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EN ANNAN LADUGÅRD
Ett examensarbete om möjligheterna att ta tillvara på de ladugårdar som 

inte längre används i lantbruket och som idag riskerar att förfalla och 
tillslut försvinna. Är ladugården förlegad eller en del av framtiden?

A DIFFERENT BARN
A degree project on the possibilities of making use of the barns that are no 
longer used in agriculture and which today risk decaying and eventually 

disappearing. Is the barn obsolete or a part of the future?
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BAKGRUND

Ganska ofta får jag frågan, ”var kommer du ifrån?”. Det är inte så konstigt med 
tanke på att jag bor i Stockholm men har en dialekt som avslöjar att jag inte är 
uppväxt här. Mitt svar brukar vara något i stil med ”jag är uppväxt på landet, mellan 
Nyköping och Katrineholm. Alltså på en bondgård”. Att vara uppväxt på landet 
har jag upptäckt inte är en korrekt beskrivning för allt som inte är stadskärna eller 
tätbebyggelse räknas för de flesta som ”landet”. För mig är det inte så, för mig är 
”landet” jordbruk och brist på grannar. Jag vet inte om jag någonsin kommer att 
flytta ifrån Stockholm för jag älskar att bo här men jag åker hem när jag återvänder 
till landsbygden. Den gård jag växte upp på betyder otroligt mycket för mig men 
även omgivningen runt om kring den. Det är för mig viktigt att människor väljer 
att bo på landet och jag anser att det är något vi bör värna mer om i Sverige. 

De senaste åren har jag blivit mer och mer uppmärksam på förändringar som 
skett i närområdet kring min familjegård. Jordbruken avvecklas i snabbt takt, 
gårdar säljs vid generationsskiften och marken styckas av. Ett resultat av detta är 
att det runt om i bygden står fler och fler ladugårdar tomma och väntar in nästa 
väder som sakta kommer att få dem att förfalla. En byggnad som tidigare varit så 
viktig på gården har nu blivit komplicerad att underhålla. Inte i den bemärkelsen 
att tekniken och kunskapen för hur detta kan göras inte existerar utan på grund 
av en intressekonflikt mellan vad det kostar och vad det faktiskt är värt. Att byta 
taktegel på en ladugård är inte allt för svårt i praktiken men att finansiera det när 
man inte längre har någon användning för den komplicerar det hela.
  
Jag tycker det är tråkigt att se hur dessa byggnader förfaller och hur de tillslut 
kommer att försvinna. Jag har personligen så många och fina minnen av 
ladugården på min pappas gård. Där har jag lekt tjuv och polis, tältat när det 
regnade för mycket ute, gömt mig när jag varit ledsen och letat efter katten. Även 
om jag inte allt för ofta går omkring på höskullen så drömmer jag fortfarande 
mycket om att jag är där. Det känns som om jag kan logen utan och innan och 
nästan varje vrå hör ihop med ett minne. Min pappa har valt att fortsätta att 
använda ladugården trots att han inte arbetar med jordbruk längre och det gör 
att byggnaden får leva vidare. Även om allt inte ser ut som det gör när jag var 
liten så finns den kvar och det känns viktigt. Inte bara för mig personligen men 
för hela gården. Ladugården håller ihop gården och gör att det inte bara är villor 
på landet med enorma tomter. Det är så fint med att landsbygden består av just 
gårdar och inte endast hus och jag tror att ladugården har en stor roll att spela 
där. Det är därför jag bestämde mig för att mitt examensarbete skulle handla om 
just ladugården. Jag vill utveckla och lära mig mer om denna byggnad och skapa 
möjligheter för den att överleva i framtiden. 

INTRODUKTION TILL LÄSAREN

Detta arbete består av fyra olika delar, en undersökande teoretisk del, en 
fördjupning i tre redan transformerade ladugårdar, ett förslag på ett program och 
genomförande av en transformering av en befintlig ladugård i Björkvik samt en 
metod för hur man i framtiden kan arbete med ladugården som projekt.

Den teoretiska delen redovisas först i denna rapport och siktar på att ge dig som 
läsare fördjupad kunskap i ladugården som byggnad. 

Referensprojektet ämnar att visa goda och mindre väl genomförda transformationer 
av ladugårdar. Av dessa dras slutsatser för hur en transformation kan gå till rent 
praktiskt. 

Den delen som innehåller gestaltningsförslaget av Edeby Boställes ladugård ämnar 
att visa hur en transformation av en ladugård kan se ut. Mitt förslag innehåller olika 
programering där jag i varje del försökt att visa vilken bredd och vilka möjligheter 
inte endast denna ladugård besitter. 

Den avslutande delen är ett kapitel innehållande den metod jag utvecklat för att ta 
sig an ladugården som byggnadstyp. 
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ABSTRACT

After seeing more and more barns decaying, I decided to make a project about this 
particular building. I wanted to investigate what the barn is and how it may be 
possible to preserve and take care of it in the future. By gaining knowledge about 
the barn’s history,  I got a in - depth insight into what these buildings really mean.

By looking at reference projects and by transforming a existing barn, I have 
developed a transformation principle to take care of these buildings. My goal 
was not only to focus on one building but to take a holistic approach to the barn 
in general. It was therefore important that this work not only ended in a design 
proposal. That it more became a source of inspiration that showed that the barn is a 
valuable building with great potential.

My hope is that I can contribute to an increased interest and knowledge in the barn 
with my project.  With that interest it is possible fot the barn to survive and still be 
a part of the countryside in the future. 

SAMMANFATTNING

Efter att ha sett allt fler ladugårdar som förfaller bestämde jag mig för att göra 
ett arbete om just denna byggnad. Jag ville undersöka vad ladugården är och hur 
det kan vara möjligt att bevara och ta hand om den. Genom att skaffa kunskap 
om ladugårdens historia ville jag få en fördjupad insikt om vad dessa byggnader 
egentligen har för betydelse. 

Med hjälp av referensprojekt och genom att gestalta en transformerad ladugård 
har jag tagit fram en transformationsprincip för att ta sig an dessa byggnader. Jag 
hade som mål att inte endast fokusera på en byggnad utan ta ett helhetsgrepp för 
ladugården i stort. Det var därför viktigt att detta arbete inte endast slutade i ett 
gestaltningsförlag utan mer blev en inspirationskälla som visat att ladugården är en 
värdefull byggnad med stor potential. 

Jag hoppas att man i framtiden tar till sig dessa byggnader och ser till att utnyttja 
dem och på så sätt låta de leva vidare. Min förhoppning är att jag med mitt arbete 
kan bidra till ett ökat intresse för ladugården och att dessa därför bevaras och 
nyttjas. 
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ORD OCH BEGREPP

Agrar - som rör jordbrukare*

Agrara revolutionen - Precis som med den industriella revolutionen är 
detta en benämning av en tidsperiod närmare bestämt 1750-1850. 
Under denna tid så förändrades det agrara samhället, jordbruket, 
revolutionerande�mycket.�Det�var�under�denna�era�som�gödslet�fick�en�
större betydelse och där kreaturen blev svaret på gödningsbehovet. 

Bonnvett - allmänbildning som man har om man växt upp på landet

Ekonomibyggnad - byggnad för jord-, trädgårds- och skogsbruk och 
därmed jämförliga näringar.*

Foderbord - Upphöjd bänk där fodret(maten) läggs till kossorna. 

Jordbruk - utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av 
livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare 
industriell förädling eller beredning.* 

Jordbrukare - person som har ett jordbruk, det som är känt som bonde. 

Körbana - Ramp för fordon.

Ladugård = kostall, byggnad för huvudsakligen nötkreatur*

Lantbruk - lanthushållning, näringsgren omfattande jordbruk inklusive 
husdjursskötsel, trädgårdsbruk och skogsbruk jämte binäringar*. En 
person som driver lantbruk kan tillexempel ha både jordbruk och 
skogsbruk medan en jordbrukare endast har jordbruk. 

Nötkreatur eller kreatur - ko, tamko, nötboskap*

Genom detta arbete så kommer vissa ord och termer att förkomma ofta och där du 
som läsare tänks förstå vad de betyder. För att underlätta och hjälpa till med detta 
har jag därför sammansatt en lista över de jag tycker kan behövas förklaras. Jag 
hoppas att detta kan underlätta läsningen och bidra med en god förståelse av mitt 
arbete. 

*(NE.se)
** (Lange 2011)

Skifte - jorddelning, äldre benämning på fastighetsbildning på landet. 
Genom lagar om storskifte 1749, enskifte 1803 och laga skifte 1827 
försökte man förhindra den gamla ägosplittringen och rationalisera och 
effektivera jordbruket.*

Skulle eller höskulle - vindsliknande utrymme i stall eller ladugård för 
förvaring av hö*

Spannmålsficka�-�En�del�av�en�silo�där�man�förvarar�spannmål�och�
utsäde.

Spiltsarg - Uppgöjning i betonggolv som omger en spilta

Tork- I detta sammanhang funktionen/maskinen där man torkar 
spannmålet efter skörd.

Vagnslider - motsvarigheten till bilens garage eller carport. En 
utomhusbyggnad till att förvara och parkera vagnar eller andra 
jordbruksfordon. 
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NÅGRA LADUGÅRDAR I BJÖRKVIK

Dagar in i mitt examensarbete bestämde jag mig för att göra en studieresa i 
Björkvik. Målet var att titta närmre på några ladugårdar i nejden, då det behövdes 
både inspiration och motivation att komma igång med projektet. Jag kan komma 
på många ladugårdar i området men för att friska upp minnet av hur de faktisk 
ser ut så åkte jag ner till mina föräldrar på landet. Tillsammans med min syster 
tog vi bilen och åkte iväg en sväng för att fotografera lite ladugårdar i närområdet. 
”Vart ska vi, vart vill du åka?” Frågade min syster, tillika chaufför. Mitt svar var att 
vi kunde testa att köra rakt fram ”vid stora vägen”. Rent konkret betydde det att 
vi åkte iväg i riktning mot Glindran och vi båda som kan området väl var överens 
om att det ju finns en hel del gårdar längs med den vägen. Till en början var min 
inställning att vi skulle åka in och stanna vid varje ladugård vi passerade. Men 
redan efter första så kände jag nästan att vi gjorde intrång hos folk när jag sprang 
runt och fotograferade byggnaderna. Inte sällan så ligger bostadshuset inte långt 
ifrån ladugården och vid ett par tillfällen så tog ägarna kontakt med mig när de 
såg mig smyga omkring på deras mark. De jag pratade med tyckte det lät som ett 
kul projekt och att jag gärna fick ta bilder. En man bad mig att inte fotografera allt 
skräp. Jag kan bara gissa att fler av ägarna troligen haft liknande invändningar. De 
flesta ladugårdar jag fotograferade användes som förråd och mycket såg inte ut att 
ha använts till något annat på länge eller någonsin skulle användas till annat än 
skrotupplag. 

Totalt blev det 15 ladugårdar som fotograferades (inkluderat a. som används som 
referensprojekt senare). Vissa fotograferades mer utförligt än andra då det dels var 
enklare att röra sig kring de eller för att jag såg fler kvalitéer i dem. Ett par av dem 
var byggnader med arkitektoniska kvaliteter som jag fastnade för direkt medan 
jag upplevde andra som mer ordinära. Några ladugårdar längs vägen ignorerades 
av olika skäl, så som aktivt jordbruk eller svårframkomlighet. Trots det så blev det 
alltså totalt 15 ladugårdar på ett inte allt för stort geografiskt område och det gav 
mig insikt i hur viktig frågan om ladugårdens framtid faktiskt är. Om alla dessa 
ladugårdar tillslut försvann så hade det förändrat landskapet men troligtvis även 
landsbygden mer än man kan tro. 

På�kartan�kan�man�se�hur�många�ladugårdar�det�finns�på�ett�relativt�litet�
geografiskt�område.�I�tillägg�passerades�ett�antal�fler�under�denna�rutt�men�
som inte fotograferades av olika skäl. 
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VAD ÄR EN LADUGÅRD? 

Ladugård = kostall, byggnad för huvudsakligen nötkreatur. (NE.SE)

Jag tror de flesta har en ganska klar bild av hur en ladugård ser ut, oavsett var 
man kommer och trots dess variation i utseende. Kanske bero detta på att det 
fortfarande finns ganska många av de och att det är svårt att missa dem. I boken 
Ladugården av Ulrich Lange(2011) så beskriver han ladugården som kärnan i 
lantbruksbebyggelsen och att det är den mest karaktäristiska byggnaden just där. Jag 
tror att den starka karaktären kan förklaras av storleken och platsen för ladugården. 
Det är nog även anledningen till att man minns dessa byggnader. Bortsett från 
ladugårdarna så är de flesta hus på landsbygden i en annan storleksordning, så som 
villor, småhus och bodar. På så sätt så tornar de verkligen upp och breder ut sig i 
landskapet.

En ladugård i Sverige kan se väldigt olika ut, inte minst beroende på vilken del 
av landet du hittar den i. Detta kan givetvis jämföras med att de flesta byggnader 
skiljer sig i stil beroende på geografin. Att de faluröda trähusen är vanligare att 
hitta i norr medan tegelhus är vanligare i söder har sin förklaring av materialens 
härkomst och tillgång. I norr finns mycket skog och i söder mindre av den varan. 
Det gäller således även för ladugårdar som byggts främst av det material som 
fanns att tillgå där den skulle uppföras. Men förutom material så kan även formen 
och funktionen variera. En del ladugårdar har endast plats för djur medan andra 
inhyser en höskulle på ett andra plan. Många är byggda som en länga med flera 
byggnadskroppar som rymmer olika funktioner. Det är den version som byggdes 
i störst utsträckning på 1900-talet. Dessa ladugårdar kallas också hög- och 
låghusladugård och är kanske den typ gemene man referera till när de tänker på en 
ladugård (Lange 2011, ss.13-14). 

En stor del av ladugårdarna som man stöter på byggdes efter skiftesreformerna. 
Skiftet innebar i stort att antalet gårdar blev fler och därmed även ladugårdarna 
då de har och hade, en central roll i gården och därför alltid inkluderades i 
gårdsstrukturen. Idag kan man se gårdar som saknar sin ladugård och det är ett 
resultat av att man inte längre brukar ladugårdarna på samma sätt som tidigare. Det 
har i sin tur resulterat i att den troligtvis rivits på grund av förfall (Lange 2011).

LADUGÅRDENS HISTORIA

Som sagt så ser ladugårdar olika ut av fler skäl. Där det tidigare nämnda geografiska 
skälet är en faktor men givetvis även på grund av tidpunkten för när de byggdes. 
Arkitekturen förändras över tid och likaså har givetvis den agrikulturella 
byggnadskonsten. Trender och arkitektoniska ideal har präglat stilen men även 
teknik och ekonomi. Att helt redogöra för ladugårdens arkitektoniska resa krävs 
det troligen en avhandling likt de jag läst av Catarina Lilja och Ulrich Lange. 
Men det finns vissa grundpelare som jag tror behövs lyftas för att förstå vad en 
ladugård är. Att förstå vad den har betytt historiskt är ett sätt att närma sig dess 
värde för framtiden. Jag har valt att begränsa denna historiska redogörelse på 
utvecklingen mellan år 1700-2000. Skälet till detta är att det känns mest relevant 
för mitt framtida arbete. De ladugårdar som jag besökt och valt att fokusera på är 
alla byggda någon gång under denna period. Det som byggts efter år 2000 fram till 
idag är lösdriftsladugårdar som oftast fortfarande är i bruk. Om de inte används till 
djurhållning så är byggnadstypen lik en industribyggnad som är enkel att omvandla. 
Dessa har ännu inte fått samma kulturella och historiska värde och det är därför jag 
valt bort dem i mitt arbete. De ladugårdar och jordbruk innan år 1700 är minimalt 
bevarat i Sverige och därmed anser jag att en djupare förståelse i den perioden är 
mindre viktig för mig och mitt arbete. 

För att förstå utvecklingen och få en bild av ladugårdens historia finns en tidslinje 
med en tillhörande fördjupad genomgång av detta att läsa under bilaga Historian 
bakom ladugården. För att sammanfatta så kan den röda tråden genom ladugårdens 
historia beskrivas som att den förändrats och byggts i första hand efter pricipen 
”form follows function”. Det är djuren, fodret, arbetet i ladugården som har styrt 
utformningen. Precis som i annan arkitektur så har det funnits stilar och ideal som 
förändrats med tiden men dessa är ganska suddiga och luddiga då det funnits en 
stark tradition av att bygga regionalt traditionsmässigt. 
Ladugårdarna har även fått utstå en hel del rivning och ingreppen för att hålla 
byggnaden uppdaterad. Anpassningen till den nya produktionen har fått ske utan 
direkt motstånd. När tekniken utvecklades så var det inget alternativ att hålla fasta 
vid det gamla utan jordbruket följde med och det gjorde även byggnaderna. Det 
har lett till att ladugården som byggnadstypologi har en tradition av att förändras 
efter behov. Det är en grundpelare och dess huvudsyfte är och har varit att fungera 
väl med verksamheten och tiden vi lever i. När lösdriften klassades som den mest 
effektiva och etiskt bästa sättet att hålla djur så gick man helt över till det. Man 
rev ut det gamla och försökte att anpassa sig efter det nya. Ibland var det inte 
möjligt och då kunde en ny byggnad istället uppföras. Genom historien har därmed 
ladugården överlevt för att den utöver faktorer som materialitet och eld anpassats 
och förändrats efter behovet och inte idealet. Det är innehållet i ladugården som 
formar och det kan göra stora avtryck på hur utsidan ser ut och upplevs. 
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RITNINGAR OCH LAGAR OM 
LADUGÅRDEN

För gemene man så kanske bygglov och bygghandlingar känns ganska främmande 
och till viss del svårt att förstå. För mig som snart är färdig arkitekt är det 
naturligtvis annorlunda. Under utbildningen så har jag fått en viss insikt i vad 
man som arkitekt har att förhålla sig till. PBL, SIS och  andra i sammanhanget 
relevanta termer har nämnts men i mångt och mycket mest flugit mig förbi. Att rita 
handikappanpassat kom ganska tidigt in i projekten, ett fullt förståligt skäl enligt 
mig. Jag tycker att det är bra att man tidigt skolas i att göra jämställd arkitektur 
istället för att senare se på detta som en belastning. Men bygglov och detaljplaner, 
de slipper man nästan helt att tänka på i skolmiljön. Under min praktik på ett 
arkitektkontor så blev plan- och bygglagarna plötsligt mer närvarande. Ritningar 
kom tillbaka för de inte fick bygglov. Prickad mark satte stopp för en den mest 
effektiva utbredningen av ett småhusområde och listan fortsatte. Det är mycket att 
förhålla sig till och med tiden blev det allt mer självklart och enklare att navigera i 
den processen av att förhålla sig till detta. Bygglovsansökan och allt vad det innebär 
känns för mig som en självklar del i nästan arkitektur som man gör. Men när jag 
började titta närmre på hur man har byggt ladugårdar så blev jag ganska förvånad. 
Min pappa har vid något tillfälle nämt att lador är bygglovsbefriade. Jag tänkte 
inte så mycket på det då men när jag började fördjupa mig i ladugårdar så poppade 
den tanken upp igen. Det kan väl ändå inte stämma att dessa stora byggnader 
som format omgivningen på landsbygden inte krävt bygglov? Men jo, så är det ju 
faktiskt. Än idag så kräver inte ekonomibyggnader bygglov om det inte området 
omfattas av en detaljplan(Boverket u.å). De områden som ofta gör det är städer och 
tätorter, områden där givetvis få gårdar har sin mark. Det kanske är kunskap som de 
flesta innehar men för mig var det nytt. Det får mig att tänka att min idé att man 
ska kunna förvandla dessa ladugårdar från en ekonomibyggnad innehållande djur 
till något annat kanske inte vore svårt i praktiken. 

