personer år 

1900, trots att 45 personer under perioden 1890-1900 utvandrade till Amerika.
64

  

Catharina Svala menar att verandan är en av husets viktigaste symboler tillsammans med 

salen och hon menar också att verandorna ofta är öppna men att verandor runt sekelskiftet 

oftare var inglasade. Stora fönster och högt i tak skulle ge sunda miljöer som var fri från 

sjukdomar som exempelvis tuberkulos som härjade runt och efter 1900-talets början.
65

 I 

Hörda finns tre hus med liknande uppbyggnad, så kallade salsbyggnader, med dubbel 

glasveranda. Byggmästaren var densamma, Frans i Nerle, men ägarna var olika.
 66

 Vissa 

skillnader kan ses mellan de idag befintliga verandorna men de är i stort sätt gjorda i  samma 

form. Det är högt i tak och fönsterna är stora för maximalt ljusinsläpp. De tre husen som alla 

är benägna i närheten av varandra, hade kanske byggherrrar med en bättre ekonomi än 

resterande i byn, den stora mängd fönsterglas som gått åt för att producera verandan måste 

varit en stor kostnad. Med glasets kostnad och tanken om glasverandan, som skulle föra 

vidare huset till dess statusinbringande kärna, som bakgrund skulle den sena tillkomsten av 

husen kanske bero på att de gamla husen revs så pass sent när de forna ägarna fått en stabil 

ekonomi efter Laga skifte.  

Vid samtal med de boende som levt hela sitt liv i Hörda menade de att det fanns många hus 

under deras uppväxt som inte hade någon form av entré alls, fasaden var helt slät med endast 

en dörr in i huset. Författaren Hans Mårtensson skriver att gårdarnas gamla bostadshus ofta i 

efterhand försetts med verandor med eller utan glas som en förhoppning om bättre tider.
67

 

Samma sak menar Anna-Lena Einarson som i Sköna Hems antikspecial skriver att de större 

bondgårdarna i början på 1900-talet fick en praktfull, lövsågad veranda för att markera 

välstånd och att detta så småningom spreds till ”minsta torp”.
68

 Tanken att de två hus (tre hus 

förr) med dubbel glasveranda skulle vara av ”bättre stånd” skulle då kunna passa in på 
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beskrivningen som görs i litteraturen. Idag är svårt att säga hurvida de hus som inte alls hade 

någon veranda ser ut idag men i Svenska Gods och Gårdars upplaga från 1940 finns ett fåtal 

exempel på just hus med en avsaknad av dekorativa inslag som senare dock fått någon form 

av veranda.  

I Boken om Bergabygden går det att läsa att ungefär vid samma tid som Frans i Nerle var 

byggmästare i Hörda byggdes det av andra anonyma byggmästare flera hus med ”Hördas 

typiska verandor”.
69

 Vad författarna menar med denna typiska veranda framkommer inte men 

skulle mest troligt betyda de inglasade verandorna i entréplanet som återfinns på  ett flertal 

bostadshus i området. De verandorna har, likt de tre husen Frans i Nerle stod för, samma form 

med en symmetriskt placerad glasveranda. Intressant är att de på dessa verandor finns stora 

skillnader. 

 Idag finns det två gårdar med namnet Månsagård, de bägge husen ligger tomterna bredvid 

varandra och har bägge denna typiska veranda. Dock är dekorationerna annorlunda mot resten 

av byn men identiska med varandra. Fönsternas spröjs är rektangulärt uppdelade i ett flertal 

små rutor med ett triangelformat glasparti som följer takets form. Just den dekoration, som 

kan ses precis under taket är på bägge husen i form av ett stort antal trianglar i olika storlekar 

och former som skapar den yttre ramen. Inte en enda rundad organisk form finns på 

snickarglädjen vilket skulle ju kunna ses som en typiskt återkommande form. Istället är det 

bara raka linjer som nästan oplanerat skapat mönstret. Ingen annan snickarglädje i byn har 

denna stiliserade form som de bägge gårdarna med namnet Månsagård.  

