
HULAN
Västra Götalands län
Skara stift
Mariestads kommun
Torsö Prästbol 6:2

Eskilsvik

Provmoment 3 Kulturhistorisk värdering i kulturmiljö. 
KGM300 H18 Kulturvårdens teori och historia 
Thomas Andersson



Vid boningshuset finns trägärdesgårdar. På 
vissa ställen har trägärdesgården  
kompletterats ned nyare stängsel. Ett stenkast 
åt norr står ett utedass. Från gärdesgården till 
vattnet är det ungefär hundra meter. Torpet 
står någorlunda skyddat då den ligger vid en 
vik (Tranvik). Fastigheten är omringad av 
skog åt alla håll förutom mot sjösidan. 

Spår efter åker- och ängsbruk syns tydligt 
runt huset. Utöver tallar finns bland annat 
körsbärsträd på fastigheten. I detta arbete 
kommer jag avgränsa mig till att beskriva 
boningshuset och visthusboden närmare. 

LOKALISERING

Torpet Hulan, även ibland kallat Eskilsvik, 
ligger på nordöstra Torsö i Vänern. Det finns 
en grusväg som går förbi i närheten av torpet 
och en parkering vid den stig som leder till 
själva torpet. Efter att man har gått ungefär 
300 meter kommer man till fastigheten där 
en avgränsning i form av en stengärdesgård 
finns. 

Den första byggnaden man stöter på är 
ladugården och längre bort, mot sjön, står 
boningshuset och en visthusbod. 

Översiktsplan över del av fastigheten (15/1-2019).



Detsamma på västsidan, fast en dörr till 
köket. Den södra gaveln har fönster av sam-
ma modell som på framsidan samt ett litet 
enluftsfönster ovanför som går till ett 
vindsutrymme.  

Höjden på parstugan är ungefär 3,50 meter 
och det finns endast undertak på stugdel-
en, i övrigt är det öppet upp till åsarna. 
Inne i stugdelen är det ungefär 1,80 meter 
i höjd och ovanför finns ett vindsutrymme. 
Det är endast i stugdelen som man inte ser 
timmerväggarna – där finns tapetserade 
innerväggar. Alla rum har trägolv förutom 
boden, där är det betonggolv. 

Visthusboden är 4 x 3 meter och är ett timrat 
hus med laxknutar utan panel. Det är block-
ade stockar med en obehandlad bilad yta. 
Boden står delvis på en torpargrund. Likt 
själva boningshuset är det sadeltak och även 
samma typ av tegelpannor. I denna byggnad 
saknas fönster helt. Ingången är riktad mot 
boningshuset och består av ett rejält dörrblad. 
Visthusboden är ”glest” timrat och har endast 
jordgolv. 

KARAKTÄRISERING

Boningshuset är en timrad parstuga på 12 x 5 
meter som är täckt med stående cirkelsågad 
locklistpanel. Knutarna är inbyggda med 
större foder. Huset står på en torpargrund och 
som i sin tur står på en ganska kuperad mark 
och delvis på berghäll. Taket är av  
sadeltakstyp och är täckt med handslagna 
enkupiga tegelpannor. 
På baksidan (västersidan) så är taket delvis 
brutet då det finns en mindre utbyggnad 
där på 6 x 3 meter som även den är klädd i 
locklistpanel. Köket är i mitten, baktill, på 
västgötasätt (Göthberg 2003, s. 35). 
Hängrännor av trä med U-form sköter 
avrinningen från taket. 

Ingången är placerad på husets östra sida och 
kantas på båda sidor av knutlådor. Ingången 
består av två dörrblad.  På denna sida av hu-
set finns även ett tvåluftsfönster med ett 
spröjs per båge. Fönster och foder är av 
trä och vitmålade. Under fönstret finns ett 
vitmålat fönsterbleck av plåt. På norra gav-
eln finns två enkla enluftsfönster utan spröjs 
samt en dörr till boddelen. 

Planskiss över boningshuset (14/1-2019).

Hulan sedd från ”framsidan” (östsidan) (11/1-2019). Visthusboden (11/1-2019).



ommurats och ny locklistpanel tillkommit. 
Någon gång har det också bytts fönster  
(jämför med Klippås fotografi från 1952) 
samt foder har vitmålats. Taket har bytt  
skepnader några gånger, det finns spår av 
spåntak på båda byggnaderna men bon-
ingshuset kan ursprungligen haft torvtak 
(Göthberg 2003, s. 258). I övrigt har panelen 
målats med roslagsmahogny, det vill säga en 
blandning av tjära, linolja och terpentin 
(Gustafsson 2019). Golv har bytts i 
parstugan, senast i köksdelen där det 
tidigare endast var jordgolv (Bondesson 
2019). Likaså kammaren hade tidigare 
jordgolv. Förutom taket ser visthusboden inte 
ut att ha genomgått några större förändringar.  