En följd och konsekvens av att det inte krävt bygglov för ladugårdar är att det 
inte finns samma arkiv av ritningar på dessa byggnader så som det gör på mycket 
annan bebyggelse. Det har inte varit något krav på att skicka in underlag för hur 
ladugården ska byggas och jag tolkar detta som ett skäl till att det inte heller 
alltid anlitades arkitekter eller byggnadsingenjörer för att ta fram ritningsmaterial 
så som vi tänker på det idag. Man byggde lite som man ville och utefter det 
behov man hade i en stil som den lokala byggherren klarade av att bygga. Detta 
betyder således inte att det inte fanns ritningar. Det gjorde det och en del av dessa 
bestod av mönsterritningar. Två av de mest framgångsrika och kända för sina 
mönsterritningar var Carl Wijnblad och Charles Emile Lofvenskjöld (Svala 1993). 
Både dessa herrar tog alltså fram ritningar på hur ladugårdar skulle byggas och 
dessa kunde sedan distribueras till dem som behövde de till deras nya bygge. De 
båda hade lite olika syn på ladugården och hur denna borde se ut. De verkade inte 
vid samma tid och hade olika stil. Även om dessa ritningar användes så innebar 
inte detta att de följdes slaviskt. Det fanns inte heller något bindande eller krav på 
detta så att man frångick dem i viss bemärkelse kan knappas ses som förvånande 

eller anmärkningsvärt. Men mönsterritningarna hade ändå en stor betydelse och 
om dessa inte användas så gjordes andra ritningar för ladugårdarna. Dessa kunde 
innebära en enklare planritning. Det finns en fördom eller antagande om att 
ladugårdar uppfördes helt utan ritning och att detta skulle ha påverkat arkitekturen 
eller snarare resulterat i en brist på god arkitektur (Lange 2011). Jag tolkar 
detta som ett svar på huruvida arkitekter behövs eller inte. Om dessa magnifika 
byggnader kunde uppföras av en bonde så kanske vårt yrke är överskattat. Jag tycker 
såklart inte det själv men jag kan känna igen mig i att man gärna vill stå upp för 
vår kunskap som arkitekter och att vår kompetens ger bättre arkitektur. Men jag 
kan också känna att det genom historien funnits så många arkitekter (kvinnliga 
sådana) som aldrig nämnts eller fått någon upprättelse. Så det känns rätt naturligt 
att acceptera att ”vanliga människor” skapat bra arkitektur även om de inte är 
erkända arkitekter. För jag tycker att många av de ladugårdar jag tittat på har en del 
fantastiska kvaliteter som är värda att bevara oavsett om de är ritade av en arkitekt 
eller inte. 

Plan- och bygglag (2010/900) 8 Kap 13 §
En ändring av en ekonomibyggnad ska alltid utföras varsamt så att hänsyn tas till 
byggnadens karaktärsdrag och till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden.

Plan- och bygglag (2010/900) 8 Kap 17 §
Byggnader ska underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak 
bevaras. Underhållet av byggnaden ska anpassas till omgivningens karaktär och 
byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 
Det kan till exempel handla om att använda ett visst fasad- eller takmaterial eller behålla 
en viss utsmyckning av fasaden. Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska byggnaden underhållas så att de 
särskilda värdena bevaras.

Plan- och bygglag (2010/900) 9 Kap 2 §
Bygglov krävs också för åtgärder som innebär att ekonomibyggnaden tas i anspråk eller 
inreds, helt eller delvis, för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast 
har�använts�för�eller�som�finns�angivet�i�det�senaste�lämnade�lovet.�Detta�gäller�både�inom�
och utanför detaljplanelagt område.

Källa: Boverket
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EKONOMIBYGGNADENS 
FÖRUTSÄTTNINGAR

En gårds bebyggelse består av ett eller flera boningshus och ekonomibyggnader. 
Hur många hus som finns att bo i beror givetvis på hur stor gården är och hur 
många personer som behövdes för att sköta och arbeta där. Helt ovanligt är det 
inte att det finns ett boningshus (till ägaren) och sedan ett till arbetarbostäder. 
Denna variant tror jag alla vi som sett Emil i Lönneberga kan relatera till där 
Alfred hade ett eget litet torp medan Emil och hans familj bodde i det större 
boningshuset. Men förutom ett hus att bo i och en ladugård finns det en uppsjö 
av olika ekonomibyggnader. Alla gårdar har inte så många olika medan andra har 
desto fler. Listan på ekonomibyggnader kan göras ganska lång men exempel är 
svinhus, slöjdstuga, hönshus och vagnslider. Därmed finns det mer än bostadshus 
och ladugårdar som behöver och/eller kan bevaras på landsbygden.

Jag har valt att fokusera på ladugården i detta arbete och det har jag gjort av fler 
skäl. Av mina egna observationer av de gårdar jag känner till och sett så är det den 
byggnaden som lätt blir mest eftersatt och även den byggnaden som har mycket 
karaktär. Inte endast arkitektoniskt men för gården och landskapet. För mig 
representerar ladugården gården. 

Historiskt så har det i stort varit boningshuset som fått representera gården. 
I de samlingar där man dokumenterat gårdar så är det just boningshuset som 
ofta fått stå modell på fotografiet på gården. I de väldigt omfattande och 
ambitiösa projekten och utgivningen av Svenska gods och gårdar och Sveriges 
bebyggelse så gjordes en arkivering av gårdarna i Sverige. Den ena kom bara att 
täcka Södermanland då arbetet var allt för omfattanden och resurskrävande än 
lönsamt men den andra gjorde en överblick över de gårdar som fanns vid tid för 
publikationen (Lange 2011). Att man i dessa utgåvor visat upp boningshuset kan 
jag i viss utsträckning förstå. Jag tror de flesta värnar om sitt hem och att just denna 
byggnad fick det lilla extra då det var där människorna skulle bo. Det är skillnad 
på djur och människor inte bara biologisk men även vilka krav och funktioner 
byggnaden ska ha. Boningshuset var ju även representant huset för gården då 
det var där man tog emot och hade gäster. Dessa hus är ofta omhändertagna 
och fortsätter att leva vidare. Eftersom det oftast bott personer i dem så har 
deras omkostnader och renoveringsbehov tillgodosetts. Men det är där jag anser 
att ladugårdarna sticker ut. Det är inte konstigt att man inte kan rättfärdiga att 
hålla liv i dem då det ofta är stora byggnader som kräver mycket underhåll. Ett 
mindre hönshus är betydligt billigare att byta tak på än ett stort ladugårdstak. Jag 
tycker också att det känns ganska naturligt att hitta användning till de lite mindre 
byggnaderna. Att göra om dessa till en bostad eller ett garage kostar givetvis mindre 
då kvadratmeterna är betydligt mindre. Det är ju just kvadratmeter som man får 
ha i beräkning när man ska hålla en byggnad vid liv. Ny panel, takpannor och golv 
kostar per kvadratmeter och det är nog det som i många fall avgör ladugårdens öde. 

Som tidigare nämnt är alla ekonomibyggnader bygglovsbefriade om området inte 
innefattas av en detaljplan. Att bygga om dessa byggnader kräver således inte heller 
något nytt bygglov.  Undantaget är om man bygger om för en ny funktion. Det 
kräver bygglov. Så att ändra en ladugård från kreatur till fårstall och de förändringar 
som detta skulle innebära är det således bara att tuta och köra. Men om man 
istället vill göra det till bostäder så måste detta godkännas. Detta gäller även om 
man fortfarande tänkt sig att byggnaden ska innehålla gårdens verksamhet så länge 
denna verksamhet är av annan karaktär än djurhållning(Boverket u.å). 

Foto taget ur uppslagsverket Svenska gods och gårdar. I detta verk presenteras 
gården med ett foto på boningshuset, så som det oftast gjorde.
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LANTBRUKETS FÖRÄNDRING

Jag anser mig ha ganska goda insikter i vad det innebär att vara jordbrukare och 
att utvecklingen är att allt fler väljer att lägga ner verksamheten. Detta kommer 
delvis från min uppväxt men givetvis även ur ett intresse. Jag har ingen ambition 
eller vilja att vara jordbrukare men jag hyser stor respekt och är väldigt tacksam för 
de som väljer den vägen. Grunden till detta arbete är som nämnt att jag sett allt 
fler ladugårdar stå tomma och förfalla vilket kan förklaras av avvecklad produktion 
på gårdarna. Denna utveckling har jag främst noterat i närområdet där jag växte 
upp i Björkvik. Men efter att ha läst rapporten Sveriges förändrade lantbruk– 
Lantbrukarnas egna röster om förändringars sedan 1990-talet och strategier inför 
framtiden som SLU publicerat under 2020 så förstår jag att detta är ett nationellt 
fenomen. Den studien jämför ett antal kommuner samt jordbruksfastigheterna 
inom dessa och deras utveckling parallellt med en liknande studie som gjorts 
på 90-talet. Man kan säga att det är en uppföljning av hur de fastigheter man 
tittade på då ser ut och används idag. Det som tydligt framgår i rapporten är att 
förändringen av lantbruket i Sverige varit stor de senaste decennierna(Hajdu, F., 
Eriksson, C., Waldenström, C. och Westholm, E. 2020).

I rapporten går det att läsa att antalet lantbruksföretag har minskat med ca 40% 
sedan 1990-talet. Under samma period har antalet mindre gårdar(under 100 
hektar) minskat medan de större gårdarna med över 200 hektar har ökat. Det kan 
förklaras av hopslagningen av gårdar till större enheter (Hajdu, F., Eriksson, C., 
Waldenström, C. och Westholm, E. 2020). En hopslagning av gårdar medför ett 
visst överflöd av ladugårdar. När en gård köper upp en annan är det främst för 
marken och inte ekonomibyggnaderna. Speciellt om den uppköpta gården inte 
ligger precis intill så blir det också opraktiskt att använda de byggnaderna då det är 
önskvärt att ha verksamheten samlad till en plats. Att ha kor på två ställen innebär 
krasst dubbelt så mycket jobb så det samlar man gärna i en av ladugårdarna. Vid 
tillfälle ett en sådan produktion är aktuell.  

De allra minsta gårdarna på ett par hektar eller mindre har ökat och det hör också 
ihop med hopslagningen av uppköpta gårdar. Det är ett resultat av att man styckat 
av en mindre gård till ett landsbygdsboende som inte är tänkt att driva lantbruk. 
Även de något större småbruken har minskat med drygt 66 % sedan 1990-talet. 
Det har även varit en kraftig nedgång av företag med mjölkkor(72 % minskning) 
och nötkreatur i allmänhet (ca 87 % minskning) Trots minskningen av företag 
är det sammanlagda antalet djur ungefär detsamma.(Hajdu, F., Eriksson, C., 
Waldenström, C. och Westholm, E. 2020). Vad denna statistik tydligt visar är att 
ladugårdar på mindre eller större gårdar ofta slutat inhysa kor. Byggnaderna riskerar 
därmed att bli en ekonomisk belastning istället för en tillgång. Det stärker min tes 
om att det finns ett stort och utbrett behov av att ta hand om ladugårdar runt om i 
landet.

FUNKTION OCH FRAMTID

En ladugårds funktion har från början givetvis varit att hysa kreatur, både till 
mjölkning eller köttproduktion. Idag finns det såklart ladugårdar som rymmer 
annat boskap som exempelvis kyckling, gris eller får. Men dessa byggnader 
kallas ofta stall och har traditionellt haft en egen ekonomibyggnad och har det 
fortfarande. Således kan man ända säga att funktionen handlat om djurhållning och 
produktionen som denna ger. 

Det blir allt färre aktörer som har lantbruk med eller utan djurhållning som sin 
huvudsakliga näring. Därmed så ser framtiden för ladugården dyster ut om den ska 
fortsätta att ha samma funktion som den haft historiskt. Men ladugårdens egna 
historia är att denna byggts om, ibland rivits för en modernare version, modifierats 
efter teknikens utveckling och aldrig varit en byggnad som varit statiskt. Den har 
alltid förändrats och det är därför jag tror att dess framtid kan gå att säkra. Det 
är en byggnad som tål att man går in och ändrar och att dessa ändringar speglas 
som lager i byggnadens narrativ. När maskinerna blev större så lade man till större 
portar, den ursprungliga symmetrin kan då blivit rubbad men detta är och har varit 
en naturlig del i ladugårdens utveckling och arkitektur. Det är med den vetskapen 
som jag tror att man kan bevara dessa byggnader och ändå kunna ändra på de så att 
de känns anpassade för sin nya funktion och att det inte ska vara en uppoffring att 
nyttja dessa istället för en ny byggnadskropp med sina oändliga möjligheter. 

Jag upplever idag en trend av en romantiserande bild av lantbruket och ett ökat 
intresse. Det är givetvis bra att allt fler männsikor intresserar sig och lockas av den 
livsstilen. Men jag som växt upp i den vet om baksidorna och ser väldigt realistiskt 
på framtiden för lantbruket. Visst kan jag också känna att det är synd att allt fler 
lägger av, att de stora gårdarna dominerar och tar över det småskaliga jordbruket. 
Men att det är inte konstigt då det är väldigt svårt att hålla ett lönsamt småskaligt 
jordbruk. Det som var möjligt historiskt är inte det idag och det är en del av 
utvecklingen. Det var inte bättre förr, inte inom lantbruket eller någon annan del av 
samhället. Därför tänker jag inte att framtiden för ladugården är att den åter igen 
ska inhysa kor. Den ladugården jag tittat på uppfyller troligtvis inte standarden för 
att kunna göra så heller så det skulle kräva väldiga investeringar för att ens göra 
det. Med gårdens storlek så är det svårt att se att sådana investeringar skulle löna 
sig. Jag tar därför inte upp den möjligheten som framtid i mitt projekt. Jag tror inte 
att jordbruket kommer bli som det var förr. Det är inte heller första gången som 
gårdantalet minskat drastiskt. Efter att en ny jordbrukspolitik tillkommit år 1947 
och som levde vidare fram till 90-talet övergavs hundratusentals ladugårdar(Lange, 
2002). Så att ladugårdar förlorar sitt syfte som ladugårdar är inget modernt och 
nytt. Precis som man fick acceptera det då får man acceptera det idag. Av den 
anledningen så arkiverar jag det alternativet som en tänkt framtid för ladugården.
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Det pratas just nu ganska mycket om det ökande intresset för landsbygden. Att 
skaffa hund och boende på landsbygden verkar vara två livsstyrande beslut som 
många verkar göra under pandemin. När man inte längre kan ta del av staden på 
grund av restriktioner av pandemin lockar hus och närheten till naturen. Det pratas 
om en grön våg som startat i pandemin. Enligt statistik från SCB kan man dock 
se att utflyttandet varit en trend under fler år men att det kanske blivit som mest 
trendigt just nu. Jag som många andra med mig tycker om att titta på hemmet. Inte 
för att man ska köpa men för att drömma. Det jag märker tydligt är att priserna på 
sommarstugor, villor och annat gått upp ordentligt ute på landet. Jag brukar främst 
titta på ställen i närheten av Björkvik och priserna är verkligen något helt annat nu 
än tidigare. Även budgivningarna har spårat ut fullkomligt. Jag vet inte om detta 
beror på att många precis som jag drömmer om ett fritidsboende eller om det är en 
vilja att flytta ifrån staden. Tydligt är det att marknaden för bostäder utanför staden 
är hetare än på länge. 

Att livet på landet kan locka, det kan man i dessa tider förstå. Möjligheten att 
vara ute, hålla avstånd, ha hus och djur är intressant för många. Även baksidorna 
med att bo på landet verkar intressera människor. Vid en enkel googling av ”bo på 
landet” och ”flytta till landet” kan man tydligt se detta i de genererade sökförslagen. 
Många verkar ändå undersöka möjligheten att bo på landsbygden på ett seriöst plan 
och tittar upp hur det vore för barnen osv. Jag tycker att denna trend är behövlig 
och rolig. För en ort som Björkvik som jag kommer att fördjupa mig inom i detta 
projekt så är inflyttning en nyckel till att bygden ska leva vidare. Det behövs fler 
barnfamiljer för att skolan ska fortsätta existera. Försvinner den verksamheten så 
försvinner en stor del av Björkvik med den. Jag tror dock inte att det är den enda 
bygden som har liknande problematik. Man behöver nyinflyttning för att hålla 
landsbygden rullande. Kanske är denna pandemi på något sätt därmed en räddning 
av den. Det kan den nog vara om kommuner, riksdag och andra spelar sina kort 
rätt. Om man satsar på landsbygden nu så tror jag verkligen att det kommer att få 
gensvar. Det skulle kunna ge en liten tröst till allt som denna pandemi medfört. 
Givetvis är det fler än politiker som kan påverka samhällets bild och ansvar för 
landsbygden. Jag önskar med mitt arbete belysa en del av den och på så vis bidra till 
ett större intresse för den delen av vårt samhälle. 

DET ÖKANDE INTRESSET 

Ett antal av alla tidningsrubriker som gått att läsa den senaste tiden tyder på ett 
ökat intresse för att bo på landet.

Genererade�sökförslag�vig�en�google-sökning�på�”flytta�till�landet”.

Källa: google.se

Källa: se avsnitt källförteckning
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TRE TRANSFORMERADE LADUGÅRDAR

Att transformera en ladugård till något annat än den var tänkt att brukas till har 
på en del platser redan gjorts. Några exempel som jag sett tidigare är att det gjorts 
om till stall. En funktion som på många sätt inte skiljer sig allt för mycket från 
den ursprungliga då det ändå handlar om bruksdjur. Men för att hitta inspiration 
men även för att enklare kunna se fördelar och nackdelar med just ladugården har 
jag valt att titta på tre exempel av transformationer som inte har med djur att göra. 
Två av dem valde jag ut att titta närmre på efter snabb googling. Den tredje är min 
pappas ladugård som gjorts om till en teknisk verkstad. De andra två var ladugårdar 
har på olika sätt gjorts om till bostäder.

För att få mer information om dessa tre transformationer har jag därför tagit 
kontakt med ägarna för att ställa lite frågor kring svårigheter och fördelar som de 
sett med att använda ladugården på ett nytt sätt. Jag har tittat på vad de har gjort 
vid transformationen rent praktiskt och lite kort historik om byggnaden och gården 
i sig. För att på ett enkelt sätt kunna jämföra och sammanfatta vad dessa ladugårdar 
kan lära mig har summerat fem olika huvudfokus. Det är tak, fönster, golv, väggar 
och vvs. Det är väsentliga delar av en ladugård som man behöver tänka på vid en 
transformation. 

Dessvärre fanns det ingen jag kunde prata med om den ena ladugården. Men den 
låg i Sollentuna så jag kunde åtminstone göra ett studiebesök dit. Där kunde jag få 
en del svar och via bilder som tagits på det projektet så kunde jag täppa till de flesta 
luckor. Det gör dock att jag inte kunnat ställa frågor om grundfakta och upplevelse 
kring transformationen. Därmed kommer detta endast att gås igenom på de andra 
ladugårdarna. Trots att jag inte helt kunde samla samma information om alla 
ladugårdar tycker jag att jag har fått ihop material som ger mig en insikt i hur det 
kan vara att transformera en ladugård. 

Huvudfokus; tak, väggar, golv, fönster och VVS.
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EDEBY GÅRD
BJÖRKVIK

Byggnads år: 1898
År transformation: Successiv ombyggnad från 1997 fram till 2016. 
Kostnad: Ca 1 miljon för personalutrymme och 1 miljon för resterande del.
Funktion innan dagens och när slutade den vara detta: Nötproduktion, 
avvecklades 1997. Dessförinnan mjölkkor.
Ägare: Jan Skånbeck 2013, släktgård sedan 1874.

Största utmaningen med att transformera din ladugård till teknisk verkstad?
Det har varit svårt att anpassa byggnaden efter det nya behovet. Detta då det 
finns så mycket bärande struktur inne i byggnaden. Den består dels av pelare och 
foderbord vilka ej går att ta bort. De har varit i vägen men man har fått arbeta runt 
dem. Foderbordet är numera en förvaringsgång och det funkar för verksamheten. 

Varför ville du bygga om ladugården? 
Jag skulle starta en ny verksamhet och behövde en lokal till detta. Det var 
den byggnaden som fanns på gården med bäst förutsättningar för den nya 
verksamheten. Så det var ett enkelt val att välja den. Genom att kunna nyttja en 
byggnad som redan fanns behövdes inte lika stor investering i byggnationen. Det 
fanns tankar om att bygga nytt men det var inte ekonomiskt hållbart. 