 

 

 

 

 

                                                           
 

69
 Eriksson och Svensson, Boken om Bergabygden 5, 234.  



32 
 
 

4. Dagens syn på snickarglädje  

4.1 Kataloghus redovisade i Plazas stora husguide 

Ett flertal tidskrifter gör varje år ett specialnummer med inriktning mot det senaste inom 

huskatalogerna. Katalogshus kan ses som något anonyma och genom åren har de retat 

arkitekturkritiker som ser dem som ”massproducerade styggelser”.
70

 Men ändå kan de ses 

som den svenska profilen, husen som kan representera den vanliga ”Svensson-familjen”. 

 Genom att kvantitativt undersöka Plazas specialnummer Sveriges största husguide från 2008 

delas de visade husen upp i två grupper ”Traditionell stil” samt ”Funktionalistisk stil” 

beroende på stilarnas karaktäristiska stilelement. Endast de hus som återgivits med 

bildmaterial tas med i undersökningen och indelningen sker på grunder av dekorativa detaljer 

– avsaknad av dekor samt fönsters utformning med betoning på spröjsdekor. Takform och 

fasadmaterial är också av vikt för att göra en gruppindelning av villorna.
71

 Endast villornas 

fasader är av vikt för undersökningen.  

Av de 62 observerade villorna i tidskriften var 27 av husen i en mer traditionell stil. Företaget 

Landbygdens hus marknadsför sig med ”ett genuint hus med ett vingslag från förra seklet”.
72

 

Huset som får agera visningsexemplar har en herrgårdsgul träfasad i två våningar med 

sadeltak. Med utsirade dekorativa balkongräcken och en frontespis med en stiliserad 

takdekoration är huset av en mer traditionell stil. Företaget menar också att de vill anpassa 

hustypen efter gällande ideal där villan är tänkt att placeras. Samtidigt saknas en tilltagen 

källargrund som skulle finnas på ett hus byggt runt sekelskiftet. Bland de traditionella husen i 

undersökningen kan vindsfönster i form av lunettfönster identifieras, snickarglädjen finns i en 

mer förenklad och modifierad version. Dock kan takspiror och diverse takdekorationer 

observeras, givetvis tillsammans med spröjsade fönsterpartier.  

Bland de hus i en funktionalistisk stil finns resterande  35 villor. Företaget Designvillan har 

skapat huset Villa Extrem för den stora familjen. I beskrivningen nämns ”Exteriören med 

putsad fasad är i stram design med genomtänkt arkitektur...”
73

 Många av husen identifieras 
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med de förskjutna huskropparna i putsad fasad i grått, svart eller vitt. Ibland finns det även, 

som enda dekorativa inslag på huset, ett träinslag som löper smalt över fasadens vägg i lodrät 

riktning. Ofta har husen stora fönsterband som sträcker sig från golv till tak, ibland även hela 

fasadpartier, likt de ambitioner som funnits under hela modernismen men som först nu är 

möjligt tack vare fönsternas kvalité.  

Under undersökningens gång upptäcktes också att ett stort antal av de hus som delas in i 

traditionell respektive funktionalistisk stil är av en blandad stil. Det blir därför nödvändigt att 

även dela in dessa hus i ytterligare en grupp: blandstilen. Vanligt förekommande är stora 

fönsterband som löper över större delen av utvalda fasadpartier tillsammans med ett soldäck 

som ramats in med en stiliserad men ändock dekorativ snickarglädje i trä. Bland de 

traditionella husen fanns det även där i flera fall hus som använder sig av större fönster än vad 

en förlaga skulle ha haft och bland de funktionalistiska husen finns det i ett fåtal fall fönster 

med dekorativ spröjs. Även husets form kan vara av ett mer traditionellt stuk men med en 

fasad som starkt påminner om funktionalistiska idéer men också vice versa.   

