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Orla Ygberg - arkitekt pi Siirii
Av I-ARS NELLDE

Fdrdealln flestaa.arkjlekten Orla Ygberg lika okend som den eamla bador!€n
Serd iirvelbekanl. TillSldlstadelen bemr delta p, all Ygbergs insrls som arkitekt
resullerade i en jemlitrelsevis lilen, lokalt begdnsad produktion och au han vaF
ken n{dde nationell eller regional ryktbarhet. Under 1900-lalets borjan kom emel-
le id Ygbergs ideeralt till stor del pragla den nyproduklion av villor,sondA iigde
rum pA Siird.

Det var isamband med att jag somnaren 1979 ulftjrde en kulturhistorisk in-
lcnlering av Siirij, en dryg mil non om Kungsbacka. som jag fur ld6ta gangen
tiiliade pe namner Orla Ygber&Av devillorsom byggdes under 19001a1els ftjrsta
decennie., var det framlijEllt nAgra som fengade mitt intresse, Senom ail de ut-
formab peet! mycket sarpraglat sett. Efterfo$kningar I€dde ftam tillatt de ritars
av Orla Ygberg. Vem var nu de!? Depersonhistoriskauppgifie.na visadesiS myc-
kcl knapphendiga.

Biografi
Namnet Ygberg ar emellertid viil sammanlankat med SArd, efteBom grcss-

h ndl ren Hans L Ysbers fran Giitebors var iisare av Safti-€s€ndomen mellan
1898-1917. Sonen Orla varnastaldstabarnel i en syskonskara av fem. Han lijddes
iOijteborg 1886 ocb fick sin utbildning lill arkilekt iTyskland, niirmare besramt
pi Technikum i Hilburehausen, under 1mo-klels ftirsiadecennium. Eft eravslu'
rade studier Atewtinde han lillGtleborg och Sard, dit hnns verksamhei kom att
lilrliggas.
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NOrla Ygberg var inte nlgon pmdukliv arkitekl. ulan hans samlad€ prcduktion

omfallrde endast lio byg!rrrder, samiliga ulom en b€liigna pA Siird. Diiflill kan

logas eu anlal ftirslagrir ningrr son av olika rnlcd ninSar aldriS kom lill ldrverk'
ligande. En uppskauninS irv der romla anrrler drning{.ar inte motig alt gdra, de
jag endast lyckats spAra nlgn €nslaka €xempla.. Under senare delen av sill liv
varOrla Ygbergsjuklig,c( imktum som srnnolikl inve*ade menli$ pn hans p!o'

duktivilet. Han ]evde osifl och avled 1935.

Siird - byggnader och miljd
Filr atl bal1re kunnr ldrrnkr.r och beskriva Ygbergs byg8nader lbdras en kort

bakgrundsskiss av Sirtts nriJid och den bebygg€lse som vuxilfram diir under Ar-
hundrudenas lopp, samt dc id€slromningar som rddde inom arkitekturen vid li-
den liir hnns verksamher.

Siilo, ursprungligen brukad som kronoglrd under medeltid€n och senafe som

sercri. ir ftjrmodligen mesl kiind som en cxklusiv badort ftjr lamiljer urden go-

leborgska iJverklassen. Fdrutom byggnader ftirsalerieb b€hov, som byggls ilta-
ditionellslil, fick S.irii rillstordclsin kamkliirbesliimd av badonstidenssme villor

och stdr!€ paviljonSer. med uihymingsrum och gemenskapsutrymm€n. delvis i
lokal sril. Husen hade olirst ljusmllrde tr:ip nelfasad€r och vaf ftjrsedda med

tidstypiska snickeriutsnryckningar. I cnlighet med de ideal som genomsyrade

badoaslivet ld.lades villorna tillskuggign Diatser inorr- elleriiste ag€n, iskydd
ftir solen. Dd var en oppcn villamiljo sonl inramades av en rik och makli8 vaxl-
lighet, niirma$ en slags 'hengirdskultul 

. som praglats und€r sateritiden och
som sedan vidmaklhdllils under bodorlsenoken- Siil6 lir et1 av de m omrAden
liings Viistkusten som undand u ppil den skijvling av radbestlndel, som pl andn
hlll d bbade kusthndskal)el.