Vad är det bästa att ha gjort om ladugården till en verkstad?
Dels alla pengar som sparats genom att de kunnat använda ladugården istället 
för att bygga nytt. Det gör även att gården fortsätter att se likadan ut som när 
jordbruket var igång vilket känns viktigt. Det är en släktgård och arvet den har med 
sig ska leva vidare. En annan bra sak är att den imponerar på kunder som därmed 
minns företaget. Många verkar få en koppling till byggnaden och att verksamheten 
i sig drar fördel av det. Kunder minns ladugården och vilket företag som hör 
samman med det. Det har visat sig vara en stor fördel. 
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GLANSHAMMAR
ÖREBRO

Byggdes år: 1901
År transformation: Började år 2006 och pågått till och från sedan dess. Har 
resulterat i en 50 kvm verkstad, 209 kvm privatbostad, 50 kvm uthyrningslägenhet 
samt en del förrådsutrymmen. 
Kostnad/budget: Svårt att säga för det har byggts lite i taget. Därmed har 
utgifterna spridits ut. Ett lån på 300 000kr har tagits och sedan ärvdes ungefär 
samma summa. Har valt att använda återbruket material och annat som kunnat fås 
gratis eller till en billig peng. 
Funktion innan det blev bostad och när slutade den vara detta: På 60-talet köpte 
försvaret ladugården och använde detta till förråd. Innan dess var det mjökkor fram 
till någon gång mellan 1940-1960. 
Ägare: Köpte gården 1989 och köpte sedan till ladugården som låg som en   
separat fastighet då. Har haft verkstad sedan 1993 i byggnaden. 

Största utmaningen med att transformera din ladugård till bostad?
Rensa ut allt skräp och damm har tagit mycket tid. Allt bråte tar tid att lasta ut, 
mycket mer tid än man kan tro. Annars har det bara tagit tid för att det gjorts 
vartefter pengar funnits istället för att belåna och göra allt på en gång. Hela 
projektet har växt fram utifrån en respekt för byggnaden. Det som har gått att 
bevara har tagits hand om. Bås, spiltor och annat har styrt rumsindelningar och 
inga nya håltagningar har gjort i fasaden. 

Varför ville du bygga om ladugården?
Nästan direkt när de köpte gården så väcktes en stark känsla för ladugården hos 
Mia. Den var speciell och trots att det var helt igenspikad med plywood sedan 
försvarets övertagande så kände hon direkt att ”här vill jag vara”. Så då började de 
med rivningsarbetet av all plywood och plyfa som allt klätts in i. När första fönstret 
öppnades och ljuset sipprade in så visste hon att här skulle hon bo. Hon har gjort 
mycket av transformationen själv men hade sedan hjälp av två snickare som också 
bodde där. De blev vänner och de utvecklade projektet tillsammans vilket var en 
väldigt levande och bra process. De kunde ta sig tid att testa och diskutera olika 
lösningar tillsammans så därmed togs bra beslut. 

Vad är det bästa med att din ladugård är ditt hem/ateljé idag?
Lugnet. Det är inte samma lugn att bo i gårdens boningshuset som Mia gjorde 
innan transformationen av ladugården. Utan det är just byggnaden som ger det där 
extra lugnet och känslan. Hennes särbo tror att det beror på att det bara bott glada 
kor där tidigare och att inget negativ finns innanför väggarna. Kanske kan det vara 
så för det är harmoniskt att härligt att bo där. 
    I hennes verksamhet som silversmed har hon ibland grupper som kommer ut för 
att lära sig hantverket. Det är alltid någon i varje grupp som kommenterar att det är 
så lugnt och skönt i och vid ladugården. Att det är så här man ska bo och det tycker 
Mia speglar hur det verkligen är i hennes ladugård.  
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RÅDA GÅRD
SOLLENTUNA

Byggnads år: 1700- talet
År transformation: Färdigställd år 2017. 
Kostnad: okänt
Funktion innan dagens och när slutade den vara detta: Spannmålsloge
Ägare: BRF.

”I en vacker ladugårdsbyggnad från 1700-talet och i en tidstypisk spannmålsloge 
från förra sekelskiftets början har vi uppfört sex stycken radhus om 84-88 kvm 
samt ett parhus om ca 105 kvm golvyta. Totalt åtta stycken rad och parhus 
i bostadsrättsform. ... Omskapandet av spannmålslogen har utförts med 
hänsynsfullhet för det befintliga och med en gedigen kvalité på hantverket.” - ALM 
Bostad (u.å)
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JÄMFÖRELSE

Jag har jämfört och gått igenom hur var en av dessa transformationer har 
behandlats i var och en av mina olika huvudfokus. Detta går att läsa och se bilder 
på i bilagan Referensprojekt. Det man kan konstatera är att dessa ladugårdar på vissa 
sätt behandlats lika vid transformationen medan de på andra sätt skiljer sig ganska 
mycket åt. Även de ladugårdar som båda fungerar som bostäder har transformerats 
på rätt skilda tillvägagångssätt. 

Taket
Den slutsats jag snabbt drog när jag kollade på taket på dessa byggnader men 
således även de ladugårdar jag såg på min studieresa är att taket har stor betydelse 
för en ladugårds överlevnad. Ett underhållsfritt och beständigt material ger 
förutsättningar för både ladugårdens överlevnad i sitt befintliga skick men även 
för att den över huvudtaget ska bli en kandidat för transformation. Om den har 
ett bra tak så är en av de väldigt stora och förhållandevis rätt tråkiga kostnaden 
säkrad. Ett tätt plåttak, likt det på Glanshammars tak gör vad det ska och även om 
tegeltak kan vara vackrare och mer autentiskt till byggnaden så är det mer kostsamt 
och tidskrävande. En ladugård med tegel kan fara väldigt illa av bara ett par års 
försummelse medan ett med ett plåttak inte påverkas lika mycket. Av de ladugårdar 
jag nämnt och visat i denna rapport så har mer än dubbelt så många plåt/eternit 
som takbeklädnad (11st mot 5 st tegel). Det fanns även två som hade både tegel 
och plåt. På båda dessa var delen med tegel i betydligt sämre skick än den delen 
som täcktes med plåt. Av de fem med tegeltak så ska en rivas på grund av att det 
förfallit så mycket. Den statistiken är ganska talande för hur viktigt ett bra tak är. 
Därmed bör detta prioriteras vid en transformation men även vid en restaurering 
eller renovering. 

Taket på Rådas ladugård är täckt med tegel men då detta totalrenoverats så är det 
svårt att säga om det var så sedan tidigare. Med tanke på att byggnaden är från 
1700-talet så kan det varit det eller spån som ursprungligen täckte taket. Det går 
dock inte att utesluta att det vid något tillfälle lagts plåt på taket och att man valde 
att ta bort detta när man byggde om det. Med tanke på att den fortfarande ändå 
fanns kvar så tyder mycket på att det kanske var just så men detta är inget jag funnit 
några källor på. 

Edeby gårds ladugård har eternit, ett material som vi idag vet är cancerframkallande 
men således även väldigt beständigt. Så länge det ligger där det ligger så kommer 
inget hända, varken med hälsan eller takets skick. Så ur ett hållbart perspektiv så är 
det bra att bevara det och slippa båda konsumera nytt och frigöra det farliga ämnet 
som finns i materialet. 

Vägg
En ladugårds väggar verkar i de flesta fall vara ganska enkla att jobba med. I alla 
tre fallen har nya fönster- och dörröppningar gjorts och det verkar inte varit allt för 
svårt. I Edeby Gårds och Glanshammars ladugård har man inte behövt förstärka 
eller förändra konstruktionen för att möjliggöra detta.

Edeby gård har en träkonstruktion medan de andra två har någon typ av 
stenkonstruktion. Huruvida väggarna i Råda har tilläggsisolerats eller inte vågar 
jag inte svara på. De har en rejäl tjocklek men det kan förklaras av stenväggens 
uppbyggnad. Väggarna i Glanshammar behövdes inte isoleras så det är inte orimligt 
att tänka att det kunde varit på samma sätt vid Råda. 

Originalfasad i form av puts eller plank bidrar med mycket patina och karaktär. Vid 
Råda är det svårt att förstå eller gissa att detta var en befintlig byggnad innan den 
blev till detta bostadshus. Det som ger en fingervisning till detta är att den skiljer 
sig från den övriga bebyggelsen. Den ligger i ett väldigt tätbebyggt radhusområde 
som nog kommer från ungefär samma tid(2017). En del hus ser lite äldre ut så det 
är troligen så att området byggts i etapper och att detta tillhör den sista etappen. 
Att den skulle varit en lantbruksbyggnad är dock svårare att förstå. Den perfekta 
fasaden för inte tankarna dit och en stor del av detta ligger i fönstersättningen och 
fönsterkarmen. Men mer om detta senare. 

Golv
I alla tre exempel har en betong platta gjutits upp i botten plan, troligen har det 
funnits en befintlig under även på ladugården i Råda. I denna har man kunnat få in 
värme genom att lägga in värmegolvsslingor och även kunnat jämna till golvet(gjuta 
över spiltor, gödelsrännor och rester av foderbord). Det skapar möjligheter att 
kunna använda lokalerna till en rad olika program. Ett problem som kan uppstå 
när man ska göra detta är att det blir lägre i tak inomhus samt att det blir en större 
nivåskillnad mellan inne och ute än den befintliga. Det kan vara bra att ha i åtanke 
vid pågjutning så att beslut kan fattas om något golv behöver brytas upp och bilas 
bort innan. Det kan givetvis vara problematiskt om golvet är en del av stabiliteten i 
byggnaden. Det var det i Edeby gårds ladugård och därför kunde inte dessa element 
bilas bort. Att bila bort ett golv är således kostnadskrävande och kan därför vara bra 
att undvika. Så ett bra utgångsläge är nog att gjuta/bygga upp ovan befintligt torrt 
golv.
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Fönster (och dörrar)
Två av dessa exempel har valt i så stor utsträckning som möjligt använda sig av de 
befintliga fönstren som fanns i byggnaden. Då har man valt att sätta in en extra 
karm med  isolerglas för att inte få allt för stora värmeförluster. 

I det tredje har helt nya fönster och dörrar sats in. Det orginalfönstrerna gör på 
Edeby och Glanshammar är att det gör att ladugården ser autentisk ut. En ladugård 
tål att göras om, att öppnas upp på nya ställen efter behov men det är just det 
att behovet ska styra. I Råda har man verkligen låtit behovet av dagsljusinslöpp 
i radhusen styra. Således låter ju inte det speciellt annorlunda men det jag anser 
att man har gjort är att man låtit bilden av hur en ladugård ska se ut och inte den 
faktiska byggnaden vara en betydande parameter. Jag vet inte vilken typ av fönster 
som suttit där tidigare, kanske var de i samma stil som de som sitter där idag. Men 
jag upplever att den rundade karmen i ovankant mer är en symbol för en ladugård 
än en faktiskt förbättring av byggnaden. När allt annat skalas bort så behövs något 
som ska tala om att det är en ladugård och då valde kanske arkitekterna den typen 
av fönster. Det är mina fördomar och som sagt kanske detta fönster satt där innan 
på någon plats. Men antalet och utformningen ger det hela någon eftersmak av 
illusion mer än sanning. Arkitektur behöver enligt mig inte alltid vara ärlig och 
sann, men jag tycker samtidigt inte att den ska ljuga. Jag har stött på exempel där 
jag tycker man gjort så vid transformationen. Att man adderat patina eller material 
som inte funnits tidigare för att det stämmer med bilden man vill förmedla. Jag 
anser att detta ofta misslyckas i praktiken och att det ger motsatt effekt. Jag vet inte 
om ett annat fönster hade gjort Råda mer rätt men jag tror att möjligheten till det 
finns.

VVS
Den kanske lite tråkiga punkten att titta på då det som ofta varken visas upp eller 
funderas så mycket på. Lite har jag redan tagit upp när det kommer till värme. 
Men det som är bra med dessa och andra ladugårdar är att det som oftast finns en 
stomme, struktur av el, vatten och ventilation i ladugårdar. Det är inte säkert att 
vatten fanns i Råda, då det var en spannmålsloge och inte en byggnad för kor på 
samma sätt som de andra. Men oavsett så är det inte allt för svårt att föra in då en 
ny innersula ofta ska gjutas på. Då kan en del av detta döljas i den plattan, precis 
som man gör vid nyproduktion av platta på mark. 

Slutsats
Så sammanfattningsvis kan man säga att taket är prio ett när det kommer till att 
rädda en ladugård. Det är den viktigaste delen inte bara för att den inte ska förfalla 
men även för att den ska locka in till möjligheter och transformation. Korrigerad 
plåt står hos många lågt i status när det kommer till takbeklädnad. Men på dessa 
stora byggnader så tycker jag att det funkar rätt bra. Ofta blir skalan på byggnaden 
det man i första hand upplever. Därefter detaljer och detta gör att man inte tänker 

så mycket på taket. En annan parameter är nog att man är så van att se plåt på 
ekonomibyggnader att det känns naturligt. Ett sådant tak på en villa sticker 
onekligen ut men på en ladugård eller loge känns det ganska hemma. Det är en 
något att komma ihåg, att även om taket i sitt befintliga skick är vackert och har ett 
värde så kan det vara värt att offra detta för att rädda helheten. 

Golvet, väggarna och VVS verkar i alla dessa exempel rätt föränderliga. Det 
var ingen som uttryckte någon större problematik med dessa installationer eller 
funktioner. Så det man får tänka på är att anpassa detta efter behov och program.

Den delen som jag upplever påverkat min bild nästan mest av om transformeringen 
är väl utförd eller inte är det exteriöra. Till det kommer fönster och dörrar och de 
påverkar onekligen uppfattningen och tolkningen av transformationen mycket.  Jag 
tycker inte att man har fått till det på Råda från utsidan sett. Det verkar vara härliga 
rum när man tittar inifrån men det blir inte fullt så bra från utsidan. Det påverkar 
upplevelsen väldigt mycket om man kan läsa den som en ladugård fortfarande eller 
om det ser ut att vara en nyrenoverad byggnad av nåt slag, oklart vilken. Det är 
något jag tar med mig vidare, att funktionen på insidan kan styra men att den inte 
får ta över hela den exteriöra fasaden för då försvinner ladugårdskaraktären helt. 

På det interiöra planet så upplever jag det krävs att vissa element eller 
karaktärsgivande funktioner bevaras för att byggnaden fortsatt kan läsas som en 
ladugård. Jag tycker att foderbordet som sparades för att det inte gick att ta bort 
väcker frågor och gör att man funderar över vad det kan ha varit för något tidigare. 
Att man i Glanshammar har satt upp väggar efter den ursprungliga båsindelningen 
är svårt att avgöra från foton men tanken av det tycker jag låter bra och hade 
varit intressant att uppleva på plats. Jag känner nu mig lite skeptisk till om detta 
verkligen går att läsa eller om man måste veta det för att förstå. De putsade men råa 
väggarna ger en känsla av att bo i en ekonomibyggnad som är lite ruff. Att det just 
är en ladugård kan man till viss del därmed räkna ut då många andra inte byggdes 
med stenväggar. Jag tycker att putsen ger en upplevd känsla av patina även om de 
till stor del putsat över den ursprungliga putsen. På så sätt bidrar det ändå och ger 
värde till transformationen. 

Vid Råda har man dock städat bort all patina eller historiska rester invändigt(och 
utvändigt). Det råa betonggolvet är en fin detalj som gör en del av känslan i 
rummen men i övrigt ser det ut som vilket hus som helst på insidan. Det finns inga 
detaljer, inget patina eller något som visar byggnadens narrativ och det är en stor 
brist. Det som är värdefullt att bevara i en ladugårdsbyggnad har här försvunnit. 
Varför det blivit så kan säkert förklaras men för mig är det svårt att i alla fall 
relatera till. 
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Ladugården
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EDEBY BOSTÄLLE

För att komma vidare med mitt arbete kommer jag nu att fokusera på en 
transformation av en befintlig ladugård. Denna del av arbetet kommer att omfatta 
ett gestaltningsförslag på hur den ladugården kan få en ny funktion och vad detta 
kommer medföra rent arkitektoniskt. När jag skulle välja en ladugård att arbeta 
vidare så föll valet på Edeby Boställes ladugård. Det är en byggnad som ligger på 
granngården till där jag växt upp och min familj bor. Anledningarna till att jag 
valt den ladugården består delvis i att jag tycker att det är en väldigt vacker och 
intressant byggnad. En annan aspekt är att denna under rådande pandemi ändå var 
tillgänglig för mig att besöka. Genom att den ligger granne med mina föräldrar 
kunde jag vid ett par tillfällen dokumentera ladugården utan att medverka till 
smittspridning. Något som jag givetvis behövde ta hänsyn till. 

Edeby boställe tillhörde från början byn Edeby men blev en egen gård när Edeby 
delades upp i två delar. Bostället hade en egen ladugård och mången andra 
ekonomibyggnader och ett antal bostadshus. På sommaren år 1930 brann gårdens 
ladugård ner efter ett åskoväder.
Via den vinsch/hiss som användes för att  få upp hö på skullen spreds blixtnedslaget 
i hela den tidigare byggnaden och totalförstörde den då den snabbt blev helt 
övertänd. Då detta skedde på sommaren så var alla kor ute på bete och den 
ensamma tjuren som stod bunden i ladugården hann räddas innan lågorna slukade 
resten. Tack och lov så dog därmed inga av djuren och året därpå började man 
bygget av den nya (exixsterande) ladugården. Innan bygget tog fart anlitades 
en arkitekt som gjorde ritningar på fasad, plan och sektion. När bygget sattes 
igång så högg man en del av skogsarealen och byggde ladugården med färskt 
virke. Takstolarna byggdes först och dessa reste man sedan upp en efter en till 
konstruktionen stod uppe och var bärande för alla resterade delar av byggnaden. 
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UPPMÄTNING

Tidigt under våren åkte jag till Edeby för att göra en uppmätning. Jag fotograferade 
då också byggnaden på in och utsida. Utifrån fotografier och de mått jag tagit 
kunde jag sedan modellera upp ladugården i cad. Som ett komplement till 
uppmätningen gjorde jag även fasadkollage. Dessa var användningsbara inte endast 
för att ta fram ritningar på byggnaden men även som skissunderlag. Trots att 
stommen i sig inte är så komplicerad då det är upprepande bärande takstolar tog 
detta arbete mycket tid. Det var svårt att förstå konstruktionen och det var inga 
standardmått på något vilket gjorde det hela än mer tidskrävande. Men under detta 
arbete så ökade min förståelse mycket för byggnaden. 

Norra fasaden 1: 400

Östra fasaden 1: 400

Södra fasaden 1: 400

SEKTION A-A
SKALA 1:200
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SITUATIONSPLAN
SKALA 1:2000

1. Edeby Boställe, boningshus.
2. Magasin.
3. Hönshus.
4. Bostadshus
5. Magasin
6. Garage
7. Vagnslider
8. Gödselplatta
9. Garage
10. Maskinhall
11. Edeby gårds bostadshus och ekonomibyggnader
12. Edeby Gårds ladugård. N

100 M0 
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2.

4.

3.

5.

6.

7.
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9. 10.

12.

11.
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Process
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Hur ska hållbar arkitektur vara? Det är en fråga som jag ställt mig många gånger. 
Byggsektorn är en stor miljötjuv och vi som arkitekter har ett ansvar i det. Vi 
behöver rita projekt med ett hållbarhetstänk. Det finns såklart olika sätt att göra 
detta på men ett sätt som jag tror har en stor effekt är att använda och omforma 
befintliga strukturer. Jag kan komma på mig själv att tänka att baksidan av detta 
är att man inte får göra helt ny arkitektur. Men vad är egentligen ny arkitektur? 
Det kan inte endast vara fasaderna och hur stommen ser ut som avgör om det är 
nytänkande och modernt. Arkitektur är ju så mycket mer än så. Med det sagt så 
är jag övertygad om att det inte bara är bra med återbruk och transformation utan 
även något som kul och utmanande att syssla med.

Mitt projekt växte fram ur en vilja att bevara ladugårdar, dels på grund av att 
jag anser de vara värdefulla byggnader men också för att jag personligen har ett 
band till dessa. Detta går således även hand i hand med vad jag tror är ett viktig 
grundsten i hållbart byggande. Nämligen att man tar till vara och nyttjar det som 
redan har byggts. Jag tycker också det är viktigt att inte göra arkitektur som kräver 
mer material och CO2 utsläpp än nödvändigt. Så att hålla nere kvadratmeter är 
inte bara kostnadseffektivt utan även bra för miljön. Något som är värt att ta med i 
beräkning i mitt projekt. Jag vill inte föreslå något som kostar, både ekonomiskt och 
miljömässigt som sedan inte används. Det vore ett slöseri med resurser. 