 

 

 

4.2 Kataloghus som talesman för snickarglädjens återkomst 

Om man ser till kataloghusens historia är det på något sätt den som kan vägvisa vad och när 

förändringen skedde. När snickarglädjen återigen kan accepteras. Författaren Sigurd Erixon 

skriver i Svensk byggnadskultur från 1947 ”först under 1900-talet har man fått bukt med dessa 

utsvävningar i lövsågerier och onödig grannlåt”. 
74

 För att sedan några sidor längre fram 
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Bild 8a, 8b och 8c. Bild 8a föreställer ett traditionellt hus av företaget Landsbygdens hus. Bild 8b föreställer det 

funktionalistiska huset Villa Extrem av företaget Designvillan. Bild 8c föreställer ett hus i en blandstil med 

spröjsade fönster i stora fönsterband, stiliserades räcken samt träfasad. 
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skriva ”under 1900-talet ha andra och arkitektoniskt sett sundare strävanden tillkommit”.
75

 

Snickarglädjen och dess ”utsvävningar” var inte under lång tid eftersträvat i Sverige. Dock 

visar undersökningen i Plaza att nästan hälften av husen är i just, vad jag valt att kalla det, 

traditionell stil med dekorativa element såsom snickarglädje och spröjsade fönster. 

 På 1970-talet inspirerade den gröna vågen samhället de som byggde och ritade kataloghusen. 

Många ville bygga på landsbygden och byggnadsplanerarna på företaget Eksjöhus inledde 

projektet ”Det svenska huset” med hus typiska för olika landskap.
76

 Den funktionalistiska 

normen började ruggas upp och återigen använda sig av gamla fasaddetaljer med falurödfärg 

och snickarglädje. Å ena sidan fortsätter fönsterna att utvecklas åt ett enklare håll utan spröjs 

men även fönster med spröjs och fönsterluckor som dekoration kommer att bli vanligare med 

den lantliga idyllen som inspiration under 1970-talet. Förstukvistar med förlagor i en svensk 

byggnadstradition blir även de mer tillåtna med snickarglädje i räckeståndarna.
77

  

När Eksjöhus skulle skapa snickarglädje som skulle passa den, återigen aktuella, traditionella 

stilen inspirerades man av Löfvenskiölds ritningar för lantmannabyggnader vid slutet av 

1800-talet.
78

 Gröna vågens inflytande på folkets syn på boende inspirerade men även det 

”Europeiska byggnadsåret” som året 1975 blev utnämnt till. Länsstyrelserna producerade 

omfattande informationsmaterial angående de regionala byggnadstraditionerna. Detta var 

något som kataloghusföretagarna tog fasta på och lanserade som den ”nya trenden”.
79

  

Leif Jonsson menar att den nya trend som kom under 1970-talet med villor bygga i en 

traditionell stil som knyter an till äldre byggnadstilar fortfarande höll i sig på 2000-talet. Han 

skriver också ”grunden har lagts för en ’postmodernistisk’ folklig kultur, med rötterna i den 

samtida utvecklingen inom den ”professionella” arkitekturen, där det annorlunda och 

individualistiska blev till självändamål”.
80

 Det individualistiska kan speglas i olika 

bostadskvarter idag där kataloghus med olika referenser samsas sida vid sida.   Under 1990-

talet erbjöd huskatalogerna alla stilar men många av de sålda villorna hade dock likheter med 
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1890-talets landsbygdsvillor. En obefintlig sockel, avsaknad av källare och grövre 

snickarglädje gjorde dock att likheter med historiska hus inte blev så stor som väntat.
81

 Senare 

under 1990-talet blev den funktionalistiska villan mer populär bland de nybyggda husen och 

författarna till Så byggdes villan menar att de även idag är de hus som är mest eftertraktade 

även fast en stor del av kataloghusen har referenser från flera olika tidsepoker.
82

  

Författarna bakom Så byggdes villan skriver i kapitlet som behandlar 2000-talet att det är 

populärt bland villaägare och husspekulanter med gamla hus. Det finns en trend i att renovera 

hus och att bevara gamla detaljer anses som något viktigt. De menar också att snickarglädjen 

ofta är kopierad och förlagor för de som väljer att uppföra snickarglädje idag.
83