Badonsepoken vamde fro m lSl0ralcl fnm till 1g0o-ralets bijrjan, da badorts-
miljdn sndvis kom art ldiindn kanktin rill ftiljd av atr det instirutionella havs-
badandel med sp€ci€lla badlerminer och nrcdicinskt b€lingad€ rcgl€r ftir dagligt
liv! kom att ersaltas av etl iritt badande ulclier kuslerna. Bebyggehen kom diir-
med auandra kaakriir. Istiillel ftir de en k h som maoillo.na ilokal tmdilion. ien
iipp€n villamiljo, byssdcs villor med e( nnal formsprek, merindividuellt ulfor-
made. Slora villar.iidglrdar kom lill och en mark€rad avgiinsning. elt slags
"splendid isolalion" mellrn villahushlllen blev petaslis. Det sker ocksA en!md-
vis dvelglng lill perm.neDt bosalhing liom 1900-lalels lijrsta decennium.
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Genom dkat valstand hos villaegarnaoch lill ldljd av nya stilidealinom arkilek-
ruren, korn srora delarav b€byggelsen ail men represenhliv utforrnning, i mtnga
fall viis€nsskild frAn badonslidens enkelt utformade sommarvillof.

Mellan 1909-1920 skedde ett kmfligl tillskolt av bebyggclsen Dt Siirtt,dAsarn-
manlagt l9 villor byggdes. Eft€Bom l0 av husen ritadesav Ygberg. kan man med
fog plsrA, iu han praglade nyproduktionen underpcrioden. Detio by88naderna
utgijf Ygberys samlade produklion med undantag lijr Ekeniisskolan, fd SHps
sedra skola, i narheten av Sarit. Skolbyggnaderna uruftrrdos omkring 1917.

Al1 ladern var vilbestelld och dessutom iigde Sar6, hade naturligtvis sior be-
tydelse fttr Orla Ygb€rg. Han varekonomiskt oberoende och kunde dnva sin ar-
kitektr6rche nAra nog som en hobbyve.ksamhet. Fadems kontaktniit dppnad€
sannolikt ockse nitjligheler an finna bygghe.rar. Inom den so€ialr avSrlinsade
krels, som vistades pe Siid spreds sannolikt kllnnedomen om Orh Ygbergs fdr-
lj?insrersom arkitekt genom inlormella kanaler. Han var v:il ldrtrogen med bede
Sar6s siirpriiglade miljii och de reglef och norm€r som giillde ldr den grupp v:il-
bestillda miinniskor som kom alt utg6ra hans kunder.

Tidsandan
Slulet av I800-talet och bdrjan av l9001aler innebnr et1 rikt flttde av iddef frrn

ullandet. D€n svenska villaarkitekturen ulvecklades under intim paverkan
frAmsl fren Englandoch USA.l England ldrssprekadcsen individualism dArden
egna villan spelade$orroll. SamhdriSheten med naturen och tmdhionella bygg-
nadssall belonades. Hygienism och soldy*an fick lill ftiljd All rummen plane-
Bdes se a( solljus€t kom in i de otika rummen viLj ijnshrd ridpunkr. Aven en
friar€ planldsnins med rum avskilda lrAn varandn har silt unpruns i Ensland.
Speciellr viktig var sovrummens avskildhet. Oppna rumssammanhang, gavlamas
betoning s.mt loggior och veEndor ar ameriksnska slildrug som ldrcsp lkades.
De amerikanskaoch engelska lbrebildema florerade isvensk fackpress omkring
sekclskiftcl. Undef 1gOo-talels ldtsladecenniunr sprcds ensolska idcervinTysk-
land,

Redan vid sekelskiftet 1900 hadedesvenska arkitekternfl kjrjat llna dftre frln
allmogekulturen. D€t utv€cklade sig till en slags primirivism, dAr itverklassens
behov ail fly frAn representativitete. i stadsveningarna belonades. Natufkiinslan
var en viktig del i delta. Det nationella skulle ocksl b.ton.s. Oftasr blev det en
yllig ankny(ning till allmogebebyggelsen, sofi ytlmdc sig i Anvaindnndel av de-
taljer som exemp€lvis kronskorste.ar med skortehallar, ftirsrukvista. och Ult-
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Fis. t- Ritninoft^to| ttl Io(1901)ard.n dd end6t l7-itiseO a
Ysb.E, Blan.lni"Aen @ ohtia stilar At la en h6t Lii"ndsknot ftL

Rendtnirs av kopia: Bir8itta Nygren 1980.

sprdjsade litnsier. En viktig inspiratioNknlh vid sidan av arkilekritade villor var
deo stliim av miiflste$ihker oah tekniska tidskri fter som kom ut slmx efier se-
k€lskiftet.I bihkema blandades nationellaoch utlandska fdcbilde.. Elt karakle-
ristiskl drag er villomas lugnarc utformning, dA bla tom har bdrjat fdrw;nna.