Under min praktik på ett arkitektkontor i Stockholm så sa min chef att de endast 
har ett hållbarhetstänk om beställaren efterfrågar detta. Det är något som går helt 
emot allt vad jag står för. Jag tycker det är viktigt att jag som arkitekt tar ansvar för 
miljön oavsett om det finns ett krav på mig att göra detta. Därmed var det viktigt 
för mig att göra ett examensarbete som är hållbart. Som tidigare sagt hade jag 
kunnat göra detta på många olika sätt och dra hållbarhet längre än jag kommit att 
göra. Men mitt huvudfokus har inte varit hållbarhet i sig utan detta har endast varit 
en förutsättning för att gå vidare mitt arbete. Jag tror inte alltid att huvudfokuset 
behöver vara hållbarhet utan att det viktiga är att arkitektur alltid innehåller det 
tänket på ett eller annat sätt. Det är så jag har valt att jobba med hållbarhet inom 
mitt examensarbete.

HÅLLBARHET

Arbetet med hållbarhet i projektet. 
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OMRÅDESANALYS

Karta över Björkvik i Katrineholms kommun, Sörmland. 
5 km
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För att kunna göra ett program som inte endast är anpassat till byggnaden men 
även till området har jag gjort en analys och granskning om ett tänkt behov. Detta 
då jag gärna vill att min projekt inte ska röra sig för mycket från verkligheten 
utan vara en guidade exempel på hur man kan ta hand om dessa byggnader. 
Möjligheterna för vad ladugårdar går att transformeras till är nästan oändliga, 
allt går ju om man verkligen vill. Men för att inte riskera att detta projekt blir 
för ouppnåeligt så vill jag undvika att göra det till ett hotell bara för att. Om 
det ska bli ett hotell så önskar jag att det finns ett behov för det i området, detta 
för att det ska kunna inspirera andra till att se vad andra ladugårdar har för 
förutsättningar gällande programmering.  I mina referensprojekt har jag sett att en 
entreprenörsanda kan rädda en ladugård. Om ägaren har ett företag eller behov att 
nyttja ladugården så är steget till en transformation inte så stort. Men i de fallen när 
ladugården står och förfaller så saknas idéer för vad denna ska kunna transformeras 
till. Steget är då att inte endast föreslå en gestaltning utan även komma med idéer 
på vad program för byggnaden ska innehålla. Jag tror att om jag som arkitekt 
presenterar ett program som fungerar i byggnaden men även i samhället så kan 
det vara enklare att locka fram investeringar. Då ställs mindre krav på ägaren till 
byggnaden att själva utveckla en verksamhet som passar i den. Givetvis kanske det 
kan vara ett program som ägaren är intresserad av men det kan även vara så att den 
kan ge förutsättningar för någon annan att driva en verksamhet i lokalen.
 
En stor fördel med att jag har valt att fokusera på en ladugård i Björkvik är att jag 
till viss del har tillgång till den. Då mina föräldrar bor granne med ladugården och 
jag känner ägaren, Mats så är det inga problem för mig att få gå in eller runt den 
när jag vill. Dock är det fortsatt så att Covid-19 begränsar mig möjlighet att åka dit. 
Jag försöker att besöka mina föräldrar så sällan jag kan i dessa tider så har därför 
inte varit där så många gånger som jag kanske annars hade varit om det inte pågått 
en pandemi. Men på grund av dessa förutsättningar är jag därför väldigt tacksam 
att jag valt att fokusera på ett område som jag har ganska stor kännedom om. Jag 
har växt upp där och spenderar normalt sätt relativt mycket tid där. Det har varit 
både en fördel och nackdel när jag ska göra en analys av området. Jag behöver inte 
vara på plats och ställa frågor till de som bor där. Det mesta har jag rätt bra koll på 
och min familj har hjälpt till med den informationen jag varit osäker på. Jag insåg 
ganska snabbt att mycket av den kännedom och kunskap jag har om Björkvik är 
svår att finna. Jag har en ganska stark tro på att man kan googla allt men när jag 
ville faktakolla mig själv så kunde jag ibland inte hitta all info där. Alla företag och 
föreningar har trots allt inte hemsidor, facebooksidor eller dylikt. En sån grej som 
jag inte kunde hitta var lunchserveringen på äldreboendet. När det inte är pandemi 
så är den nämligen öppen för allmänheten och är ett populärt lunchställe för 
lokalbefolkningen. Detta vet jag existerar men om jag inte haft den kännedomen så 
hade jag inte kunnat få den informationen. Det gör att jag har insett att det nog är 
väldigt viktigt att prata med människor som bor i ett område och inte endast förlita 

sig på att man kan googla fram all information. Det är något jag tar med mig inte 
endast i detta projekt utan vidare i min roll som arkitekt. 

Min lokalkännedom medför dock att det blir svårt för mig att göra en objektiv 
analys. Mina åsikter, fördomar och erfarenheter sätter oundvikligen färg på 
analysen. Detta kan nog vara bra då det jag kommer fram till är grundat i mina 
egna upplevelser och kunskaper. Men det riskerar att även bli så att mina åsikter om 
Björkvik gör att jag kanske styrs åt det hållet jag personligen anser vara bäst. Det 
är svårt att få ett helikopterperspektiv på något man redan kan. Men jag vill vara 
öppen med att denna analys görs av mig, en person som växt upp i bygden och som 
har åsikter och idéer om den. 

Björkvik är en mindre bygd som består av ett samhälle samt ett relativt stort 
område glesbygd. När man som barn går i skolan så får minst hälften av ens 
klass skolskjuts på grund av att de bor för långt bort för att ta sig dit på egen 
hand. Vidare när man kommer upp i högstadiet så får barnen istället skjuts till 
busshållplatsen.  Det ger en ganska talande bild för hur bebyggelsen delvis finns 
samlad i samhället, där skolan och bussen till stan finns, och att en del finns 
utspridd över ett större område. 

I bygden finns det totalt ca 450 bofasta personer(wikipedia, 2020). Utöver detta 
finns en relativt stor mängd fritidshusägare. Det är generellt ett populärt ställe 
att ha fritidshus. En möjlig förklaring till det är dess läge. Björkvik ligger bara 
10 minuter från E4:an. Väl där når du Stockholm inom 1,5 h. Skavsta flygplats 
som ligger i Nyköping är 40 minuter bort och det är bra väl underhållna vägar till 
bygden. En annan faktor som troligen gör det mer attraktivt är att det inte ligger 
så långt in i landet. Jag kan tydligt se att priserna minskar ju längre in i landet man 
tittar denna del av landet. Björkvik ligger närmre kusten än likvärdiga byar inom 
samma kommun som har en högre prisbild än de andra. Jag tror också att det blivit 
populärt just för att människor känner till det eller vet andra som köpt bostad där. 
Många av de hus som säljs till fritidshusköpare är villor som är åretruntboende. 
Det medför att det blir allt mindre hushåll som bosätter sig där och har sina barn 
i skolan på orten. Det är ett minskande barnatal i Björkviks skola och det finns 
ett behov av att locka fler barnfamiljer att flytta dit. Om inte riskerar skolan att 
stängas och det skulle minska bygdens attraktion och styrka en hel del. Jag skulle 
själv vara tveksam till om jag skulle kunna tänka mig att bo där med barn om inte 
större delen av grundskolan finns på orten. Jag är inte i ett skede av att varken flytta 
tillbaka dit eller skaffa barn men jag har ärligt kunnat rekommendera andra att göra 
det. Visst var det inte kul att pendla till Katrineholm i högstadiet och gymnasiet. 
Men idag finns bättre kommunikationer så jag tycker inte det är så stor skillnad 
från hur många andra får göra under sin skoltid. Men denna pendling medför 
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längre dagar och jag är mycket tveksam till att det är lämpligt för en 8-åring. Därför 
behövs fler barnfamiljer lockas till att bo på orten så att skolan kan fortsätta med 
sin verksamhet. 
De senaste åren så har de tillgängliga funktionerna i stort växt en hel del. Man har 
nu efter att den gamla Ica-butiken brann ner åter byggt upp en livsmedelsbutik. 
Denna tillkom efter flera år utan butik och är en uppskattad del av Björkvik. Sedan 
den togs över av några drivna entreprenörer för ett par år sen har den växt och 
fortsätter att utveckla sitt sortiment. Det är alltid folk där och handlar och det är 
lite av ett tidsfördriv för många. Det är inte ovanligt att kunder bara köper en liter 
mjölk och en trisslott. Det kan kännas lite onödigt att åka ner till butiken(som den 
kallas) för det men jag tolkar detta mer som en mötesplats än endast en butik. Vissa 
personer träffar man nästan alltid när man är där och jag tror att det beror på att 
de nog är där minst en gång varje dag. Det finns inte så många andra mötesplatser 
i byggden så jag tror det är därför många samlas där. Det finns en stor del av är 
egenföretagare i området och jag tror att dem har ett behov av att träffa andra 
männsikor i vardagen. Den matbutiken fyller det behovet till viss del. Jag tror 
dock att det är möjligt att utveckla fler sådana mötesplatser och att det skulle vara 
ett bra tillägg för orten. En annan mötesplats som har existerar är serveringen på 
ålderdomshemmet. Lunchen serveras i ålderdomshemmets matsal där de boende 
även äter. Det gör att de äldre får möjlighet att integreras med andra vilket jag 
tycker är ett väldigt bra initativ. Jag anser att vi i Sverige behöver bli än bättre på att 
ta hand om våra äldre och jag tycker att projekt som integrerar de på äldreboenden 
är viktiga och nödvändiga. 

På tal om verksamheter så vill bygden själva marknadsföra sig som entreprenör tätt. 
Det kan det nog vara om man räknar det procentuella förhållandet av de boende 
som är egenföretagare mot de som är anställda. Detta kan nog delvis förklara sig i 
att det är vanligt att ha eget företag på landsbygden. Gårdar är ofta enskilda firmor 
och det finns ganska många företag inom bygg och entreprenad som huserar i 
området. Men om detta faktiskt är statistiskt bevisat vågar jag inte uttala mig om, 
men ovanligt med företagsamhet är det iaf inte.
De flesta av dessa företag drivs från hemmet. Det finns få byggnader där det är 
enkelt att etablera en verksamhet som är liten och  kanske kontorsbaserad. Det 
finns två frisörsalonger som båda finns i samma byggnad som ålderdomshemmet. 
Det finns ett it.företag som har kontorslokal i en lägenhet ett av byggdes hyreshus. 
Möjligheten att kanske kunna hyra en lokal i ekonomibyggnad på någon gård 
finns givetvis men de är troligen inte anpassade för att hålla en verksamhet. Då 
bostadspriserna är ganska höga och att området är populärt hos sommargäster är 
möjligheterna att hyra ett hus för sin verksamhet begränsade i fråga om konkurrens. 

Andra verksamheter som finns är de som lockar turister och besökare. Danbyholm, 
Ängby och Barbros cafe är tre fik som med lite olika sortement och inriktning har 
blivit populära utflykstmål lokalt men även utanfrånkommande. Verksamheten som 
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den jakt och vilt upplevelsen vid Virå samt Joce Citys westernstad lockar många till 
området. Bärförsäljning som den vid Mariebergs självplock och handelsträdgården 
Ingvaldstorp är således också poppis och sätter Björkvik på kartan. 

För lokalbefolkningen så finns det ganska många samhällsfunktioner. Brandstation, 
utegym, distriktsköterska, frisör och sporthall är några av dem. Det finns även 
en hembygdsförening som har en uthyrningslokal som är tillgänglig för fester 
och event. För ett tiotal år sedan brann den förra hembygdsförenings hus ned. 
Den var en lokal som var välförankrad hos bygdens invånare. Den hyrdes ofta 
till olika evenemang. Det var många som hade större fester där, hade olika typer 
av uppvisningar eller samlingar. Det fanns en scen och ett enklare kök så det var 
enkelt att anordna den typen av event. Mina egna föräldrar liksom många andra 
par i bygden hade sin bröllopsfest där. När denna brann ner så fick huset som 
tidigare användes av Philadelphia kyrkan bli den nya föreningslokalen. Den har 
liknande egenskaper som den tidigare men är mindre och inte lika tillgänglig när 
det kommer till foaje, kök och förråd. Kyrkans sockenstuga kan även den hyras 
för att anordna fest och dylikt men det finns vissa förhållningsregler som kanske 
avskräcker en del. Det får inte vara ljud efter ett visst klockslag osv. Det gör att 
kanske inte alla typer av event heller passar in där. Trots att man gjort vad man 
kunnat för att ersätta den nerbrända lokalen så finns ett behov av något mer inom 
det området.

Björkviks skola och förskola.

Yngaregården. Sporthallen.

Brandstationen. Matbutiken.

Hembygdsföreningen. Macken samt parkeringen för REKO-försäljning.
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Jag började med att skriva ner olika program som jag tänkte att man möjligen skulle 
kunna fylla ladugården med. Jag skrev ner allt jag kunde komma på och började 
sedan väga för och emot för dessa förslag. Det jag grundade detta i var min analys 
av Björkvik samt min analys över ladugårdens förutsättningar. 

Ett behov och möjligt program som jag kan se är ett utrymme för företagsamhet 
att utvecklas i samtidigt som det kan vara en mötesplats. Det var så min idé av ett 
kontorshotell skulle kunna vara ett bra program för byggden. En lokal där man kan 
hyra en arbetsplats, om man så är egenföretagare eller någon som jobbar hemifrån. 
I denna tid som vi lever i så finns ett ökat behov av att jobba hemifrån. Även om 
vi senare kommer att kunna gå tillbaka till våra arbetsplatser så tror jag att många 
ändå kommer att välja att helt eller delvis arbeta hemifrån. Speciellt om man tagit 
steget att flytta längre bort från sin arbetsplats. Men även om detta levnadssätt 
skapar möjligheten för landsbygden så tror jag ändå att många kommer att vilja ha 
en plats att gå och jobba på. Dels för att träffa andra människor men även för att 
det kan vara svårt att fokusera och prestera när man är hemma. Jag kan verkligen 
känna igen mig i att det vore skönt att komma hem från arbetet. Distansstudierna 
i Lund gör att jag kan bo kvar i Stockholm vilket jag är väldigt tacksam över 
men jag hade önskat att det fanns någonstans jag kunde ha en skärm och mina 
skolgrejer som inte var mitt hem. Om det inte varit en pandemi så hade jag ju 
kunnat gå till ett bibliotek men då ska man släpa allt sitt material fram och tillbaka. 
Ett enkelt sätt att hyra en arbetsplats där man kan få tillgång till gemensamma 
kontorstillbehör som skrivare och scanner tror jag hade varit mycket attraktivt. 

Ett sådant program gynnas säkert av att ligga mer centralt i Björkvik där det finns 
lite mer bekvämligheter. Då Edeby ligger på en udde lite avsides så det är en bit att 
åka för de flesta. Det är främst bil som gäller för att ta sig dit. Men de flesta som 
bor eller bosätter sig i området har det. Jag tror därför inte att det behöver vara så 

FRAMTAGNING AV PROGRAM

Mindmap över tänkbara program

direkt avgörande för den typen av verksamhet att vara lite avsides. Speciellt inte 
med tanken på läget vid en sjö och den asfalterade vägen. Storleksmässigt tror jag 
inte att det ska vara allt för många arbetsplatser då det inte finns allt för många 
invånare. Det är inte heller möjligt för alla att jobba på distans eller ens önskvärt. 
Men jag tror att en viss efterfrågan finns att vänta. Det skulle även kunna användas 
att mindre verksamheter och egenföretagare som kanske inte behöver så många 
arbetsplatser och då gynnas av ett mer socialt arbetsliv. Detta skulle då bli en 
mötesplats i bygden och det finns det behov av att skapa.

Ett annat program som jag tycker är möjligt att gå vidare med är bostäder. Då allt 
fler kan tänka sig att bo på landet så växer efterfrågan på bostäder. Därmed så vore 
ett hållbart program att bygga bostäder. Det skulle även möta behovet av att locka 
fler barnfamiljer till området vilket är behövligt. En svårighet som jag ser med detta 
är vad det kommer att göra med ladugården och hur denna kommer att påverkas 
av programmet. Råda ladugård som jag tittat på som ett exempel av transformation 
av en ladugård förlorade nästan allt värde som ladugård när det omvandlades till 
bostäder. Huvudfokuset för mitt projekt är att rädda ladugården och inte rädda 
byggnadskroppen. Därmed tror jag att man får vara försiktig när man gör ingrepp 
för att förvandla det till bostäder och verkligen skissa mycket på de ingrep som 
detta program kräver.

Ett tredje program som jag anser finns ett behov av i bygden men som även passar 
väl in i ladugården är en stor lokal. Det vore ett sätt att kunna ta tillvara på logen 
men även ge tillbaka en festlokal till bygden. Denna lokal skulle sedan kunna hyras 
ut och nyttjas av lokalt boende men även hålla vissa evenemang eller aktiviteter. 
REKO försäljningen är relativt etablerad i Björkvik och de har i dagsläget endast 
en parkering vid matbutiken som marknadsplats. En del hushåll har försäljningen 
hemma men alla har inte sådana förutsättningar. En lokal som skyddar mot 
väder och vind hade därför varit ett sätt att få den typen av engagemang och 
verksamheter att växa. En lokal som har utrymme för försäljning men även 
gemensamhet hade nog kommit väl till användning.

Jag tror också att suget efter all typ av kultur efter pandemins slut kommer att 
skapa efterfrågan på evenemang och således lokaler för dessa. Jag tror att det 
kommer att skapa en trend som kommer att stanna. Jag upplever själv att jag känner 
en större tacksamhet och behov av kultur nu än innan pandemin. Jag hoppas och 
tror att det kommer att förändra mitt liv och inte endast vara en kort konsekvens 
av  den. Om det blir så för mig och andra så tror jag att kulturscenen kan växa och 
då behövs yta för detta.  Jag tror också att det kommer att bli viktigare att kunna ha 
kultur mer lokalt. Det är kanske inte första och sista pandemin och det kan kanske 
vara bra att man inte alltid måste resa till storstäderna för att nå denna typ av event. 
Med det sagt så är efterfrågan givetvis begränsad så en lokal som kan fungera till 
detta ett par gånger om året skulle kunna vara tillräckligt. 
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MÖTET MED BYGGNADEN

När man kommer åkandes på vägen fram till Edeby så är ladugården en av de 
byggnader man kan skymta på långt håll. Den första vyn är tagen på vägen 
dit, ca 500 m från ladugården. På det avståndet så uppfattar man inte höjden 
på byggnaden helt då boningshuset ligger på en höjd. Det lurar en att tro att 
ladugården har ungefär samma höjd som boningshuset. 

När man kommer lite närmre så förändras den uppfattningen då man tydligare ser 
att det är nivåskillnader och att ladugården är väldigt hög och stor. Här uppfattas 
även att ladugården är placerad en bit ifrån boningshuset och att de upplevs som 
separerade. 

Från den sista vyn så står man framför vägen ner till ladugården. Här bryts vägen 
av en upplevd gränsdragning då vägmaterialet förändras från asfaltsgrus till 
vanlig grusväg. Från denna position så upplevs taket väldigt stort och tar nästan 
allt fokus från resterande del av ladugården. Vid en närmre titt så kan man dock 
se uppdelningen av ladugården och att det är en höghusladugård i två plan med 
varierande funktioner. 

Från alla vyer så ser man att den byggnad och de omkringliggande mindre 
byggnaderna är ekonomibyggnader. Det finns ingenting som upplevs som trädgärd 
eller något som bryter upp den stora ladugårdsplanen. Ensilagbalarna som först 
syns på nära håll bidrar till känslan att detta är en ladugård och om man inte vet 
det sedan tidigare så kan man inte tro att större delen av den stor tom. Utifrån sett 
så ser den ganska aktiv ut och omgivningen är onekligen en bidragande faktor till 
detta. Från min värdeanalys så konstaterar jag att bevarandet av dessa vyer har stor 
betydelse. Därmed behöver transformationen göras på ett sådant sätt att dessa vyer 
upplevs på samma sätt i framtiden. Det gör att vissa fasader och delar av ladugården 
inte kan förändras i samma utsträckning som andra. 