 Enligt egen 

åsikt kan liknelser mellan dagens nybyggda villakvarter och 1800-talets eklektism. Idag 

refereras det till flera olika epoker genom historien. Funktionalistiska hus samsas med 

trävillor dekorerade med snickarglädje. 
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5. Diskussion 

När jag intervjuade de boende i Hörda ställdes frågan Är snickarglädje och den äldre 

bebyggelsen viktig för landsbygdens identitet? Alla svarade ja. Men ser man sedan på hur byn 

ser ut så finns det flera olika stilar på hus, alla hus är inte i ”ursprunglig stil”. Intressant är att 

vad gäller Hördas äldsta hus, Lillegårdens ena bostadshus, har en präktig veranda prydd med 

snickarglädje tillkommit senare. Ursprungliga hus kanske inte i de flesta fall hade någon 

veranda alls, vilket även två av de intervjuade vittnar om. De menar att flera av husen under 

deras uppväxt helt saknade något dekorativt entréparti. Men idag ser man husen med 

verandorna som idealet, det idylliska, det bevarade. Uppsatsens fokus ligger trots allt på just 

snickarglädjen och till stor del då även på husens verandor och då borde även utgångspunkten 

vara från det tillfälle då husen antingen byggdes med veranda eller när verandan tillkom på 

huset. Hördas befolkning anser att det är av stor vikt att bevara den gamla bygden och den är 

även utsedd till en kulturbygd, inga nya hus får placeras längs med den väg som går genom 

byn. I Hörda finns ett fåtal nybyggda hus, två av dessa ligger längs med vägen. Båda husen 

har under 2000-talet brunnit och totalförstördes då. De nya husen som uppfördes är mer eller 

mindre direkta kopior av de hus som tidigare stod på samma plats. Faktum är att de huset som 

senaste brann ner, år 2010, fick 2011 års byggnadsvårdspris av Ljungby kommun med 

motiveringen:  

Bebyggelsen karakteriseras av Laga skiftet då bebyggelsen spreds ut på ett större område 

och många av de präktiga mangårdsbyggnaderna härrör från denna tid. Ett av dessa 

kulturbärande hus brann ner till grunden 2010. Huset har sedan återuppbyggts på ett 

föredömligt sätt vad gäller material, volym och anpassning till byns 

bebyggelsestruktur. Bostadshuset på fastigheten Hörda 1:2 utgör så väl lokalt som 

nationellt ett föredöme vad det gäller anpassning i ett känsligt kulturlandskap.
84

 

Det är alltså inte enbart viktigt för Hördas egen befolkning med de gamla husen utan det är 

även viktigt för andra då ett pris kan bevisa just det. Frågan ställdes också om att inga hus i 

Hörda får förändras och det tyckte alla intervjupersoner var bra, en fördel. Någon ansåg dock 

att det skulle kunna byggas nya hus där då de gärna såg att unga flyttade dit. Medan någon 

annan ansåg att det då helst inte skulle vara några hus i en nyfunktionalistisk stil.  
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5.1 Fasad som mask 

Snickarglädje är viktigt för landsbygdens identitet - snickarglädjen är dess identitet. Enligt de 

intervjusvar som inkommit och egen åsikt så har snickarglädjen en viktig roll, det ska bara 

vara faluröda hus med snickarglädje på landet.  

Katarina Bonnieviers teori om fasaden som en sorts av mask är passande i sammanhanget. Ser 

man fasaden som en mask kan man se huruvida den är framträdande eller inte. En byggnad 

utan en ornamenterad mask framträder inte från mängden, den blir osynlig. Masken i detta fall 

är snickarglädjen, med dess ornamentala detaljer skiljer den sig ut från hus utan någon dekor. 

Även i de fall där snickarglädje inte har ornamentala drag utan är av en mer geometrisk form  

bryter de sig ur som något dekorativt.  