Ygberg som arkitekt
I €nlighet med de nys ideal€n kom Ser6s villor fr o m 1900-talets bitrjan atl liig-

8as mer exDonerat ldr solljusel an tidigare. Det er ftnst nu som vtste aget tas i
ansprek. Dessutom lokalis€mdes husen ofla till undanskymda platser pe eller i
bergssluuningar. Niirmiljij€rna gavs eu slags vildmarkspragel. I ljusel av namnda
fttrhlllanden titr Orla Ygberss arkitektve.ksamhet b€skrivas.

I ett ritningslbmlas tillen villa fren 1903 (litre studieriden i Tyskland) framsrer
hans arkiiektur som mycket omosenjemftirt med senar€ verk. Fis. l. Stildrdg

'10



O a Ysbeq

fiC, 2. 'Stersugai" i Nanlat$kjk At kdnske y!-
berys hest exentjska bwtnad. tu saxohrs dar'
natutunantikm tti ts titl sk 

til",Xo .o",,0" ,rrr.

lren bla schweizeri-, den lornnordiska och den amerikanska "srick sryle" arki-
lekluren har blandats med inslag fren raditionell svensk triihusb€byggetse.

Ett av de hus som tidigas! kom till utliirande och som samlidigl :ir del mest
egenanade av Ygbergs samtliga byggnader iir "Stenstugan". Fig. 2.

Pl en undanskymd plarr i Nordanskog $m\ invid en bergsstullning uppfttdet
huset 1909-10. Den ursprungliga byggnadskroppen har korsformig plan med
branla sadeltak tiickta med enkupigt rcgel. Botrenvlningen beslar av obearbelade
nllunlensblock. som sraplals pl err otegelbundet sjlr. Aven den smata, hdga
skoElenen och fdrstukvistens stddsrolpar har ulforma$ pe detta sii1| Gavtarna,
som i det niimaste utgdr byssnadens huvudmotiv, ar khdda med brunmAlad
slockpanel, liggande i den n€dre delen och srAende igavetspersen. De mycker smt
och tettspdjsade fdnslren har drugils in fran huslivet. Det vitaren trolsk sliim-
ning, ettsagoskimmerdverbyegnaden. Samhiirigheten med den omgivaade mit-
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Fis. J. Rnnins till Strundttuxdn . Den vttuella trnxdrynkteks fdt
tk nihc ned'it ltahs tldlirt, bl a Eenon takfal.N b'fiinx utdt-

Renrirring av koDia: Eirgitu NxEn 19E0,

jon ?irmyckel prtaglig. Huser harfomaBsomcn oBaniskdelav natur€n. Shkr'
skpet m€d England (John Ruskin och AC Pugin) ar shrkt. Materi{lv?L\ling€n,
gavlarnas varistion med liggandeoch strende panel sam! eldstadens placedng vid
ylErvAggen lAler ana amerikanska influenser.

orla Ygb€rgs itvriga byggnade. har inte pA lAnd nar getls en sa extcm utform-
ningsom "Stenstuean". Det aren blandning av utlaodskaoch inhemska fdrebil-
der med nationalromantiska fdrtecken, som fremst kommer till uttryck i form-
sprnker. Dessutom fogar han egna ideer till byggnadema. Der iir inle mijjligt alt
fastsulla vilken roltden tidens mdnsterbijcker ftjregnahemsvillor, arkitektudid-
skrifter m m kan ha spelat som inspimtionsklllor. D€n tyska villaarkilekruren
tycks emelle.tid int€ haft nlgot avgorande inflytande. Deremot kan Tysklandsti-
den inneburit itkad kannedom om fmmfifallt de engelska idel, som under 1900-
talets bdrjan sprcds via Tyskland.

12
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Fis. 4.I 'Tappdns a*itekttu hot llda ar hberys
nest karcktettBka knrelennt konnit lil| on-
vdndnins, btosnAqelonta, den bredd srlndtn tuh,
sko^tehet hed skatehollat etnt rotiatior.h ov ltd'
paneleh.

Foto: La6 Nellde 1979.