N50 M

1. 2.

3.

1. Vy på väg fram till Edeby.

1. Vy över Edeby Boställe.

Skala 1:5000

1. Vy över vägen fram till ladugården.
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Ladugården ligger med långsidorna mot nord-öst och syd-väst. Det resulterar i att 
baksidan har väldigt bra med soltimmar. Det är en bra förutsättning för att skapa 
det mesta av utomhusytan på baksidan. En del av min värdeanalys är att jag vill 
att ladugården ska fortsätta att se ut som en ladugård. De vyerna som jag berörde 
tidigare blir därför viktiga.  Då jag vill undvika att lägga för mycket element på 
framsidan som inte andas ladugård är det bra att baksidan är solsidan. Element så 
som utemöbler, rabatter, gungställningar, badtunnor mm placeras fördelaktigt på 
solsidan. Den sidan är således även den som jag anser har utrymme för detta utan 
att påverka upplevelsen av att det är en ladugård.  Med tanke på detta ligger denna 
ladugård nästan optimalt rent väderstrecksmässigt. Dess läge möjliggör ett program 
som sträcker sig ut på baksidan vilket ger goda förutsättningar för en välgjord 
transformation. 

 SOLSTUDIE

1.  Solupp- och 
     nedgång 20 augusti.
2.  Solupp- och 
     nedgång 20 maj.N50 M
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KOMMUNIKATION OCH AVSTÅND
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Edeby Boställes ladugård ligger som tidigare nämt några kilometer ifrån Björkviks 
centrum. Förutom ekonomibyggnaderna som ligger intill byggnaden så ligger ett 
antal boninghus inom ett stenkast. Dessa tillhör delvis gården men även till Edeby 
gård som ligger precis intill. 

Det är en asfalterad väg fram till Edeby vilket är en bra förutsättning för all typ av 
verksamhet eller boende. Att slippa köra på grusvägar är attraktivt och möjligör för 
mycket. Denna har bekostats av en vägsamfäldighet bestående av markägarna och 
husägarna längs med vägen. Beroende på program i ladugården så kan denna vara 
tvungen att bekosta en del av underhållet för denna väg. Det innebär en extra utgift 
som tillkommer vid transformationen men som samtidigt kan vara väl värt. 

Från ladugården ser man Edebyviken som är en del av sjön Yngaren. Där finns både 
en långgrund strandremsa som idag är väldigt vassbevuxen. Men det finns även 
stenklippor som jag av erfarenhet vet är perfekta att fiska ifrån. 

Avståndet mellan ladugården och boningshuset ger utrymme för en privat zon 
som inte påverkas av ladugårdens programering. Det skapar givetvis samma 
förutsättningar för ladugården eftersom den ligger privat utan närhet till något 
bostadshus. 
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PLATSANALYS

För att analysera området kring ladugården har jag valt att titta på de olika 
funktionernas anspråk på omgivningen. Detta var ett steg i att komma vidare med 
tänkbara program. Genom att titta på vilka zoner som varje funktion kräver så 
blir det tydligare vilka delar som kan samverka bra eller också behöver skiljas åt en 
del. Genom denna analys så drog jag slutsatsen att den enda delen som kan skiljas 
från resten är ladugården. Den har en utomhusarea som i stort sätt är frikopplad 
från den resterande delen och därmed har potential till att vara privat. De andra 
tre delarna har alla ytor som gör de mer publika och där det kan finnas större 
utmaningar i att försöka göra privata zoner. Denna uppdelning med publika och 
privata zoner utanför byggnaden kan med fördel kopplas samman med det inuti 
byggnaden. Vid tillfälle att det görs så slipper man förändra omgivningen allt för 
mycket. Att undvika detta är något som gör transformationen minde kostsam 
vilket är en fördel. Dock så är all hårdlagd yta, så som ladugårdsplan och vägar 
väldigt bristfälligt grusade. Det medför att hela omgivningen blir väldigt lerig. Det 
är givetvis inget större problem om endast jordbruksmaskiner ska åka där men vid 
tillfälle att människor eller bilar ska var kring byggnaden behövs området dräneras 
och fyllas på med både makadam och väggrus eller dylikt. 

1.�Den�befintliga�
jordbruksverksamhetens område utgör 

två zoner. En utanför torken och en 
utanför maskinhallen.

3. Ladugårdens zon är 
fräst�på�baksidan.�Där�finns�
den gamla gödselplattan 

och känns därmed 
sammankopplad med 

ladugården.

4. Stallets entré skapar en zon som 
delas med jordbruksverksamheten. 

På�baksidan�finns�det�en�
utlastningsbrygga till gödselstacken. 

2. Logen har i dagsläget inget 
anspråk på utomhusyta. Men om 

denna skal nås utan att gå igenom 
ladugården så skulle den ta anspråk 

på körbanan. 
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VÄRDEANALYS

Jag har valt att använda mig av Axel Unnerbäcks metod för att göra en värdeanalys 
av ladugården. Detta för att hjälpa mig vidare i arbetet och för att säkerställa att jag 
jobbar tillsammans med byggnaden. Jag anser att den typen av värdeanalys bidrar 
till att mitt projekt ämnar att förbättra och ge ladugården förutsättningar att finnas 
kvar över tid. 

Unnerbäscks analys delas in i två huvudkategorier, dokumentvärde(traditionella, 
huvudsakligen historiska egenskaper såsom byggnadshistoriskt 
värde , arkitekturhuåtoriskt värde och personhistoriskt värde) och 
upplevelsevärde(arkitektoniskt värde, identitetsvärde, patina m.m.)(Unnerbäck, 
2002). Av min analys kan jag konstatera att ladugården jag har valt har en hel 
del värdefulla kvaliteter värda att bevara. Det handlar i viss mån inte bara om 
denna enskilda ladugård utan en del av min analys kan lätt flyttas över till andra 
ladugårdar. De har och har haft en viktig roll för landsbygden och det gör dem 
väldigt värdefulla. När det kommer till Edeby boställes ladugård så är en av dess 
viktigaste och mest värdefulla aspekt att det är en tidstypisk funkisladugård och 
hur denna var utformad. Detta medför att logen tar en stor roll och att denna 
arkitektoniskt inte har fönster men mycket ventilation och utrymme. Detta bör 
således ta hänsyn till vid ingrepp. En annan aspekt är att byggnaden har stort värde 
i vad den representerar. Således bör den oavsett program fortsätta att representera 
jordbruket då det är det som ger den värde. Detta är två delar som jag kommer att 
fokusera på när jag gör min transformation. Att den fortsatt ska upplevas som en 
ladugård, både exteriört och interiört. 

Vid alla förändringar av funktionen medför att värden som samhällshistoriskt, 
socialhistoriskt teknik-och industrihistoriskt delvis offras. Detta då dessa värden 
är starkt sammankopplat med funktionen. Ett sätt att kringgå detta är att bevara 
funktioner i delar av ladugården. Då denna ladugård fortfarande används inom 
jordbruket är det således enkelt att göra detta vilket i andra fall kan vara mer 
problematiskt. 

Patinan och det arkitektoniska värdet kan lätt försummas vid ingrepp och 
förändring. Nya ytskikt, fönster och tillägg påverkar dessa värden väldigt mycket. 
Det bör därför göras en avvägning där man försöker att bevara vissa delar av detta i 
den mån det går. 

Slutligen konstaterar jag att mycket av det som jag i min analys listat som värdefullt  
i vissa fall riskerar att försummas vid en transformation. Men transformationer är 
nödvändigt för att rädda ladugården. Det finns en romantiserad bild av lantbruk 
och intresse för självhushåll som tydligt kan ses i tv-tablån. Men detta kommer 
inte att vara tillräcklig för att rädda alla tusentals ladugårdar. Det var för mig viktigt 
att göra denna analys för att inse vad som bör bevaras och ta hänsyn till vid min 
gestaltning. Men än mer så upplever jag att denna analys är ett bra sätt att visa 
värdet som ladugårdarna alla besitter i vårt samhälle. Analysen går att läsa i sin 
helhet i bilagan Värdeanalys. Att göra denna typ av analys är något som jag ser som 
en förutsättning för att kunna göra en bra transformation och gestaltning. Detta 
bör således göras på den ladugården man tar sig an även om mycket av det jag kom 
fram till är generella värden som kan appliceras på mången ladugårdar.
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Skissprocess
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TIDIGA SKISSER

Tidigt började jag skissa i plan för att tänka mig vad man skulle kunna omvandla 
denna ladugård. Innan denna process startade hade jag redan gjort de flesta  av 
mina analyser av området och byggnaden. Jag hade därmed en ganska god bild av 
vad jag ville göra rent programmässigt men även i vilken del av byggnaden. Det till 
trots så var det lite svårt att komma vidare.  Byggnadens storlek på över 600 kvm 
per plan var svår att ta sig an. Dess djup var något som tidigt satte förutsättningarna 
för skissandet. Jag gjorde en snabb skiss på dagsljusfaktorn för att se hur långt in 
det var rimligt att tänka sig att jag kunde rita rum med goda ljusförutsättningar. Jag 
utgick ifrån orginalfönstrena då dessa finns bevarade även om de inte längre sitter 
i väggen. Då de är placerade nära taket så gav de ända ganska goda förutsättningra 
för att leda in ljuset en bit i byggnaden. Detta var hjälpande i arbetet att utveckla 
planen och programmet. 

Jag gjorde väldigt mycket skisser på tänkbara planlösningar för olika typer av 
program. Jag försökte att tänka på hela byggnaden och hur den skulle kunna 
komma ihop. Men då alla analyser och tankar jag haft har varit uppdelade i olika 
delar av byggnaden så tog jag beslut om att det bästa för mig vore att göra denna 
uppdelning och sedan jobba vidare från det. 

Med hjälp av fasadkollagen jag gjort kunde jag lätt skissa på fönstersättningar. 
Här är några av mina skisser på en ny fönstersättningar för ladugårdsdelen.

35 m2

A
1

A
1

3,5 m 2 

1:400
Förenklad dagsljusfaktor analys

Två skisser på tänkbara planlösningar som gjordes tidigt i skissprocessen.
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UPPDELNING AV LADUGÅRDEN

Logen

Stallet

Torken

Ladugården

Jag delar upp ladugården i 4 delar; logen, ladugården stallet och torken. Skälet till 
denna uppdelning är dels de olika karaktärerna som varje del har. Att logen skiljer 
sig från resten kan nog tala för sig självt. Anledningen till att jag väljer att särskilja 
stallet från ladugården som annars har samma typ av väggar är det faktum att det är 
olika takhöjder i delarna. Stallets platta är nämligen i en annan nivå än ladugården 
och är orsaken till detta. Utöver nivåskillnaderna så är originalfunktionen också 
separerad och det har också legat i grund till uppdelningen.

Då den delen jag väljer att kalla torken har en funktion idag kommer jag att lämna 
den orörd. Den befintliga jordbruksverksamheten är det som gör att den ladugård 
tas hand om. Jag ser därför inga skäl att ta bort detta. Om det i framtiden skulle 
förändras kan den delen transformeras då, om så är önskvärt. 
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LADUGÅRDEN
SKISSARBETE

För�att�hålla�det�befintliga�bjälklaget�synligt�
så tilläggsisoleras det på ovansidan. Det 
bidrar även till att takhöjden inte blir allt för 
liten i ladugården.

Takhöjden i ladugården tillåter att både 
golv och tak kan isoleras. Detta blir bäst om 
taket isoleras uppe på logen. 

För att isolera men även jämna till 
golvet krävs en platta på ca 300 mm. 
Denna räcker dock inte till för att ta bort 
foderbordet som därför måste bilas bort.

Från värdeanalysen jag gjort så kan jag konctatera att denna delen av byggnaden 
som bäst representerar ladugården som byggnad. Det är den delen många 
förknippar vara det en ladugård innehåller. Det är kanske inte alla som varit inne 
i en ladugård, varken en som fortfarande används eller en som står tom. Det har 
därmed ett pedagogiskt syfte att man kan fortsätta att läsa byggnaden och förstå 
dess historik genom denna del. Kanske att det är viktigast just i denna del att så 
mycket av patinan, planlösningen och originalkaraktären bevaras. Dessvärre är den 
synliga konstruktionen i form av pelare i behov av att förstärkas eller ersättas. Med 
tanke på det extra bjälklaget som isoleringen medför så är en nya pelare en bra 
utväg. Då pelarna idag inte är placerade med något återkommande cc-mått gör jag 
bedömningen att man kan flytta deras läge något vid renoveringen. De har placerats 
utifrån principen form follows function och en lägesändring borde vara möjlig. Det 
skapar andra förutsättningar för planlösningen i denna del. 

Då denna del är så representativ av ladugården som helhet bör den fortsatt utgöra 
ett historiskt berättande. Detta är speciellt viktigt sett på exteriören men således 
även interiören. Genom att bevara bjälklaget och färgsätta väggarna enligt samma 
princip som idag (två delad färg) tror jag att en del av ladugårdskaraktären bevaras. 

Det�befintliga�bjälklaget�tillför�en�förståelse�av�byggnaden�
men är således också en värdefull aspekt i bevarandet 
av ladugården. Det bidrar till patina men även andra 
värdegrunder som jag konstaterat i min värdeanalys. 

Det�befintliga�bjälklaget�bärs�upp�av�konstruktion�
i ytterväggarna men även i form av pelare i 
rummet. Dessa är centrerade kring foderbordet 
och är i dåligt skick pga slitage. 

Den�befintliga�väggpanel�är�på�flera�platser�
utbytt men som ses på bilden är den även 
ganska sliten. Färguppdelningen av väggen är 
klassiskt svart och vitt, något som är vanligt i 
ladugårdar eller stall. 

I�den�befintliga�plattan�finns�en�del�
rännor och även ingjutet foderbord 
och spiltsocklar. På bilden ses hur 
man med hjälp av skivor täckt 
rännorna för att kunna använda 
ladugården som förråd och stall. 
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STALLET
SKISSARBETE

Det som finns kvar av boxar och orginalinredning berättar och visar tydligt  att 
det varit ett stall. Detta trots att mycket av det redan har rivits ut. De element som 
fortfarande finns kvar är därför viktiga att bevara. Då dessa väggar sitter på en 
betongsockel så är det möjligt att plangjuta golvet utan att dessa påverkas. Vad som 
inte är möjligt är att isolera golvet. Det utesluter möjligheten för detta att vara ett 
utrymme som man nyttjar utan skor. Det avgjorde varför denna del av ladugården 
fick bli kontor. För att kompensera för värmeförlusterna golvet medför installeras 
solceller på taket. 
Denna del av ladugården ger utrymme till arbetsplatser för ca 8-10 personer vilket 
jag tror skulle svara väl på efterfrågan. 

Förutom ovannämnda delar så är det inte mycket som är karaktärsbyggnade och 
har arkitektoniska värden i stallet. Panelen och foderbordet är båda i dåligt skick 
och är svårt att bevara på ett bra sätt. Konstruktionen som har förstärkts vittnar om 
att det är någon typ av förändring som skett på planet ovanför men detta kan nog 
mer förvirra än förklara. Denna förstärkning behövs givetvis fortfarande men är 
möjlig att förlägga i väggar. Spännvidden är inte större än den limträbalkar klarar av 
vilket underlättar detta.

Då denna del inte kräver öppningsbara fönster så bevaras orginalfönsterna men 
kompletteras med ett isolerglas på insidan. Väggar och tak tilläggsisoleras på samma 
sätt som ladugården. 

Mötesrum�skapas�i�den�befintliga�boxen�och�spiltan.�Det�bevarar�
stallkaraktären och denna förstärks genom att färgsättning blir lik dagens 
med tvådelade väggar i svart och vitt. 

Det�befintliga�bjälklaget�är�vackert�och�bevaras.�Boxväggarna�bevaras�och�utgör�stommen�för�
mötesrummen. Väggarna kompletteras med en smäcker inglasning för att ge mer ljudisolerade 
mötesrum

De�nyare�kompletterande�pelarna�i�konstruktionen�förflyttas�till�bärande�inneväggar.�Fasaden�
bevaras då fönster isoleras med en karm med isolerglas. 
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Från min värdeanalysn så kan jag konctatera att det främst är det arkitektoniska 
värdet som är starkt. Rummets utformning och storlek ger en unik upplevelse. Det 
är ett ovanligt rum och har mycket värde i fler kategorier då det både representerar 
lantbruket men även innehar patina och är en typisk höghusladågård och väl 
representerar den arkitektoniska stilen. 

För mig var det viktigt att bevara detta rum och öppna upp det för en mer publik 
funktion. Jag bestämde mig därför för att göra ett multifunktionellt rum som inte är 
allt för programerat. Jag tror att detta rum är användningsbart för mycket om man 
ger det förutsättningar att vara en ”bylokal”. En lokal som kan användas till mångt 
och mycket. 

Då det var viktigt att  bevara gavelns ljusinsläpp samt den synliga konstruktionen 
skissade jag på lösningar att tilläggsisolera taket på utsidan och väggarna på 
insidan. Då rummet är så otroligt stort gjorde bedömningen att det inte vore 
hållbart att tilläggsisolera detta ytrymme och hålla det uppvärmt. Det skulle vara 
allt för resurskrävande i förhållande till användningen. Därför tog jag beslut om att 
klimatförbättra det samt ett tillägg av ett rum i rummet. Genom att göra lokalen 
vindskyddad så kan de användas väl under det mesta av året. Med ett tillägg av kök, 
toaletter och klimatskyddat rum så finns möjligheter att anordna stora som små 
tillställningar under hela kalenderåret. När det är som kallast så kan dessa utföras i 
mindre skala inomhus i det nya rummet eller som utomhusevent i den resterande 
delen. Ett par nya fönsteröppningar med skjutbara fönsterluckor gör att mer 
dagsljus kan flöda in om så önskas.   

LOGEN
SKISSARBETE

Skisser på hur det nya ”rum i rummet” kan se ut. Inspiration hämtas från 
halmbalen, den smala panel som klär ladugårdensväggar samt spannmålssilons 
formsprål. 

Taket med dess synliga 
konstruktion av de självbärande 
takstolarna bevaras som det är 
idag. 

En ny vägg reglas upp framför 
sädessilosarna. Denna utgör 
tillika baksidan av det nya 
rummet i rummet som breddar 
lokalens användning. 

Gavelns ljusinsläpp ger mycket 
karaktär till rummet och 
bevaras genom att ett glasparti 
sätts in framför detta. För att 
hålla dimensionerna nere görs 
en konstruktion med fasta 
fönster. För att möjliggöra att 
man kan rengöra detta glas 
distanseras detta från väggen. 

Sidornas väggar panelas med 
lockläkt i samma dimension 
som�befintlig�panel�för�att�
vindskydda lokalen. Genom att 
använda samma dimensioner 
förloras inte mycket av 
originalkaraktären på dessa 
väggar.
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Gestaltning
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PROGRAM

NYA BOSTÄDER, FÖR ETT LIV PÅ LANDSBYGDEN.

Alternativ med 3 lägenheter:
Då bygden gynnas av inflyttande av familjer är ett förslag 3 lägenheter med 2-3 
sovrum inklusive rymligt kök och vardagsrum. Genomgående är lägenheterna 
rymliga, praktiska med flera platsbyggda element och har goda ljusförhållanden. 
Till dessa lägenheter kan den mindre familjen flytta och byta ut staden till landet. 
Kanske kan dessa lägenheter även locka unga som funderar på att skaffa familj och 
därför önskar utrymme för framtida tillskott.

Alternativ med 5 lägenheter:
Då Sverige är ett land med en hög andel singelhushåll ges detta förslag med mindre 
lägenheter med 1 sovrum utöver vardagsrum och kök.

I båda alternativen kompletteras varje lägenheten med en stenlagd uteplats och en 
gemensam trädgård. I trädgården skapas odlingslådor för att uppmuntra de boende 
att följa andan av lantbruket och odla. Utöver är trädgården lättskött och det ges 
utrymme för de boende att själva sätta sin prägel på trädgården. 

En kort promenad från bostäderna når man sjön Yngaren där möjlighet till 
brygganläggning och båtplats finns. Allt man kan önska sig i av ett boende på 
landet.  

KONTORSPLATSER FÖR UTHYRNING, FÖR ETT SOCIALT 
SAMMANHANG I DISTANSARBETE ELLER SMÅFÖRETAGANDE. 