Snickarglädjen kan ses som en identifierande mask för landsbygden, den idylliska 

landsbygden vissa drömmer om.  Idag är begreppet shabby chic en inredningsstil där lantliga 

kök samsas med möbler med patina och pelargoner i kristallvita rum. Snickarglädjen i dagens 

kontext kan även det ses som en mask, en mask som tyder på medvetenhet, man hänger med i 

trenderna. Under 1970-talet när många drömde om ett eget boende på landsbygden fick även 

snickarglädjen ett lyft. Från att ha ratats av alla under funktionalismen blev det nu det nya 

modet, huskatalogerna visar detta tydligt med hus byggda i faluröd trä med dekorativ 

snickarglädje.  

Intressant är dock att om man ser till den planlösning dagens hus har är det öppna ytor, 

sällskapsrum och alla skall ha ett eget rum. Likadant ser de funktionalistiska husens 

planlösning ut. I Så byggdes villan menar författarna att det under 2000-talet är viktigt med en 

stor uteplats, vilket även det placeras på både de traditionella som de funktionalistiska 

kataloghusen.
85

 Planlösningen, det som borde vara det viktigaste på huset skiljer sig alltså inte 

så mycket åt på de bägge grupper av hus. Det som är avgörande är då alltså fasaden när de 

väljer stil på hus. Efterfrågande av stora fönsterpartier eller högt i tak kan även de återses i 

både de traditionella husen som i de funktionalistiska husen. Utan att gå in för mycket på 

nästkommande diskussion handlar det då om den egna smaken, vad man själv anser som det 

finaste eller mest eftertraktade. Vad som påverkar detta val är dock en helt annan uppsats. 
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Ser man snickarglädje ur en historisk kontext kan man återigen koppla samman det med 

teorin om fasad som mask. Snickarglädjen fanns först på de villor som de högre klasserna i 

samhället kunde bygga, ännu hade inte industrialismen förenklat träsnideriets framställande 

och en snickarglädjesprydd villa visade på välstånd. Senare skulle teknikens framfart 

möjliggöra en spridning av snickarglädjen och vissa menade att den sattes på husen som 

dekor som ett hopp om bättre tider. Snickarglädjen kan då ses som statusinbringande, 

överklassen placerade det på deras nya villor som något exklusivt, något de hade råd att göra. 

Deras fasad som rika människor tydliggjordes då. Catharina Svala menade att verandan 

tillsammans med salen var husens viktigaste element för att påvisa sin status. Att 

Löfvenskiöld sedan gjorde ritningar i skala 1:1 möjliggjorde att denna statussymbol kunde 

spridas till alla, till minsta torpare, och då försvann kanske lite av snickarglädjens status. 

Lillegårdens stora villabyggnad har en glasveranda som sträcker sig över två våningar, glas 

var dyrt och byggherren var säkert av högre stånd än många andra i byn.  

Snickarglädjen som en mask har flera olika betydelser i olika kontexter. Idag ses det som en 

trendig mask med shabby chic-stilen som talesman. Samtidigt är snickarglädjen en identitet 

som sammanför och idylliserar landsbygden. Ser man däremot på snickarglädjen från en 

historisk kontext är masken ett tecken på status. Även här kan det ses som en identitet, ett sätt 

att tydliggöra sitt ekonomiska leverne och även ett sätt att sammanföra de som tillhör samma 

klass och stänga ute de som inte tillhör. Att snickarglädjen sedan spreds tog bort masken, kan 

ses som att statusen försvann men samtidigt fanns en strävan efter att få en tillhörighet, en 

identitet i en gemenskap.  

 

5.2 Estetisk värdering 

Catharina Sternudds teori om estetisk värdering visar att arkitekters och lekmäns uppfattning 

skiljer sig åt. Arkitekterna förespråkar i större grad funktionalistiska material som glas, betong 

och järn medan lekmän hade en större förkärlek för träfasader och en detaljrikedom. Det 

skiljer sig åt vad gäller deras olika smak. Arkitektprofessionen flyr kataloghusen men det är 

de husen som visar vår vardagliga arkitektur, den arkitektur vi lever i och runt dagligen. 