I "Srrandstugan" (1911) fi8. 3, "Furukulle" (1912) och "Tappan" (1914, fi8. 4)
fi.ns manga av de kamkteristiska formelement, sorn Ygberg anvande sis av. Hu'
se; er samtliga i lrl? v[nin8. "Furukulle" och "Tlippan" iif eSentlisen tveva-
.ingshus, dar dver.i,eningen lagts under ett brett sadellak firr art motverka ver-
tikaleffekien. Husen har kvadratisk planform,som lagls pA en kraftig grundmur.
som skjulerui utanli)rhuslivet. De vilkalkade murarna ha.en orcselbunden och
gmv yra, som gdr atl dvergengen mellan mark och hus fAr €tt markeml samband.
Byggnadema har klatts med 8r! trapanel som varierals- "Tiippan" och "Furu-
kulle" har slAende lockpanel i nedeoAningama, medan de hdgd itveNdningama
har liggande panel i gavelns nederd€l och gavelsp€tsen Aler stAende panel. Den
liggande panelen, som af fasspAntad hos "Tappan rcspektive panel pa fbfland-
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ring hos "Furukulle ', morverkar hdjdintrycket, som d€ branta sadeltaken an nArs
8er. "Slmndstlgan" har panel pe ftjnanddng i bouenvaniosen och lockpanel i

Andra lorm€lement, som motverkar intrycket av h6jd. er de llga bolrenvA-
niogarna, uisvan$ kkfall srmx ovanldr rakloren samr de sliivp€lare som lagls
vid hiirnen, ocb som enban har d€korativ funktion. Mdjligen kan iden hiimtals
fren dmmerbySgnadskonstens knullAdor. Stravpelarnas diagonala v€.kan skjurer
tyngdpunkten nedh och g€r lillsamrnans m€d grundmurcns srorlek och slabili-
tet, den samlade plan€n och den horisontella panelen husen ex vilande intryck.
Tidstypiska drag i oarionalomantisk anda ar de ra$spriisde lijnstEn, €nkla,
breda vindskivor och de breda vitkalkade skoarcnarna med skottehallar. Mur-
stocken harptsvenskl vis lagls i husens mitt. GavlamaArliksom hos 'Slenslu-

gan" byggnadens huvudfasader. Ett lterkommande motiv med amerikanskt uF
sprung lr loggian, vilken fungerar som en zon mellan ute och inne, en dver8eng
mellan huseb intimiter och den utan,iidiggande naturen. toggian sanker ocksl
husens visuella tyngdpunkt.

I andra byg8nader lrerkomrner sa.nfta motiv oavsett om der nr Drivarvillor
eller byggnader av mer olliciell karakt?ir, som trkrnannahemmel. rekreat;ons-
hem fttr Sveriees lokmiin och Ekenlisskolao iSlep. De nationalmmanthka dBgen
har i dessa bada byggnader gexs en anslrykning av klassicism.

Vid planeringen av villaint€riirrerna harsov.ummens avskildher beronats ien,
lighet med tidens urliindska ideal. De ligger genomgrende pl iivervrningama.
BotlenvAningarna upptaren sepani kitksavdelning med kdk, servedngsrum som
en bulfen mo1 malsalen och i en del fall aven domestik (junsfrukammar€). Kttks-
och tjensEfolksltrymflen lades al nonellerdsier, dvsAl hAll med sAmst l.iusin.
sHpP.

Trots att de repr€sentativa utrymmena frrn sradsvaningarna slopats, vilker
ockst ingick ide idealbildersom lijr€sprAkades av nationalrornanlikens arkilek-
ter, har servicefunklionen bibehallils. Prirnitivitelen skulle iindA hrllas inom
vissa grenser. Kttksavdelning€n hade vanligivis eo egen ingAng. Frrn ramburen
ellerhallen nAdde man vanligen endait vardagsrummet, som komplerrerades av
et malsal, LoSSian var sammanbunden med vardagsrummet,

Bygghenens personliga ,sikter fAranses ha spelat en stor rollvid planeringen
sv villorna, bla med avs€ende pa storlek, deraljurformnine och husens inneheil
samt vid valer av byggplats. Med en huslekares kunskap€rom sina patienler har
Ygberg sannolikl verkat bland sina b€stallare pA Slirit, med avsikten at1 et dveF



Otto Yshe,a

fis. 5. De upprppode sarelmtie.n, .le ta sptirede nj6Rn saru .1. .nkla fijnstd- o.h dirr
btnduaa At dk*omande @tir'h6 fRbe4stillot, Hiit Ar d.t villa Sobik.