För att möta det nya behovet och efterfrågan att kunna arbeta mer från hemmet så 
skapas arbetsplatser för uthyrning. Dessa kan nyttjas av de som vill jobba på distans 
men behöver lämna sitt hem och ”åka till jobbet”. Det blir också en mötesplats för 
det lokala samhället där man kan lära känna varandra. Då landsbygden inte har lika 
många mötesplatser som staden så behövs dessa för att livet på landet inte ska bli 
ensamt.  Kontorslandskapet består av fristående arbetsplatser med gemensamma 
serviceutrymmen och två mötesrum.

EVENT OCH UTSTÄLLNINGSHALL, MED VINTERBONAT KONFE-
RENSRUM MED TILLHÖRANDE KÖK OCH TOALETTER. 

Den fantastiska logen öppnas upp för att användas till olika event och tillställningar. 
Det stora utrymmet och volym ger förutsättningar för olika sorts bruk, allt från 
teater till bröllop och fest. Med  det tillhörande köket och toaletterna kan olika 
arrangemang lätt anordnas. Med en vindskyddad del samt en uppvärmd del blir 
logen tillgänglig under hela året och kan bli den lokal som bygden saknar. 

Event och utställningshall

Bostäder

Kontorsplatser

Den�befintliga�
jordbruksverksamhet får 
vara kvar och bevaras.
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SITUATIONSPLAN

1. En ny allé planteras för att göra vägen till ladugården 
mer markerad. Detta för att rubba hierarkin av vägen 
upp till Edeby gårds ladugård. Genom att plantera några 
alléträd så känns vägen mer intressant och viktig. 

2. Då den nya körbryggan och stallets verksamhet 
inkräktar på den befintliga jordbruksverksamheten ges 
denna nytt utrymme Det behövs en plats att kunna svänga 
runt större maskiner med släp och körbryggan förhindrar 
det. Därför anläggs en ny väg så att man istället kör runt 
vangslidret. 

3. För logens verksamhet och även för stallets så skapas 
en yta för parkering franför ladugården. Denna parkering 
skulle vid tillfälle kunna förlängas ut på åkermarken. Med 
planering kan man se till att denna åkermark har vall, 
stubb eller träda vid tillfälle av större evenemang.

4. Utanför stallet så skapas yta för parkering och utrymme 
för en entré till verksamheten. 

5. En ny körbrygga anläggs med tillgänglig ramp.

6. Gödselplattan nyttjas av stallet som utomhusarea. 

7. På baksidan anläggs planteringslådor och ett par 
frukträd. Efter de boendes önskan kan sedan trädgården 
utvecklas med tiden. 

8. En uteplats med stenläggning görs på gavel till de 
lägenheter som riktar sig åt det hållet. 

SKALA 1:2000

N

100 M0 

1.

3.

5.

2.

4.

8.7.

6.
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FASAD ÅT SÖDER

Den södra fasaden får en ny fönstersättning som samspelar med den befintliga 
symmetrin och formspråket. De stora fönstren spelar en viktig roll för bostädernas 
möjlighet till dagsljus och ger lägenheterna karaktär. Den nya fönstersättningen 
visar ladugårdens narrativ som transformerad. På logen läggs skjutbara paneler 
till framför de fönster som satts in. Detta görs för att höghusladugårdens 
karaktäristiska loge fortfarande ska leva vidare i denna fasad. Dessa partier kan 
sedan öppnas vid behov och önskan av mer dagsljus och utsikt på logen. 

För att kompensera för den högre energiförbrukningen som det nya programmet 
medför sätts solceller på taket. Dessa sitter i fördelaktigt väderstreck och lutning.

1. Solceller

2. Skjutdörrar lik panel med 1-glasfönster innanför.

SKALA 1:200

1.

2.

Befintlig�fasad
Skala 1:400
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FASAD ÅT NORR
SKALA 1:200

I stort bevaras denna fasad lik orginalfasaden med undantag för återinsättandet av 
fönstersättningen samt kompletterande av en till förstukvist. Detta val kommer från 
analysen om att denna fasad har ett högt symbolvärde och därför ska fortsätta att 
representera ladugården som en ladugård. 

1. Ladugårdsdelen får nytillverkade 3-glasfönster i samma utformning som 
originalfönstren.  Nya fönster minimerar värmeförluster och ger möjligheten att 
vädra rummen. 

2. Stallets originalfönster bevaras men kompletteras med ett isolerglas på insidan. 
Dessa fönster blir således inte öppningsbara. Då dessa sitter i en verksamhetslokal 
så kräver inte dessa samma vädringsmöjlighet vilket möjliggjort för denna lösning.

1.

Befintlig�fasad
Skala 1:400

2.
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FASAD ÅT ÖSTER
SKALA 1:200

Likt den södra fasaden får den östra en ny fönstersättning. Denna har samma typ 
av spröjs och funktion men andra dimensioner än på den södra fasaden. Detta val 
har gjorts för att fönstren ska samspela med den befintliga symmetrin och samtidigt 
spegla att det tidigare varit en fasad med portar. 

Här kan man även se att den nya körbanan är högre och större än den befintliga. 
Detta har gjorts för att göra den tillgänglig och därmed vara en fungerande entré 
till logen. 

1. Solceller

2. Skjutdörrar lik panel med 1-glasfönster innanför.

Befintlig�fasad
Skala 1:400
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Befintlig�fasad
Skala 1:400

FASAD ÅT VÄSTER
SKALA 1:200

Illustration som visar exteriören mot söder. Åt detta håll görs en del förändringar som påverkar 
formspråket. Analyserna som gjorts har dock fastslagit att denna fasad är den som tål och kan 
förändras utan att det förstör de kvaliteter som är önskvärda att bevara. 

ILLUSTRATION
FASADEN, SÖDERLÄGE

För att den nya fönstersättningen ändå ska harmonisera med ladugårdens funkisstil 
och befintliga element har jag valt att fånga upp karaktären från orginalfönstren i 
de tillägg jag gjort. Antalet spröjsade rutor och den svarta karmen får en mordern 
tappning i de större skjutdörrspartierna. Dessa suddar ut gränsen mellan inomhus 
och utomhus, något som hör samman med livet i en ladugård oavsett vem som bor 
där. 
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SEKTION
SKALA 1:200

Sektion A-A
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SKALA 1:200

Sektion B-B

SEKTION
RUMMET FÖRBEREDS INFÖR ETT KOMMANDE BRÖLLOP
LOGEN

Den vackra takkonstruktionen bevaras så som 
den ser ut idag. 

Det sipprande ljuset i gavelväggen ger 
karaktär och bidrar till stämningen i rummet.

Genom att tillgängligöra logen kan denna användas till rad olika evenemang och 
tillställningar. Detta rum kan dels vara ett rum för bröllop och fest men skulle också 
kunna vara en lokal för REKO-försäljning och andra samhällsfunktioner. Detta 
rum är så vackert som det är idag och har därför i stort lämnats intakt. En glasvägg 
har installerats i gavel för att ljusinsläppet mellan den glesa panel inte ska försvinna. 
Långsidorna har istället lockläcktpanelats. Dessa två tillägg har gjorts för att 
minimera vinddraget på logen. Genom att skydda besökaren från nerkylande blåst 
kan rummet mer enkelt brukas året om. 
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SKALA 1:200

Sektion C-C

SEKTION
DEN KLIMATSKYDDADE DELEN I LOGEN 
DELVIS INNEHÅLLANDE KÖK OCH WC

RUM I RUMMET

Logen kompletteras med ett rum i rummet samt en avskiljande vägg mot den 
befintliga verksamheten. Väggen panelas med panel lik den på logens befintliga 
väggar. Den nya lokalen får ett utseende som ska föra tankarna till halmbalar 
som ställts på hög. i Övrigt är den 75 m2 ett komplement till logens övriga 
verksamhetsmöjligheter. I kombination med den stora lokalen kan den logen 
användas till många typer av event under hela året. 

De�existerande�spannmållsfickorna�som�står�
på logen skiljs av med en vägg.

Väggarna på rummet får på utsidan 
en indelning av reglar med panel lik 
ladugårdens interiöra.
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A-A1. Odlingslådor
2. Lägenhet med 3 sovrum, 108 m2 
3. Lägenhet med 3 sovrum, 92 m2
4.  Lägenhet med 3 sovrum, 75 m2
5. Kontorslokal,  113 m2
6. Uppdragning av avlopp och vatten till 
plan 2
7. Befintlig jordbruksverksamhet bevaras
8. Jordkällare tillhörande lägenheterna
9. Tillgänglig ramp

1.

2.

MARKPLAN
ALTERNATIV MED 3 LÄGENHE-
TER  
SKALA 1:200

3. 4.

5. 6.

8.

7.

9.
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1. Odlingslådor
2. Lägenhet med 1 sovrum, 58 m2 
3. Lägenhet med 1 sovrum, 47 m2
4.  Lägenhet med 1 sovrum, 43 m2
5. Lägenhet med 1 sovrum, 43 m2
6. Lägenhet med 2 sovrum, 75 m2
7. Kontorslokal,  113 m2
8. Uppdragning av avlopp och vatten till 
plan 2
9. Befintlig jordbruksverksamhet bevaras
10. Jordkällare tillhörande lägenheterna
11. Tillgänglig ramp

3. 4.

1.

2.

MARKPLAN
ALTERNATIV MED 5 LÄGENHE-
TER  
SKALA 1:200

5.

7.

6.

8.

10.

9.

11.
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PLAN 2

1. 1-glasvägg
2. Vindskyddat rum
3. Trappa till läktare
4. Nödutgång 
5. Förråd
6. Tillgänglig körbana

2.1.

LOGEN 
SKALA 1:200

4.

5.

6.

3.
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1.   Befintlig regelstomme
2.   Befintlig regelstomme
3.   Befintlig träpanel
4.   Panel 90 x 25. Panelas likt befintlig   
      panel men som lockläckt över denna
5.   Trägolv, furu, 95 x 25 mm
6.   Stegljudsdämpande matta, 2 mm
7.   2 x Gipsskiva, 13mm
8.   Spånskiva, 22 mm
9.   Stomme av limträbalk 400 x 90 mm, 
      med isolering
10.  3-glas fönster.
11.  Befintlig lockläktspanel
12.  Luftspalt
13.  Vindskydd av oorganiskt material
14.  Fönsterbräda, kalksten
15.  Befintlig regelstomme som    
       kompletteras vid behov
16.  Isolering, stenull, totalt 180 mm.
17.  Fuktspärr
18.  Regelstomme 45 x 45 mm med   
       isolering
19.  OSB- skiva, 10 mm
20.  Gips, 13 mm
21.  Fuktspärr, läggs ovan befintligt golv   
       med uppvik på vägg.
22.   Befintligt betongplatta. Foderbord   
        och spiltsockel bilas bort.
23.   Cement, utjämnade av befintligt golv.
24.   Underliggande värmeisolering 200 mm  
        respektive kantisolering 100 mm 
25.   Polerad betongplatta 100 mm, inklusive  
        armering och slang till värmegolv
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14

16
17

12
11

13

18
19
20

5

3
4

1

2

6
7
8

9

15

21

23
24
25

22

TEKNISKT SNITT LADUGÅRDEN
TILLÄGGSISOLERING AV VÄGG OCH GOLV SAMT 
TILLÄGG AV LJUDISOLERAT BJÄLKLAG.
SKALA 1:50

BOSTADEN
VARDAGSRUM/KÖK I EN AV LÄGENHETERNA

Bostäderna behåller rymd i sig tack vare att bjälklaget isolerats på ovansidan. 
De nya fönsterpartierna släpper in ljus i de i vissa fall djupa lägenheterna. För 
att behålla ladugårdskaraktär målas väggarna tvådelade, något som är vanligt 
förekommande i ladugårdar och således även hur det ser ut idag i denna byggnad.  

Den tvådelade färgsättningen 
återinförs i lägenheterna för att behålla 
ladugårdskaraktären. 

Tillsammans�med�den�befintliga�
tankkonstruktionen som bevaras synlig så blir 
lägenheterna unika och detaljrika.
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1.   Befintligt fönster bevaras
2.   Fönsterkarm med isolerglas, utan spröjs
3.   Golv plangjutes med tjocklek av ca 100 mm

TEKNISKT SNITT STALLET
TILLÄGGSISOLERING AV VÄGG OCH GOLV GÖRS 
PÅ SAMMA SÄTT SOM I LADUGÅRDEN MED VISSA 
RESERVATIONER.
SKALA 1:50

1
2

3

KONTORSLOKALEN
DE BEVARADE BOXARNA BLIR MÖTESRUM

För att skapa en mötesplats tillika möjligheter för fler att utgå från landsbygden i 
sitt arbete skapas en kontorsmiljö i stallet. Ett öppet kontorslandskap ger utrymme 
för egenföretagare eller distansarbetare att få ett socialt sammanhang och lära 
känna fler människor. Detta är ett sätt att motverka ensamhet och attrahera fler till 
bygden. 

Det öppna kontoret kompletteras med två mötesrum i de bevarade boxarna. Dessa 
har kompletterats med glasväggar för att skapa bättre ljudmiljö.

Boxen och spiltan bevaras och transformeras till 
mötesrum. 

Exteriört bevaras stallet som det ser ut 
idag. Det yttre skalet isoleras på insadan.
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1. Trägolv, furu, 95 x 25 mm
2.  Stegljudsdämpande matta, 2 mm
3.  2 x Gipsskiva 13mm
4. Spånskiva, 22 mm
5. Isolering, stenull, totalt 400 mm
6.  Limträbalk 400 x 90 mm
7. Befintligt golv av träplank
8.  Limträbalk 225 x 95 mm
9. Befintlig träbalk
10. Bärande regelstomme, 120 x 70 mm
11. OSB- skiva, 10 mm
12. 2 x Gipsskiva, 13 mm

1. Befintligt golv av träplank
2.  Befintlig träregel 225 x 70 mm
3. Befintlig träbalk 225 x 225 mm
4.  Befintlig träbalk 225 x 225 mm

BÄRANDE INNERVÄGG
KOMPLETTERANDE KONSTRUKTION SOM BÄR 
UPP  DET NYA BJÄLKLAGET.   
SKALA 1:20

Ursprunglig konstruktion
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1. Trägolv, furu, 95 x 25 mm
2.  Stegljudsdämpande matta, 2 
mm
3.  2 x Gipsskiva 13mm
4. Spånskiva, 22 mm
5. Isolering, stenull, totalt 400 mm
6.  Limträbalk 400 x 90 mm
7. Befintligt golv av träplank
8.  Befintlig träregel
9. Befintlig träbalk
10. Bärande regelstomme, 120 x 70 
mm
11. OSB- skiva, 10 mm
12. 2 x Gipsskiva, 13 mm

1. Befintligt golv av träplank
2.  Befintlig träregel 225 x 70 mm
3. Befintlig träbalk 225 x 225 mm
4.  Befintlig träbalk 225 x 225 mm

BÄRANDE INNERVÄGG
BÄRANDE INNERVÄGGAR ERSÄTTER BEFINTLIGA 
TRÄPELARE. 
SKALA 1:20

Ursprunglig konstruktion
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Koncept
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TRANSFORMATIONSPRINCIPER

Under arbetets gång har jag, genom att titta på referensprojekt samt mitt 
exempelprojekt utvecklat en strategi för hur räddning av ladugårdar ska gå till. 
Den kunskap som jag samlat in genom analysen av den ladugård jag själv valt att 
titta närmre på har jag försökt titta på ur ett mer utzoomat perspektiv. Genom att 
fokusera endast på en byggnad blev det lättare att förstå vad jag tror är ett bra sätt 
att ta sig an ladugårdar. Vid projektets start så låste jag mig lite vid att jag gärna 
ville att det skulle handla om mer än en ladugård, hela min grundtanke är ju att 
jag vill rädda ladugården som byggnadstyp. Men det var svårt att komma vidare, 
hur kan jag veta att det jag föreslår är genomförbart? Det var av den anledningen 
som jag valde att gå vidare med att titta närmre och göra ett gestaltningsförslag på 
en specifik ladugård. Detta gjorde att jag kom vidare med min strategi. Att titta på 
referensprojekt samt att besöka ett antal ladugårdar så har jag nu landat i något som 
jag tror är ett bra förhållningssätt till att ta sig an en ladugård. Detta kan delas in 
fyra olika kategorier; ladugårdens värde, byggnadens förutsättningar, områdesanalys 
samt uppdelning av byggnaden. 

Ladugårdens värde
För att förstå vad ladugården har för betydelse i stort och litet valde jag att titta på 
dess historia. Från den fick jag inte bara kunskaper om hur ladugården förändrats 
och sett ut men även insikt i hur man har förhållit sig till dessa. Det har och är 
en byggnad som förändrats mycket, inte bara genom tiden utan även inom den 
faktiska byggnaden. Många ladugårdar har genom tiderna varit kortlivade då man 
till en början inte valde byggnadsmaterial som var särskilt beständiga. Men när 
detta kom att förändras så fortsatte förändringen i samma takt men då med hjälp 
av eller inom en befintlig byggnadskropp. Det är en viktig sak att komma ihåg när 
man ska ta sig an en ladugård, att tänka på dess historia som byggnadskropp och 
inte endast dess enskilda syfte och historik. För mig öppnade denna efterforskning 
upp möjligheterna att faktiskt omvandla dessa byggnader. Det finns i dess historia 
och natur och därmed finns det skäl att fortsätta med detta. 

Sett mer på den unika ladugården så är det viktigt att göra en närmre analys av 
byggnaden. En fördjupning i vad just den ladugården har som är värt att bevara. 
Då tänker jag inte endast på det fakto att det är en ladugård utan vad som gör den 
till en ladugård. Många stor tomma så det handlar inte om att den innehåller kor. 
Det handlar om andra aspekter och för mig hjälpte det mig mycket att göra en 
värdeanalys av min valda ladugård. Det är något som jag tror är viktigt att göra, dels 
för att säkerställa att man kommer fram till och kommer ihåg vad som är värdefullt 
med just den ladugården. I analysen är det viktigt att även ta hänsyn till var dessa 
värden är mer eller mindre viktiga. Till exempel kan exteriören vara viktigare eller 
om inte annat mer värdefull att bevara intakt på ställen där den syns som mest. I 
den riktning som vänder sig bort från eller agerar som baksida kan således inte vara 
lika värdefull att bevara då denna inte upplevs på samma sätt. Genom att göra en 
värdeanalys kan man därmed ta fram mer konkret vad som är viktigt att bevara och 

Dela�upp�ladugården�i�olika�delar.�Börja�med�att�utgå�från�den�befintliga�uppdelningen�
och jämför dessa. 

Gör en värdeanalys, förslagsvis Unnerbäcks, av ladugården. Vad är värdefullt att bevara 
och varför?

Titta på tak, golv, vägg, fönster och installationer. Vad har de för standard och vad krävs 
för att ändra den? Hur kan de isoleras och vad blir konsekvenserna av detta?

Vilka�förutsättningar�har�området?�Vad�finns�och�behövs�på�orten(större�geografisk�
radie)?�Vad�är�möjligt�och�anpassat�till�den�närliggande�miljön�(mindre�geografisk�radie)?�

Använd den kunskapen som detta ger i arbetet med programmering och gestaltning.

Sammanfattning av transformations principerna för ladugården.
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från detta göra en avvägning hur viktigt det är att göra på olika delar av byggnaden. 
Inom detta är det också värdefullt att komma ihåg ladugårdens historia som en 
föränderlig byggnad. Men detta går att göra i symbios med bevarandet. 