HISTORIA

På tomten finns ett boningshus (Hulan), en 
visthusbod, en ladugård och ett utedass. 
Fastigheten tillhör en av Mariestads  
kommuns äldsta och bäst bevarade  
jordbruksenheter och den förste i 
brukarlängden är känd sedan 1690-talet. 
(Göthberg 2003, s. 258). Visthusboden och 
ladugården är troligtvis från 1700-talet 
(Haggärde 2014, s. 1). På visthusboden finns 
en vindflöjel där årtalet 1711 står ingraverat. 
Torpet har under lång tid legat under kyrkan. 
En kilometer söderut finns rester av en  
byggnad som också tillhört torpet. Mellan 
boningshuset och ladan har det tidigare  
funnits en jordkällare (Gustavsson 2019). 
Fram till 1950-talet har Hulan varit bebott 
och efter dess så har husen varit oanvända 
men under perioder har boningshuset  
använts som sommarstuga. Hulan och de två 
ekonomibyggnaderna köptes från kyrkan 
1982 av Torsös hembygdsförening och sedan 
dess har de skött dessa. Marken runt om 
byggnaderna ägs av Skara stift och norr över 
(Gjäddetorpet) av en privatperson. 

Förändringar har främst skett med  
boningshuset som ursprungligen byggdes 
som enkelstuga. Omkring 1910 igensattes 
ett fönster på baksidan av huset (Göthberg 
2003, s. 258). Efter att hembygdsföreningen 
tog över skötseln har tak setts över, skorsten 

Karta upprättad 1770-1773 där Hulan är inringat i rött av mig (Lantmäteriet).

Skylt som markerar platsen 1 kilometer söderut där en 
byggnad stod tidigare (14/1-2019)



Personhistoriska värden
Det som är intressant är att man har en 
brukarlängd på alla de personer som bott på 
torpet och därmed genom att undersöka dessa 
människors levnadsöden kan få en djupare 
förståelse för miljön. Genom att koppla dessa 
personer till miljön kan man levandegöra 
miljön ännu mer. 

Upplevelsevärden
Framförallt visthusboden framstår som 
ålderdomlig. Visthusboden som varit 
besparad från någon skyddande panel och där 
har väder och vind fått färga fasaden vilket 
gett den en tydlig patina. Panelen på 
boningshuset har bytts vid behov och 
ytbehandlingen är gjord i nutid.  

När det kommer till autenticitet så kan det 
vid första anblick se ganska ursprungligt ut, 
men skrapar man på ytan så ser man spår av 
nutid. Den cirkelsågade panelen, plåten vid 
fönstret, pappen som sticker ut vid grunden, 
plasten och masonitskivorna under teglet, 
moderna vinkeljärn som håller taksparrar, 
m.m. Detta kan man dock också se som spår 
av vår tid och en del av husens historia.

Kvalitén på vissa underhåll går att diskutera, 
i många fall kanske det har gjorts för att det 
är bättre att göra någonting än ingenting.
Miljön som finns på Hulan är sällsynt om 
man ser den i sin helhet med de tre 
huvudsakliga byggnaderna. Det är en genuin 
fisketorparmiljö som har varit bebodd i över 
200 år och den bär spår av alla dessa tider. 

Hembygdsföreningen har även lyckats hålla 
ängsmarken någorlunda öppen även om det 
helt klart är en hel del sly. Det ger ändå en 
liten fingervisning om hur det kan ha sett ut 
här då torpet var i bruk och det är en viktig 
del i autenticiteten. Miljöskapandevärdet är 
högt här. 

För Torsöborna får denna plats anses vara 
viktig och är något man är stolt över.