Foto: LaN Nellde )979.

klassen skapa en kompensalion fdr eller komplement till den verkligher i sra-
dema, som urbanisering och induslrialism lsladkommit. Cenom att samman-
smella urliindska och nalionella stilelemenl till en i menEa fall blde behagliB"
och kvalitaliv helhe! har han l:imnat ex icke oldmkllist bidrng till byggnads-
bestAndet pa S:irir. Fis. 5.
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Byggnader av Orla Ygberg
Siilb I:355 "Srensru8an"
S.td l:101 "$rdndsrusxn"
s:,iit l :299. l :.l00 Furutulle '
Siiit I:441'lrkmdnn&emmet"
s:irii I:Jl4 "sbl!ik"
5lir0 l:ll2 "Olima'
Silrb l:ll0 Tlippan'
Si'rii I:330 Boef'
Sir6 I:l20 Kk*girde."
,/\lgusered I : I l.l Ekenlisskolan

KALLOR OCH LITTERATUR
NORDIN. ERIK, Trilbyggande under l8ooralei, nf 16 i serien Den nordhka triisldden.
Slockholm 1972.
PAULSSoN. GRECOR, Sve.sk stad, tEdlie tryckninSen, LLrnd 1976.
SIACKELL. L,^RS, Viistkusl€n fdtr. Osteddla 1975.
STAVENOW-HlDLl \4ARK. ELISABET. v i l labebvgse\e iSver iee l9nt-192t .  LrnJ lo /1.
SARO. Kulrurhrilon{l Invenrenna. Landsanlrtvaricn I Hrlm5lJLl I974.
Arkiven pe ldljande institurione! har ulnyttjars:
Srifrelsen Hallinds llinsmusr, Halmnad @h Varbery,
Nodhrllands hembyedsliireninS.
Peuonliga kontdkter med
KLAS IIEYMAN, Cijtebor8, som va.h till sror hjiiltvid tnmtagander av underhgsmare-

ELEONOR eh ROY NYBERC. Cdrebo€.
HARRY YCIIERC, CdreboG.

Summary:

Orla Ygberg - an architect in Serd
Br L,4RS NELLDE

To mosl p.ople thc aEhitc.t O.la Ygb€E isEiher unknown, mostly due to his rchlivel,
small nnd lcdy estricted prcduclio.,

He leahcd lhe !rcle$ion in Hilburghauscn, Cermany, !t the beginning ol the ccntury
At rhar time Enslish ard  rne.icln innuencs dominal€d theaEhitarunl freld.

All his cotrises were laated .r Sir6. an old @untry statc, and berw@n l8l0 l9l0 a {el
known bathing Bon lor nre upper classs, During thal p€riod lhe sndllcoruses trnd Dr
vilions sere buih in ! ldalstyle. r kind ofpanel-work architeclurs

A majorny of the houses fom the p€nod 1909-19J0 N€re dsis.cd by Yebe'g and rafll
in€nded for perfr.nenr use.

Theleadinsfatu, !of  theworkofo .YgbeBis theuscofe lemenlsfomrheA!s l .
Anericln and lheSwedish nNlional @manricslylq. Thedel.ilsaecomhindl inahrrmoni
whole. Other fcatules olhis archite.lure a€ the orBanjcconn@tion between Sound an
ho!$,lhe rhylhmic u*ofhorizorraland vcni.aleood-panel.butrresss ir lhcornc6M

hrly in rhc20th c€ntury hous€s w€rcbuilt in ther€gionofSal6 for p€olle of rhe uDp{
ctds. Counry-lifc s6 io scpe os perio<iic conpensalion lor urbrn lile.
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O d ysbery1 886- l9it ) htosal?tud h | 914 un.la ,iechen pd Ul-

O a yl:berys otkit.ktksats lirs.t i eon sau krc 1920. Ti.lcn eli.l
1920 ul6rd. han enlast laloka rcnoftin:s- ach tillby4lnddsup\ttu!-
I slukt ae lg2l)-tdlt1 ihltrk ha, tolorlntt hed Sir|a Kicllrrcn, (;ii-
tebory. Eh l9J2 liidl8 .n don.L El.o,or.

At 1931 htdhon hjarsika.l, vista.l6lhin scrlcnhct t9.14 t tso-
nodiet i Uhicahatnn oth Ata/b^. diit lldn otlal i trai 1915.

Folo i pdvar iigo.
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