Byggnades föutsättning
Genom att göra en uppmätning och ritningar på ladugården så förstår man 
byggnaden bättre. Detta är önskvärt att göra tidigt då detta sätter ramen för vad 
transformationen kan leda till. Genom att ta fram detta material relativt tidigt i 
processen så får man insikter om vad man kan och inte kan göra med byggnaden. 
För mig var detta något jag gjorde ganska tidigt och även om det på sätt och vis 
var ganska svårt då det är en så stor byggnad så var det väldigt lärorikt. Trots att jag 
påbörjade det arbetet tidigt så tog det mig lite tid att förstå vad detta skulle ge mig. 
Till en början så kände jag att det givetvis var en förutsättning för att kunna göra 
någon typ av gestaltning men med tiden så förstod jag hur detta faktiskt hjälpte och 
stjälpte mina idéer. Jag spenderade mycket tid med att försöka komma på hur jag 
ville programmera byggnaden och det var ganska långt in i processen som denna 
del blev avgörande för var jag landade. Genom att titta på min byggnad mer i detalj 
så insåg jag att det vore fel att anpassa vissa delar till ett visst typ av program. För 
när jag försökte göra detta så var jag tvungen att ta bort eller reducera det som var 
värdefullt med byggnaden. En sån aspekt var hur jag skulle ta tillvara på stalldelen 
i min byggnad. Till en början var det golvets nivåskillnader som gjorde mig 
konfunderad hur jag skulle kunna omvandla det till en bostad som var min initiala 
tanke. Detta då jag upplevde var ett passande program på grund av dess storlek 
men även för det som var värt att bevara inom det. Men efter att ha tittat närmre på 
konstruktionen så insåg jag att det inte var möjligt att tilläggsisolera golvet i denna 
del utan att det förstörde rummets kvaliteter. Det var en helt avgörande insikt som 
gjorde att jag fick omprogrammera det då isoleringen var en förutsättning för att 
göra det till bostad. 

I de referensprojekt som jag valt att titta närmre på jämförde och undersökte jag 
hur de hade behandlat olika delar av byggnaden. Detta gav idéer och kunskaper 
om hur jag skulle kunna angripa dessa element i min byggnad. Men det var till 
en början mest upplyftande och bekräftande på så sätt att det kändes som om jag 
kunde lösa det mesta om jag bara ville. Men det jag tidigt borde ha gjort är att 
ha testat mer hur detta praktiskt skulle se ut. Jag gjorde detta delvis under min 
skissprocess vilket var en förutsättning för att komma vidare. Men detta är något 
som jag borde ha gjort mer utförligt tidigt för att komma vidare med programmet. 
Genom om att testa olika sätt att tilläggsisolera, plana ut golv, byta fönster osv så 
kommer en del insikter i vad man faktiskt vill och kan gå vidare med. Det mesta 
är faktiskt möjligt men det är bra att veta vad det man föreslår kommer att få för 
konsekvenser för byggnaden. 

Områdesanalys
För att kunna föreslå en bra transformation av en ladugård är det såklart viktigt att 
innehållet inte bara är anpassat till byggnaden men även byggnadens miljö. Ett sätt 
att rädda ladugårdar vore att förslå att alla skal göras om till bostäder. Men det är 
inte alltid det bästa. Beroende på var och hur den liggare avgör det om det är ett bra 
eller dåligt program för just den byggnaden. Dels kan det vara så att det inte finns 
ett så stort behov av bostäder i området men det kan också vara så att den som äger 
gården kanske inte är intresserad av att skaffa grannar som man delar trädgård med. 
Att bo på landet är för många förknippat med att inte ha så många nära grannar 
och ladugårdar ligger som oftast väldigt nära inpå bostadshuset. Därför så kan det 
vara i ägarens intresse att inte göra om det till bostäder. SÅ därmed faller tesen om 
att alla ladugårdar bör omvandlas till bostäder. Men även om inte bostäder alltid 
är rätt så finns det givetvis andra program som är det. Genom att titta på området 
ur större och mindre radier kan man ta fram olika idéer som passar just den 
ladugården och detta är viktig del för att se och uppskatta byggnadens möjligheter 
att ge tillbaka något till platsen. 
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Uppdelning
Genom att göra en imaginär uppdelning av ladugården är det enklare att göra de 
tre ovannämnda punkterna. Det är därför detta enligt mig är en viktigt strategi 
i att rädda ladugården. Både i mitt arbete med min byggnad men även i de 
referensprojekt jag undersökt så har jag insett att en ladugård kan ha väldigt olika 
förutsättningar i olika delar av byggnaden. Men jag har även insett att om man 
inte gör detta steg, så får man snabbt ett väldigt omfattande projekt. Ladugårdar är 
som princip inga små byggnader och det är just omkostnaderna för att ta hand om 
dem som gör att de förfaller. Därmed vore det naivt att tro att alla har möjligheter 
och medel att göra fullt så omfattande transformationer. Det är heller inte en 
förutsättning att hela byggnaden har en funktion för att den ska tas hand om. Taket 
är sammanhängande och om således endast halva behövs så kommer den andra 
halvan automatsikt att tas hand om då det är en förutsättning för att taket ska 
fungera. Det gör att programmering och transferering i fler steg eller delar är en 
hållbar och effektiv strategi. Med det sagt så kräver det dock att den transformerade 
delen kan bära upp omkostnaderna för hela ladugården. Så det handlar givetvis 
om utgifter och inkomster så som det gör i de flesta projekt. Men jag tror att det 
är lättare att se potential i ladugården om projektet inte känns allt för stort och 
risktagande. Att göra om en skulle till tennisplan är för mig inte lika stort som att 
göra hela ladugården till ett sportcenter. Det går dock att föreslå att det i slutändan 
blir ett sportcenter men att detta kan göras successivt och där omklädningsrummen 
inte hamnar i den delen där det är möjligt och bäst förutsättningar att ha dem utan 
att den redan transformerade delen sätter stopp för detta.

Till en början kan det vara bra att utgå från den befintliga uppdelningen (så som 
skulle, ladugård, spannmålssilo) då dessa ofta har olika uppbyggnad och existerande 
avskiljare som kan vara värda att bevara. Under arbetet kan denna uppdelning 
givetvis förändras och anpassas utefter föreslaget program. En gemensam nämnare 
för två av referensprojekten var att successivt transformera om ladugården. Därmed 
kan uppdelningen ha ett gemensamt program som sker i etapper eller flera olika 
program. Det är såklart även möjligt att göra en helt omfattande transformation 
trots uppdelningen, denna är en grundstrategi som underlättar arbetet oavsett 
slutmål.

UPPDELNING

Identifiera�ladugårdens�befintliga�och�eller�naturliga�uppdelning.

Dela upp ladugården och jobba med dessa delar separat. Undersök vad som passar till vad och 
vilka förutsättningar och värden varje del har. Programmera varje del för sig eller med samma 
program i etapper.
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REFLEKTION

Efter att ha gjort ett gestaltningsförslag till denna ladugård så finner jag mig 
själv att ifrågasätta varför jag inte valde ett annat program. För det är just det jag 
kanske främst har insett under detta arbete, möjligheterna för en ladugård är stora. 
Visserligen så sätter kanske ekonomin sina begränsningar men bortsett från det så 
är det mesta möjligt. Jag anser att med tanke på ladugårdens historik så ska man 
inte se dessa byggnader som statiska utan som föränderliga. Detta är möjligt att 
göra utan att ladugårdskänslan försvinner.  Ett av mina referensprojekt misslyckades 
lite med bevarandet av den känslan och det gick att dra slutsatser om varför. Då 
detta var möjligt så kan man lära och göra annorlunda. Trots att jag valde att göra 
en del av min ladugård till bostäder, med ny fönstersättning och planlösning så 
har jag försökt göra detta utan att offra allt det som är värdefullt med ladugården. 
Mitt gestaltningsförslag är inte en definitiv lösning på hur man skulle kunna 
transformera den ladugården utan just ett förslag. Christer Malmström sa en gång 
något i stil med ”att vi arkitekter inte gör lösningar utan förslag” och det är något 
jag vill ta fasta på här. Jag har gjort ett förslag som jag tror skulle passa området 
men även ladugården. Min lokalkännedom har påverkat mig mycket och jag kan 
tänka mig att andra kan se möjligheter som inte jag gjort. Om det är så, är en del 
av mitt mål med mitt arbete uppfyllt. Jag ville lyfta fram att ladugården är något 
vi behöver värna om och börja förvalta och att detta är möjligt och inspirerande. 
Utvecklingen har lett och leder fortsatt till att ladugårdarnas livslängd hotas bli 
kort i många fall. Jag hoppas att fler tar initiativ till att transformera ladugårdar och 
nyttja dessa så att underhållet de medför kan finansieras. 

Jag tror verkligen att min strategi i att dela upp en ladugård är något som man kan 
applicera på de flesta av dessa byggnader. De har ofta olika delar, som alla har olika 
väggar, golv, planlösning, takhöjd osv och jag tror att en del av att lyckas med en 
transformation är att dessa skillnader på sätt och vis bevaras. Om man ser varje del 
individuellt är det enklare att göra förändringar och ingrepp som är anpassade till 
ladugården. En bra ny fönstersättning i ett mjölkrum kan i logen i samma ladugård 
istället vara dålig. Det är också ofta så att dessa byggnader är väldigt stora och jag 
tror verkligen inte att hela måste vara programmerad för att den ska bevaras. Se på 
den höghusladugård jag jobbat med. Dennes loge blev snabbt överdimensionerad 
då ensilaget ersatte det hö som förvarades där. Trots detta så har varken den delen 
eller någon förfallit eller åsidosatts. Det är ett bevis på att det går att rädda en 
ladugård genom att se till att någon del av den är betydelsefull och vinstdrivande.

Jag hade större ambitioner för mitt arbete och det var mycket som jag känner att 
jag inte hann med. Men så är det ju nästan alltid och jag hoppas att det jag faktiskt 
gjorde och det jag lärde mig kan komma till användning i framtiden. Jag känner 
att jag har lärt mig en hel del om ladugårdar och vad som är viktigt att undersöka 
och analysera. Förhoppningsvis för både jag och andra användning av detta och att 
ladugården får bli en viktig del av samhället igen.
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Som tidigare nämnt så sträcker sig denna historiska redogörelse för perioden 
mellan åren 1700-1990. Att titta på historien bakom ladugården som byggnad har 
hjälpt mig vidare i arbetet med hur man ska kunna förvalta dessa i framtiden. För 
mig visar historien att ladugården på ett sätt och vis är och har varit en symbol 
för den tekniska- och samhällsutvecklingen. Genom att skaffa mig kunskap om 
detta så har jag kunnat fatta beslut som grundar sig i och fortsätter ladugårdens 
narrativ som föränderlig.  Jag har i min redogörelse valt att lyfta fram det som 
påverkat ladugårdens utformning, både i form av stil och ideal samt utvecklingen av 
jordbruket och hur detta i sig reflekterats i byggnaderna. 

Skifte
En stor del av ladugårdarna som man stöter på byggdes efter skiftesreformerna. 
Skiftet innebar i stort att antalet gårdar blev fler och därmed även ladugårdarna. 
De har och hade, en central roll i gården och inkluderades därmed alltid i 
gårdsstrukturen. Idag kan man se gårdar som saknar sin ladugård och det är ett 
resultat av att man inte längre brukar ladugårdarna på samma sätt som tidigare 
gjort och att den troligtvis rivits på grund av förfall (Lange 2011). Speciellt på 
grund av laga skifte kan man se intresset och behovet att bygga ladugårdar öka 
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rejält. Det byggdes därmed många nya och värdet hos arkitekter samt intresset hos 
jordbrukaren att bygga bra hållbara ladugårdar ökade i takt med detta. Vid detta 
skifte så revs även en stor del av ekonomibyggnaderna för att ge plats till nya mer 
moderna byggnader. Detta rivande pågick under en längre period och på 1800-talet 
så stod en ladugård i sitt endast i 30 år innan den revs. Detta kom man ganska 
snabbt på var resursslöseri och mer hållbara material eftersöktes för att stoppa 
denna rivningskultur (ibid). 

Den agrara revolutionen pågick ungefär mellan 1750-1850 men kan även 
räknas ha pågått under en något längre period. Det var en period som förändrade 
jordbruket och hade därmed en stor påverkan på ladugården och inte minst dess 
storlek. Detta kan enkelt förklaras av två skäl. Det första är kreaturens betydelse 
som gödselproducent samt kreaturens behov av föda. Vad detta gjorde var dels att 
storleken på ladugården blev större, logen blev viktig och utfodring och utgödsling 
styrde planen. Så vad som hände med jordbruket under den agrara revolutionen 
är givetvis mycket men en viktig del var att man insåg behovet och värdet i 
gödsel samt att animaliska produkter ökade i värde. Det gjorde att man ville och 
behövde mer kor och att man behövde sätt att städa ut och använda deras gödsel. 
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Sedermera gjorde det även att behovet av foder ökade och man började att fodra 
djuren med hö. Det innebar att man lade till utrymme för förvaringen av detta 
till ladugården och det kallas loge och eller skulle. Denna period förändrade alltså 
jordbruket mycket och därmed ladugården. Även om uttrycket ibland kan anses 
lite konventionellt så får man ändå konstatera att stora förändringar skedde och att 
dessa två sekel hade stor påverkan på det agrara samhället och produktionen(Lange 
2011). 

1700-talet
Åren kring 1730 så var det indelningsverkets som tog fram förordningar och 
mönsterritningarna för ladugårdar. Det ledde dock inte till en enhetlig arkitektur 
eller teknik för att bygga dessa utan det rekommenderades att man skulle bygga 
efter de förutsättningar som fanns lokalt. 

De ritningsförslag som senare i historien ofta publicerades i tidskrifter hade 
ännu inte blivit vanligt. Detta till trots så fanns en vilja att förbättra och utveckla 
ladugården. Ofta såg man på befintliga ladugårdar som mörka och eftersatta med 
stort utrymme för förbättring. 
Det man istället ville åstadkomma var ljusa, välventilerade utrymmen med goda 
förutsättningar för en effektiv produktion. Foderbord, gödsel hantering och andra 
attribut som underlättade för skötseln av kreatur. Stilidealen grundade sig främst av 
en arkitektur med geometrin och symmetrin som grund (Lange, 2011)

Pristävlingen 1820
Från att Lantbruksakademin bildades så kom ladugårdars utformning och 
arkitektur snabbt upp på tapeten. 1820 var ämnet högaktuellt då man gjorde en 
satsning på att ta fram ritningsunderlag för en modern ladugård samt utlyste en 
pristävling i ämnet (Lange, 2011).

Herrgårdsarkitektur och nationalromantiskt byggande
Under denna period så var det främst herrgårdarnas ladugårdar och övriga 
ekonomibyggnader som visades upp och användes som stilmall. Dock så var det 
under den här perioden inte så självklart hur man skulle bygga utan det varierade 
mycket beroende på de lokala traditionerna och kunskaperna. Man byggde efter 
mänskliga proportioner men även efter djurens storlek. Man valde att bygga med 
tekniker som man kunde och i en stil som passade in i omgivningen. De tre- eller 
fyra-längande ladugårdarna var vanliga, den ena mer så i norr medan den andra var 
vanligare i söder, främst Skåne (Lange, 2011).

Lantgotiken
C, Svala beskriver den epok när schweizerstilen gjorde sitt intåg i den svenska 
lantmannaarkitekturen som Lantgotiken. Stilen promotades av arkitekter och 
ingenjörer där Liifvenskiöld och hans mönsterritningar kanske är de som främst 
kännetecknar stilen. Det blev en ökad detaljering av alla element, takstolen blev 
standard och dess taksparre skulle förfina och förhöja gavlarna(Svala, 1993).  Alla 
detaljer smyckades med snickarglädje med spetsig karaktär. Byggnaderna var ofta 
rektangulära med stolpverk och skulle. (Lange 2011).  

Funktionalismen 
Funkisen på landsbygden innebar en höghuslådugård där avsaknaden av detaljer 
var utmärkande. Ofta var ladugården byggd med cementkonstruktion i nedre plan 
och med en skulle med stolpverk och falurödpanel i det övre planet. Taken var ofta 
klädda i eternit och hade brant lutning. Det som utmärker en höghusladugård är 
dess höjd. Detta kommer av att man inhyste skullen ovanpå ladugården och på den 
tiden hade inte ensilaget fått sitt genombrott så förvaringen av hö krävde mycket 
utrymme. Att förvara hö på skulle hade gjorts tidigare men utvecklingen under 
funktionalismen var att man inte häll på med vintertröskning. Således försvann 
tröskverken inuti ladugårdens och behovet av att förvara säd i silos inne på skullen 
utvecklades istället (Lange, 2011).
Elektriciteten och ensilagets genombrott förändrade ladugårdarna mycket. Att 
elen bidrog till mycket kan vi nog alla lista ut. Arbetet i ladugården kunde efter 
dennes intåg utvecklas snabbt och bli allt mer effektivt. Till en början så kunde det 
handla om belysning men sedemera även produktionsmässigt som för mjölkning, 
utgödsling, tork och sädesförvaring. Idagen samhälle är det svårt att tänka sig att 
det ens är möjligt att leva utan el och det var givetvis inte så att den förändrade 
ladugårdarna separat från resten av omvärlden. Denna förändring och övergång till 
det elektriska kom succesivt och som med allt så tog det sin tid innan man kunde 
börja få ut det mesta av elens intåg i ladugårdarna. 

Ensilaget å sin sida kom att förändra ladugårdar men således även hela jordbruket. 
Användningen och omhändertagningen av gräs och vall gjorde stora avtryck. 
Det möjliggjorde att man kunde få ut mer energi i form av mat till kossorna 
och man kunde på så sätt skaffa betydligt fler än tidigare varit möjligt. Förutom 
att ladugårdarna därmed växte för att ge plats för fler djur så krympte de luftiga 
skullarna för att inhysa hö. 
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Det finns ett lager cellolusa som sprutats in under taket, i övrigt är det 
isolerat med andra mindre miljövänliga material. Men den isoleringen 
hämtades från byggen där det skulle rivas ut och kastas samt från 
överblivet material som hon fått från vänner. Det är endast en del av 
logen som har isolerats upp till nock, nämligen den del som innehar 
den andra lägenheten(som inte syns på bilderna). Trots isolering så 
kräver den rymden mycket värme så det är mer energieffektivt att 
göra lägre tak än upp till nock. Delen med den stora lägenheten och 
verkstaden isolerades inifrån upp mot loggolvet. Försvaret la på ett 
nytt plåttak som är bra skick som det inte kommer behöva göras 
något med. Är skönt med tanke om att nya tak kostar mycket pengar. 
Underlättade för projektet att inte behöva börja med en sådan stor 
utgift. 

Eternit-tak från 1942. Innan dess var det spåntak som finns kvar 
och är bevarat under. Detta kan ses från skullen och logen som 
är sammankopplad med ladugården. Innertaket i verkstaden är 
tilläggsisolerat inifrån. 
   På det andra planet, där det är personalutrymme som byggde man 
upp ett tak man lämplig takhöjd och isolerade denna. Det gör att 
man inte behövde gå hela vägen upp till knock med väggarna vilket 
var opraktiskt. Det gör även att man kan gå över denna tillbyggnad 
och således få åtkomst till logdelen som är på bägge sidor om 
nybyggnationen. 

Nytt tegeltak. Tilläggsisolerat, troligen från insidan. Ladugården hade 
tidigare en höskulle enligt bostadsbolagets hemsida(almbostader.se) 
och dessa är normalt inte isolerade då funktionen är att det ska vara 
rörelse på luften så att allt hö ventileras bra. 

REFERENSPROJEKT
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VÄGG

Nuputsade ytterväggarväggar som eventuellt tilläggsisolerats på insidan. 

Hela ladugården är tilläggsisolerad innefrån. Orginalpanel i furu på hela 
ladugården. Målad i falurödfärg. 

Ladugården är en stenbyggnad och i stallet, mjölkrummet och vagnslidret var 
väggarna i så pass  bra skick att inget behövdes göras med dem. Men i övriga delar 
så har de byggt på väggen lite och lagat skador. Det var ganska mycket som hade 
slitits med tiden och det murade och putsade man upp igen. På skullen så byggdes 
nya väggar som rum i rummet med isolering. 
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Har gjutit ett välarmerat lager betong på det befintliga golvet. Det var så högt i tak 
inne i ladugården så ingen utgrävning krävdes. Det nya lagret behövde vara väldigt 
tjockt för att klara trycket och dämpa vibrationer som då den nya verksamheten 
krävde detta.

Isolerade golvet inifrån och lade samtidigt in vattenburen golvvärme. Foderbord 
och annat hade tagits bort av försvaret så var inget som var i vägen. Det nya 
golvet täckte alla rännor och brunnar  som fortfarande fanns kvar i det befintliga 
betonggolvet. 