KULTURHISTORISK VÄRDERING

Byggnads-, samhälls- och socialhistoriska 
värden
Byggnaderna på fastigheten är värda att 
bevara då de tillhör en av kommunens äldsta 
och bäst bevarade jordbruksenheter. 
Boningshuset har genomgått en del 
förändringar både ut- och invändigt och har 
förändrats sen det byggdes, men även det 
tillhör dess historia och visar på samhällets 
utveckling i stort. Det är numera en typisk 
parstuga med götiskt kök och har senare fått 
panel, vilket var vanligt att sätta på husen 
under 1800- och 1900-talet. Visthusboden har 
fått ha kvar sitt ursprungliga skick, vilket gör 
att dessa två byggnader kompletterar 
varandra väldigt bra i denna miljö. Miljön i 
sig är intressant då den visar hur människor 
som livnärde sig på fiske och jordbruk på 
Torsö levde. Fisket har varit en viktig del av 
livet på Torsö, alla gårdar hade sitt eget  
fiskevatten, även de som inte gränsade mot 
sjön (Edström 1996, s. 5). I vissa fall har det 
varit den huvudsakliga källan till mat och har 
varit extra viktig under tider av dåliga 
skördar.

Arkitekturhistoriska värden
Byggnaderna är väldigt typiska för hur stora 
delar av befolkningen bodde under tiden för 
dess uppförande. Man ser prov på olika typer 
av timring och knutar i de olika byggnaderna. 
Även förändringar som har gjorts och  
parstugans utformning är intressant.

Fullständing brukarlängd för Hulan (14/1-2019). 



För att fortsätta hålla dessa byggnader i 
någorlunda skick tror jag på att upprätta en 
mer omfattande vårdplan efter att en 
skadeinventering gjorts så att kommande 
underhåll görs med varsamhet, rätt material 
och rätt metod. Detta kanske bör göras med 
några års intervall då nya problem och 
infallsvinklar kan dyka upp. Man bör 
undvika att göra till synes rutinmässig 
åtgärder då det kan riskera att förstöra det 
som är värdefullt med denna miljö 
(Unnerbäck 2012, s. 20).

Klyftan mellan den äldre byggnadstekniken 
och den samtida kan i vissa fall lämna  
allvarliga skador (Holmström 1966 se  
Edman 1999, s. 147). Det är intressant att 
hålla visthusboden i sitt till synes  
oförändrade skick i kontrast med 
boningshuset. Eftersom att boningshuset 
användes till 50-talet skulle man kunna ha 
det som referens till hur det som längst får 
gå. En byggnads olika tidsskikt är historiska  
dokument som bör beaktas och respekteras i 
samband med ändringsåtgärder 
(Robertsson 2012, s. 86). Därför kanske det 
behövs större kunskap om det äldre  
byggandet och att man noga dokumenterar 
alla åtgärder man gör med byggnaderna så att 
man lättare ska kunna upprepa underhållet. 

Kunskapen kring detta är inget man ska ta för 
givet och äldre beprövade metoder är oftast 
de bästa. Nya generationer ska kunna 
fortsätta förvalta denna miljö. 

BEDÖMNING

Just nu äger som tidigare nämnts Torsös 
hembygdsförening byggnaderna och kyrkan 
marken som de står på. Det har  
diskuterats om att länsstyrelsen ska ta över 
marken och att det eventuellt kan bli frågan 
om ett naturreservat (Bondesson 2019). Det 
tror jag kan vara rätt väg att gå, för ett 
naturreservat behöver inte betyda att marken 
ska stå orörd utan man kan ha målsättningen 
att marken fortsatt ska hållas öppen med till 
exempel bete, slåtter, selektiv avverkning och 
naturvårdsbränning.  

Jakt och fiske är en viktig del för många på 
Torsö och något man ska ha i beaktande är att 
det kommer att påverkas ifall denna mark blir 
reservat. Grundregeln i jaktlagstiftningen är 
att allt vilt är fredat (3§ jaktlagen). För några 
år sedan så var det problem med vildsvin som 
bökade på fastigheten (Bondesson 2019). För 
övrigt är det därför som ett nyare stängsel har 
satts upp som komplement till  
trägärdesgården som på vissa delar är trasig. 
Dock kan man göra undantag för till exempel 
vildsvin om det blir problematiskt  
(Länsstyrelsen 2007). 

Att ha hembygdsföreningen som förvaltar av 
byggnaderna är en styrka eftersom de både 
har närhet till själva objektet och ett stort 
intresse av att värna dessa. Jag tycker därför 
att det är rimligt att det fortsätter vara så. 
Skulle något annat komma på tal så kanske 
hela miljön skulle kunna bli ett kulturreservat 
så att byggnaderna fortsätter skyddas och inte 
förvanskas av andra ägare. 
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