Enligt den undersökningen av Plaza  som gjorts finns ett intresse för både funktionalistiska 

hus men även för de traditionella husen. Arkitekternas åsikt är då inte av större betydelse. 

Sternudds undersökning visar däremot att befolkningen tyr sig mer till ett traditionellt 
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formspråk då det skapar en igenkänningsfaktor. Smak som uppdelat i god respektive dålig 

smak skiljer sig mycket åt och i enlighet med arkitekterna skulle då de traditionella villorna 

ses som dålig smak. Arkitekterna flyr enligt undersökningen de hus där man ser en 

igenkänningsfaktor eftersom att de i sitt skapande inte vill efterlikna någon annan, skapa en 

pastisch.
86

  

Hörda är utnämnd till en kulturbygd, professionen har därmed gett byn en stämpel att den är 

estetiskt viktig eller tilltalande. För de boende i Hörda är snickarglädjen viktig, den är en del 

av identiteten. Någon nämnde vid intervjun att husen måste harmonisera med varandra, de 

måste passa ihop för att visa en enad front. De tycker alltså att snickarglädjen är något 

estetiskt tilltalande och värderar det högt.  

Ser man till Hördas historia kan man se flera typer av estetiskt värderande. Båda gårdarna 

med namnet Bunkagård är exempel på när den estetiska värderingen fick folk att ändra sina 

hus för att passa i tiden. På ett av husen genomfördes en stor förändring där glasverandor revs 

för att ersättas med den då populära balkongen som lyftes upp av betongpelare. Det andra 

huset har rustika trädörrar tillsammans med stora betongtrappor. Snickarglädjen var inte då 

estetiskt tilltalande värd att bevaras. Samtidigt kan denna förändringen ses som en annan sorts 

av värdering, en statusvärdering. Det fanns en tillräckligt bra ekonomi för att förändra huset 

och passa in för rådande ideal. 

När den faluröda färgen blev allt för vanlig ute i Sverige började arkitekterna avsky den. 

Samma fenomen syns även när snickarglädjen blev allt för vanlig. Arkitekterna har alltså både 

en ”rädsla” för det som blir för vanligt men även för det gamla, rädda att göra en uppenbar 

pastisch. Ändå existerar och rent av frodas snickarglädjen i dagens samhälle, trots att de som 

bestämmer över arkitekturens kanon säger tvärstopp.  

Snickarglädje värderas högt, det finns de som drömmer om att få renovera ett gammalt hus 

med originaldetaljer då det anses som något viktigt att bevara nu under 2000-talet. Den 

allmänna befolkningen ser inte pastischer, de ser något att känna igen sig i och något genuint 

och äkta - något att eftersträva. Den estetiska värderingen ändras över tid, vilket inte 

arkitekterna helt och hållet kan styra.  
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Så hur ser husen ut idag? Vad värderar vi högst? Vi lever i en postmodern tid där 

stilblandningar är tillåtet, funktionalismens hårda tag har släppt och vi kan återigen se till 

historiska referenser. Byggnadsvårdåret 1975 öppnade återigen upp våra ögon för det 

”gamla”, för det jag i uppsatsen valt att kalla traditionella villor. Second hand-shopping är att 

föredra och alla vill väl ha en äkta stringhylla? Vi lever i en tid som skulle kunna liknas 1800-

talets eklektism där vi fritt blandar stilar i våra hem. Men inte bara där, inom musik är det 

idag fritt att sampla en gammal låt och göra till sin egen. Den svenska filmen Kronjuvelerna 

från 2010 visar också på en sorts av eklektism med 1950-tals bilar, hockeyfrisyrer, mods-

killar och rockabilly-tjejer tillsammans med platt-tv och det senaste modet  Bland de 

nybyggda husen syns detta tydligt då undersökningen av Plaza visade att en ytterligare grupp 

utöver traditionella respektive funktionalistiska hus, var tvungen att göras. Fasaderna visar 

typiska element för de bägge grupperna på samma hus.  

Eklektismen kan även ses på husen i Hörda, husen har flera olika stilar, från de hus som 

bevarats väl och inte ändrats till de hus där förändringen syns tydligt. I den egna 

undersökningen som gjordes med hjälp av Svenska gods och gårdar, Svensk bebyggelse samt 

Gods och gårdar, Kronobergs län visas tydligt denna förändring på husens fönster. I ett flertal 

fall har inte resterande av fasaden förändrats men nya fönster har tillkommit. Kanske har det 

inte så mycket med just estetisk värdering att göra utan de ekonomiska möjligheterna men en 

av de intervjuade specialbeställde sina fönster för att de skulle passa in i redan existerande 

fönsterhål. Idag verkar dock förändringen ha stagnerat något, i varje fall för en lekman. 

Förändras husen idag är det i enlighet med den traditionella stilen med snickarglädje.   

  

5.3 Funktionalismen vs. Snickarglädjen 

Under uppsatsens framväxt har det hela tiden kommit en förvånande tanke. De som 

förespråkade snickarglädjen när den kom på 1890-talet förespråkade exakt samma sak som 

funktionalismens förespråkare gjorde. När Löfvenskiöld lanserade sina ritningar på nya tidens 

bostadshus runt sekelskiftet 1900 ville han ge alla samma möjligheter att bygga ett vackert 

hus. Ritningarna som spreds innehöll även ritningar av snickarglädje i exakt skala för att det 

skulle vara enkelt att själv dekorera sitt hus. Ritningen i skala 1:1 är i högsta grad en 

funktionell idé. Man förespråkade stora fönster för att få så mycket dagsljus som möjligt och 

det var högt i tak för att rummen skulle kännas luftiga. Dagsljuset och luftigheten ansågs 
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hygieniskt i tider då många drabbades av tuberkulos. Funktionalisterna ville sprida 

funktionalismen till alla, alla skulle ha rätt till ett eget boende. Med hjälp av stora fönsterband 

kom mycket ljus in och rummen kändes luftiga. Sjukvårdens byggnader förändrades för att 

det skulle var så lätt som möjligt att hålla ytorna hygieniska.  

Under 1890-talet blev entrén viktig, med hjälp av en veranda prydd med riklig snickarglädje 

visste besökarna vart de skulle gå in för att komma till husets kärna, salen. Den tidens 

arkitekter ville även dekorera takutmynningar, frontespisar och knutar för att påvisa husets 

fabulösa konstruktion. Genom att sätta snickarglädje på huset skulle det tydliggöra husets 

konstruktion. Funktionalisterna menade att huset skulle tala för sig själv, besökaren skulle 

förstå hur man kommer till entrén endast genom att följa huset. Genom att ta bort den onödiga 

dekorationen skulle husets funktion tydliggöras och man skulle på fasaden se hur huset 

fungerade och vad som var husets syfte.  

De funktionalistiska idéerna var inte enligt egen mening så radikala som arkitekturhistorien 

vill framhäva dem som, idéerna fanns redan 1890 och verkställdes bland annat av 

Löfvenskiöld. Samtidigt borde det tilläggas att den svenska funktionalismen inte såg ut som 

det internationellt eftersträvades. Vårt klimat tillät inte de helt flacka taken på grund av snön 

och de stora fönsterbanden var för de flesta inte möjligt på grund av den stora kostnaden. Men 

ändå är de bägge stilarna väldigt lika till sina idéer, de hade bara olika sätt att sedan göra 

uttryck för det. Denna jämförelse tydliggör för mig själv att funktionalismen endast är ett 

stilluttryck likt snickarglädjen. Funktionalismen är inte något så radikalt att man aldrig skulle 

se tillbaka, det är bara en radikalare stil.   
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6. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att studera snickarglädje vilket är ett begrepp för den 

dekoration som ofta finns på hus med träfasad. Snickarglädjen kan ta sig olika former men är 

ofta ornamenterad, växtlikt utformad. Med byn Hörda, Kronobergs län, som utgångspunkt 

och material för studien har det utförts fallstudier på fyra hus samt byns båda skolor. 

Fotografier har tagits och ägarna och de boende i byn har intervjuats. För att få en bild av hur 

husen sett ut tidigare har det gjorts en undersökning av Svenska gods och gårdar från 1940-

talet, Svensk bebyggelse från 1960-talet samt Gods och gårdar, Kronobergs län från 2007. 

Dagens syn på snickarglädje har identifierats med hjälp av en kvantitativ undersökning av 

tidskriften Plazas specialtidning Stora Husguiden från 2008.  

Studien av Svenska gods och gårdar, Svensk bebyggelse samt Gods och gårdar, Kronobergs 

län visar att den främsta förändringen som skett med husen är att fönsterna är utbytta. Över 

tid syns dock att vissa hus har genomgått en mer dramatisk förändring av fasaden vilket även 

intervjupersonerna kunde bekräfta. En av de intervjuade hade själv renoverat sitt hem under 

1950-1960-talet. Unga människor tog över husen och gjorde om dem i ett modernare stuk 

som passade i tiden samtidigt som det var högkonjuktur i landet.  

De hus som idag har snickarglädje är av stor variation. Ibland verkar snickarglädjen ha flera 

olika ursprung ifrån olika tider. I två fall är byggmästaren densamma, Frans i Nerle. Studien 

har även visat att vissa ägare ägde flera hus vilket då gav utsmyckningar i liknande stilar.  

Vid studiet av Plazas stora artikel om  de kataloghus som är aktuella på marknaden idag 

delades husen utefter vissa kriterier upp i två grupper, funktionalistiska hus respektive 

traditionella hus. Efter hand märktes dock att ytterligare en grupp var nödvändig då flera av 

husen hade fasader med element som kunde identifieras i de båda grupperna. Fasaderna idag 

har en tendens att vara något eklektiska likt 1800-talets inredning. Genom att se till 

kataloghus kan man också se när befolkningen började bryta sig ur funktionalismen. Under 

1970-talet påverkade gröna vågen och 1975 års byggnadsvårdår gav återigen snickarglädjen 

dess glans.  

Med hjälp av de valda teorierna förs en diskussion om snickarglädje som en mask, en 

identifierande mask för landsbygden som skapar samhörighet. Vidare förs diskussion om 

snickarglädjen i historien då teorin om fasad som mask återigen kan kopplas samman med att 

det var de ”gott ställda” som uupförde snickarglädje på sina hus för att visa sina ekonomiska 
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status och tillhörighet. Teorin om estetisk värdering att arkitekturprofessionen har skilda 

åsikter från lekmännen som gärna såg tillbaka i arkitekturhistorien var påpasslig. Den 

estetiska värderingen är föränderlig över tid, vilket båda gårdarna med namnet Bunkgård visar 

på. Idag är snickarglädjen estetiskt viktig för de boende i byn, de tycker att det är vackert. I 

övrigt är snickarglädjen aktuell idag med stilriktningar som shabby chic och idyllen om 

landsbygden. 

 Avslutningsvis diskuteras även funktionalismen mot snickarglädjen då de båda riktningarna 

ville åstadkomma samma sak. Båda stilarna eftersträvade hygieniska och luftiga hem men 

deras tillvägagångssätt skiljer dem åt. Påståendet visar att funktionalismen eller modernismen 

endast är en stilyttring, idéerna de framförde har redan varit framförda en gång innan.     
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Bilaga 1:  

Karta med Hördas placering. Manipulerad bild av författaren.  
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Bilaga 2:  

Skisserna nedan visar olika fönstertyper som observerats i Hörda. Bild 1 och 2 föreställer 

fönster som  är vanliga på husen idag. Bild 3 och 4 är fönster som vanligen observerades i 

Svenska Gods och Gårdar från år 1940 samt 1960. 

Bild 10.  
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