Från interiöra bilder ser det ut att vara slipat betonggolv på markplan. Av bilderna 
jag hittat så kan jag inte se om det är element på nedre plan eller endast på det övre. 
Men en kvalificerad gissning är att de gjutit in golvvärme i golvet. 
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Originalfönster med  2-glas. Satt in ett isolerande glas innanför vilket medför att 
glasen ej är öppningsbara. Vid de nya fönstertagningarna till personalutrymmet så 
sattes nya 3-glas fönster in. På flera ställen har nya dörrar sats in, dels efter behov 
men även på grund av att de gamla var i dåligt skick.

Det är helt nya tre-glas fönster och nya dörrar överallt. Då det blivit radhus så är 
det även ett större antal öppningar än det kan ha varit från början. 

Den yttre bågen är de gamla originalfönstren. Sedan har det satts in ett nytt 
innerfönster med glas som isolerar bättre. Detta medför att fönstren inte är 
öppningsbara men gör att värmeförlusterna blir mycket mindre. Två fönster har 
hon haft från det lokala gamla polishuset vid en renovering. De är öppningsbara 
och sattes in där originalfönstren var i för dåligt skick, turligt nog bland annat i 
sovrummet vilket är skönt då det möjliggör för vädring. 
   
I portarna till ladugården har det satts in nya fönsterpartier. Men de befintliga 
dörrarna har renoverats upp och kan stängas vilket både bidrar till energisparande 
men även att ladugården kan se ut precis som den gjort innan den blev 
transformerad. 
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av ventilation men ett stort elskåp som dessvärre förtog den den ena fasaden. 

Värms upp med direktel. Under arbetstid så generar maskinerna tillräckligt med 
värme för stå för hela uppvärmningen om det inte är mycket kallt ute. Lokalerna 
ventileras med undertrycksventilation genom de installerade maskinerna. Nya 
avlopp drogs in till personalutrymme, Vatten fanns redan sedan tidigare och drogs 
vidare efter de nya behoven. Elen har behövts dimensionerats upp för att anpassas 
efter dagens förbrukning och användning. 

Det fanns en egen brunn med indraget vatten och även el framdraget till 
ladugården. Så det var avlopp som installerades. Ladugården har självdrag så ingen 
ventilation har satts in. 
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DOKUMENTVÄRDE

Byggnadshistoriskt och byggnadstekniskt värde
Ofta förknippas detta med en byggnads ålder där just det kan vara en avgörande 
faktor. Är en byggnad tillräckligt gammal så bör den bevaras oavsett om allt är 
original eller inte. De flesta äldre byggnaderna har förändrats över tid. Dessa 
tidslager som de således har kan i sig var skäl för att bevara de. Genom ändringar 
och tillägg så kan man se fler metoder och byggnadstekniker, material och annat 
som har ett stort byggnadshistoriskt värde(Unnerbäck, 2002). 

Ladugården på Edeby Boställe byggdes år 1931 och är därmed 90 år. Det är 
därmed är relativt gammal byggnad. Jämfört med gårdens boningshus som är en 
majorsbostad från slutet av 1600-talet så känns ladugården nästan ny. Förutom 
att det är en ladugård i sig självt så representerar den således även den ladugård 
som året innan brann ner efter ett blixtnedslag. Den står på samma plats som den 
tidigare ladugården och bevarar således två byggnaders fotspår. I övrigt är det mesta 
av orginalstrukturen och detaljerna bevarade. En del av fönstren byttes på grund 
fuktproblem och på vissa platser har stommen förstärkts då det finns större och 
fler spannmålsfickor på logen i dagsläget än ursprungligen. Delar av de interiöra 
delarna som boxar och bås har tagits bort eller lagts till. Men rent generellt så ser 
ladugården ut som den alltid gjort och har således inte så många tidslager som den 
kan representera ur ett byggnadshistoriskt perspektiv.

Ladugården består av självbärande takstolar och med ett fritt bjälklag till skullen. 
Denna typ av väldigt höga takstolar visar på dåtidens sätt att bygga men är även ett 
bevis på att man använt sig av lokalt virke. En del av den egna skogen avverkades 
för att kunna bli materialet till dessa väldigt höga takstolar. Dimensioner och 
utformningen grundas i funktion och efter behov. Varje del av ladugården har 
anpassats efter dess funktion. Men självbärande takstolar i en ladugård kan 
knappats klassas som en föråldrad byggnadsteknik. De ladugårdar man bygger 
idag görs ofta av just en sådan struktur som ger ett mycket flexibelt utrymme. Att 
använda trä som stommaterial även i större konstruktioner blir åter allt vanligare 
och dagens miljömedvetenhet pekar mot att man gärna ska avända lokala resurser i 
så stor utsträckning som det går. På så sätt skulle man kunna säga att ladugården är 
ganska modern. 

Gödselrännorna i golvet och foderborden är ett par byggnadstekniska element som 
är lika vanliga som naturliga i ladugårdar. Det är på så sätt inte ett speciellt unikt 
element men det vittnar verkligen om vad denna byggnad historiskt sätt varit. 
Med det sagt så är denna ladugård trots allt mer en historisk förebild än ett arkiv 
av byggnadshisoriskt värde. Det gjutna golvet och luftspaltsväggarna är än så länga 
kända tekniker som vi än har goda kunskaper kring. 

VÄRDEANALYS

På logen kan man se de självbärande takstolarna. Här uppe får man verkligen uppleva rymden 
som en höghusladugård innefattar, en aspekt som jag i min analys värderat högt. 
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Pelarna kring foderbordet har blivit mycket slitna då djuren bitit på de genom åren. Bjälklagets 
konstruktion kopplas samman med funktionen i ladugården då det delvis är en del av foderbordet.

Foderbordet sträcker sig genom hela ladugården. Det har lite olika utformning beroende på vad 
det var ämnat för. Där kalvarna stod är det nättare än där kossorna stod.

Så sammanfattningsvis kan man koncentrera att denna ladugård har ett 
byggnadshisoriskt värde i dess ålder och vad den representerar men saknar 
byggnadstekniska element som i sig är värda att bevara. 

Patina
Slitage och tecken på åldrande är synonymer till ordet patina men har på sätt 
och vis en djupare betydelse än så. Det är det slitage som bidrar till förståelsen av 
en byggnad, som visar att det finns historia där och att tiden har satt sina spår i 
byggnaden(Unnerbäck, 2002). 

Innuti ladugården på Edeby boställe är det gott om patina inuti ladugårdsdelen. De 
flesta av stolparna men även väggpanelen har kossorna gnagt och bitit på så de har 
väldigt mycket patina. I övrigt så har resterande ytskikt som är original generellt en 
hel del patina som gör att det är möjligt att läsa att byggnaden inte är speciellt ny. 
De nyare tilläggen har inte så mycket patina av förklarliga skäl. 

Arkitekturhistoriskt värde 
En byggnad med högt arkitektoniskt värde kan visa en gestaltning som på ett 
eller annat sätt blivit mönsterbildande eller varit symbolen för höjdpunkten av en 
utveckling. Det kan också vara så att byggnaden har byggts med en teknik som 
representerar en viss arkitektur. Det arkitekturhistoriska värdet kan också ses utifrån 
konstnärskapet som ligger bakom det. På så sätt kan man förklara att arkitekten 
eller stilen kan ge byggnaden ett högre värde. Ett av Sigurd Lewerentz verk kan 
därmed vara värt att bevara just för att han ritat det och att hans konstnärskap har 
stor betydelse(Unnerbäck, 2002). 

Den ladugård jag har tittat på är ritad av en arkitekt men således inte någon som 
har en betydande roll i arkitekturhistorien och saknar därmed den typen av värde. 
Byggnaden har en del arkitektoniska detaljer som förvisso inte är unika för just en 
ladugårdsbyggnad men som är ovanliga för området. Dessa detaljer finns även på de 
omkringliggande ekonomibyggnaderna. 

Byggnaden är en stiltypisk höghusladugård med lite snickarglädje och 
representanter därmed funktionalismens ladugårdsarkitektur väl. Det var den 
tidstypiska stilinriktningen på 1930-talet som tillika är när ladugården byggdes. 
Men denna var inte på nåt sätt den första av sin tid utan var en av många som 
byggdes under den eran. 
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Precis som en funkisladugård ska vara så har inte Edeby Boställes ladugård mycket snickarglädje, 
det som annars varit en gemensam faktor inom ladugårdsarkitektur. 

Den väldiga logen spänner sig över hela byggnaden. Det är nästan 12 m upp till nock i det rummet 
och man kan i fasaden se hur stor del av byggnaden den utgör. 

Samhällshistoriskt och socialhistoriskt värde
För att en byggnad ska ha ett samhällshistoriskt värde ska den kunna lära oss om 
utvecklingen eller regionens karaktär. Det kan visas i enskilda byggnader men 
även i hela miljöer. Vad detta värde bidrar till är att man får en ökad förståelse av 
samhället (Unnerbäck, 2002). 

Detta är något som jag anser är väldigt viktigt och där ladugårdar i stort kan 
ha ett högt värde. De representerar det lantbruk som har funnits eller som 
fortfarande finns och ger oss en förståelse för hur stor betydelse det hade för vårt 
samhälle då men även hur viktigt det är för vårt samhälle idag. Ladugårdar ger ett 
samhällshistorikst värde till hela landsbygden men även till den enskilda gården. 
På samma sätt som det gör det ger det även ett socialhistoriskts värde. Dessa kan 
separeras från varandra men när det kommer till ladugårdar tycker jag att de hör 
väldigt mycket samman. 

Om man tittar närmre på Edeby boställes ladugård så kan man säga att dess 
samhällshistoriska värde kan minska något av att det inte är den ladugård som stod 
där på 1600-talet. Men på ett annat sätt så tycker jag att det stärks just för att det 
även speglar det stora problem med att ladugårdar brinner ner som har funnits och 
som fortfarande finns. Ladugårdar har i regel inte blivit så gamla heller vilket bör 
tas med i beräkningen.

Personhistoriskt värde 
Detta är ett värde som hör samman med att en känd eller viktigt person har en 
koppling till byggnaden. Det kan vara att de byggt den, fötts där eller inrett det. Ett 
känt exempel är Carl Larsson- gården i Sundborn, Dalarna där han tillsammans 
med sin hustru Karin bodde och verkade. Den har inte endast ett högt personligt 
värde för att de bodde där men även för inredningen som Karin skapade och 
sedermera återfinns i Carls tavlor är så värdefull(Unnerbäck, 2002). 

Ladugården jag arbetar med har inte inhyst någon känd person, mig veterligen inte 
heller någon känd ko. Så den har alltså inget personhistoriskt värde. 

Teknik-och industrihistoriskt värde 
Denna delen av analysen kopplas ofta samman med industrins byggnadskultur men 
således även med den agrara kulturen(Unnerbäck, 2002).

Det gör att ladugården på Edeby Boställe har en ett relativt högt tekniskt och 
industrihistoriskt värde. Nu är delar av byggnaden fortsatt aktiv i jordbruket så 
den delen är givetvis fortfarande en del av den agrara tekniken. Men även den 
resterande delen visar hur man hade mjölkkor och hästar inne i denna byggnad 
men även såklart inom ett aktivt jordbruk från historien. 
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På närmre håll blir skillnaderna i fasaden mellan första plan och logen än mer 
tydligt. På det nedre planet syns takstolarnas position och lockläktspanel. 

De omkringliggande ekonomibyggnaderna har samma typ av utsmyckade 
takutsprång�som�ladugården.�Inne�i�ladugården�finns�mjölrören�kvar.�

En del av det tekniska värdet ligger i den integrerade inredningen som mjölkrör, 
sädeskross och foderbord. Utifrån sett så vittnar byggnaden om att vara en ladugård 
men det är först när man ser insidan som man kanske förstår alla komponenter av 
byggnaden bättre. 

UPPLEVELSEVÄRDE

Arkitektoniskt värde
Detta värde återfinns i dokumentvärden men även som ett upplevelsevärde. Den 
stora skillnaden är att man i upplevelsevärdets analys tittar mer på byggnadens 
arkitektur i sin helhet. Det betyder att de arkitektoniska detaljerna granskas i 
allt från hur byggnaden knyter ihop till landskapet, vilka fönster det har till hur 
dess insida planerats i sig självt eller i komposition med fasaden. Det är alltså en 
djupdykning i byggnads arkitektur frikopplat för dess betydelse eller position i 
historien(Unnerbäck, 2002). 

När jag tittar på ladugården så är det en pampig och stor byggnad som sticker 
ut i sin omgivning. Den omringas av andra ekonomibyggnader men alla dessa 
är i en annan skala vilket förstärker ladugårdens särställning från den resterande 
bebyggelsen. På håll så ser byggnaden väldigt massiv ut och ser nästan ut att sakna 
lite fönster. Jag tro att en del i detta är att orginalfönstrerna har tagits bort och 
ersatts med en väldigt enkel fönstertyp som ser ut att komma från en annan tid. 
Vilket de också gör, och ger således tidslager till byggnaden. 

Det är slående att det är en stor skulle på ladugården då det andra planet är 
betydligt större än det nedre planet. Vid en närmare granskning så ser man 
att byggnaden är mer detaljerad än vid första anblick. På håll så är avsaknaden 
av detaljer och snickarglädje slående.  Dess proportioner kommer från 
höghusladugården och är således i linje med den stilriktningen. Det ursprungliga 
teglet byttes ut av praktiska skäl och eersattes med plåt. Vid detta tillfälle togs även 
takkuporna bort vilket ökar på detaljlöseheten som taket har. 

Takutsprånget och knutens ”ros” eller vad man nu än kan kalla det är verkligen en 
fin detaljering. Dessvärre är detta något man främst ser på gavlarna och det saknas 
lite när man ser det framifrån. Framifrån så har man dock en annan detaljering i 
panels karaktär. På ladugårdsdelen så är det panel med lockläkt medan det på det 
övre planet är enkel panel. Det gör att den nedre delen upplevs mer detaljerad och 
när man adderar de inklädda takstolarna som kommer fram i den nedre delen så 
för de nästan tankarna till timmerknutar. Något som skull referera till en betydligt 
äldre byggnad. Panels patina är en annan aspekt som påverkar byggnaden mycket. 
Att den torkat och slitits mer i på solsidan är tydligt men den är i gott skick. En del 
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På gavlarna syns knutens ”ros” tydligt vilket är en vacker detaljering på den i 
övrigt avskalade arkitekturen. 

brädor har bytts ut med tiden men detta är främst tydligt då de sticker ut i färg och 
inget annat (antingen en nyare strykning falurött eller så är det fortsatt trärena).  

En betydande del av byggnadens arkitektur är enkelheten och det andra planet blir 
en del av taket och landar på ladugårdsdelen. Det är logen som utmärker sig medan 
ladugårdensdelen mer smyckar denna. Den har också en tydlig ladugårdskaraktär 
som är lätt att läsa av. Man behöver inte gå in för att förstå byggnadens funktion. 
Den öppna ladugårdsplanen med tydliga vägar bidrar till denna upplevelse. Det 
syns att byggnaden är en ekonomibyggnad och hänvisar till ett lantbruk. 

Gårdsstrukturen är i detta fall lite ovanlig och påminner till viss del om 
herrgårdsarkitektur där ladugården placerats längre från boningshuset. Den 
kvadratiska gårdsstrukturen som vi är vana att se är långt borta här. Istället behöver 
man nästan veta vilket hus som hör till vilket då det andra Edeby har liknande 
upplägg. Kanske kan det förklaras i att Edeby faktiskt varit en by från början. Att 
det därför ligger separerat och tjänade fler hushåll än ett. Detta kan ses som en 
kvalitet då det skapar en mer privat zon vid boningshuset och å andra sidan en mer 
publik/offentlig zon vid ladugården. Det innebär således att det är lite svårt att veta 
vilken gård den tillhör och om det istället för att ladugården försvunnit är en gård 
där boningshuset försvunnit. Om detta påverkar byggnadens arkitektur i stort är 
tveksamt. 

Konstnärligt värde
Förknippas eller sammanstrålar med byggnadens arkitektur men kan i snävare 
mening även betyda att det har en väggmålning eller liknande som i sig har ett 
konstnärligt värde (Unnerbäck, 2002).

Denna ladugård innehåller inte några målningar eller andra konstnärliga faktorer 
utan detta får kopplas tills dess arkitektur. Dock så innebär denna arkitektur en viss 
detaljlöshet och återfinns nästan helt fri från ornament. Det gör att det konstnärliga 
värdet är lågt om ens befintligt. 

Patina 
Här kan man sammanföra detta värde med samma kategori under det 
dokumenterade värdet(Unnerbäck, 2002). Patinan har en stor betydelse för 
upplevelsen, främst i denna byggnad. Att det finns spår som visar att det är en 
ladugård är en stor del av upplevelsen och arkitekturen. Ladugårdsarkitektur är nära 
sammankopplat med bruk och funktion och det hjälper patinan till att förstärka. 
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Miljöskapande värde 
Detta kan vara ett huvudkriterium för bevarande. Vad det innebär är hur en 
byggnad förhåller sig till men även formar miljön till vad den är och dess 
betydelse. Här klassas ofta agrara byggnader in då de har en stor betydelse för 
landsbygden(Unnerbäck, 2002). 

Edeby boställes ladugård är inget undantag då det är den byggnad som man 
ser från håll när man kommer till Edeby. Den fungerar som ett landmärke på 
udden som Edeby ligger på. Förutom att den ger karaktär av området att vara en 
jordbruksfastighet så bildar den tillsammans med vissa andra högre byggnader och 
eller naturlig kupering en inramning och sammanhang för den övriga bebyggelsen. 
Dess röda falufärg med svarta detaljer är karaktäristiskt för en agrar byggnad. Det 
som saknas är vita detaljer som ofta annars återfinns på ladugårdar generellt. 

Indentitetsvärde
Detta är det något subjektiva värdet som en byggnad får av en individ. Det handlar 
om hur byggnaden ger en person trygghet, lugn, sammanhang men även den 
personens identitet. Ladugårdar kan ge de som har en relation till den en sådan 
känsla eller om man kan relatera till dess sammanhang(Unnerbäck, 2002). 

För mig så har ladugården på Edeby boställe mycket identitets värde då jag växt 
upp där. Jag har spenderat många timmar av min uppväxt innanför dess väggar. För 
mig ger den mig ett lugn och nostalgi. Det är svårt att se bortom detta och tolka 
byggnaden men jag tror att skullen gör vad en basilika kan göra för människor. 
Den gör en liten samtidigt som man känner sig stor. Det är något lite religiöst med 
sådana stora rum som har en mystik och ljusspel på samma sätt som skullen har. På 
så sätt tror jag det är möjligt att skullen kan ge identitWesvärde bortom jag och alla 
andra som har en nära koppling till denna ladugård. 

Kontinuitetsvärde 
Symboliserar den historiska framväxten och förändringen i samhälle på så sätt 
att en byggnad bättrar en historia. Den visar en historisk kontinuitet genom dess 
placering i sin omgivning. Det innebär att om det finns en gammal byggnad på en 
mark som ska exploateras så kan den vara värd att bevara pga kontinuiteten den 
bidrar med (Unnerbäck, 2002).

Ladugården i sig kan nog inte sägas vara av extra vikt för ett kontinutetsvärde i 
förhållande till övriga ekonomibyggnader. Det kan även diskuteras hur många 
gårdar som ska bevaras i ett geografiskt område för att ge en kontinutetsvärde. I 
detta område så finns det relativt många ladugårdar och bara 100m från den ligger 
Edeby Gårds ladugård som ännu används(i ett transformerat syfte då det är en 
verkstad). Därmed så anser jag att denna värdegrund inte är avgörande för just 
denna ladugård. 

Traditionsvärde 
När en byggnad kopplas samman med vissa traditioner och samhällsfunktioner 
(Unnerbäck, 2002).

Ladugårdar har ett stort traditionsvärde och är av den anledningen värdefulla att 
bevara. Även om funktionen som en del i lantbruk inte fungerar i många av dessa 
så representerar de fortsatt det och det är av vikt att lantbrukstraditionen som vi har 
och har haft bevaras i dessa byggnader. Den ladugården jag har tittat på är därmed 
inget undantag. 

Symbolvärde 
En byggnad kan utgöra symbolen för en tradition, funktion, ort eller religion och är 
genom det värdefull(Unnerbäsck, 2002). 

Detta värde är en av anledningen till att jag valt att fokusera på just ladugården 
framför andra ekonomibyggnader. Det är ladugården som starkt representerar och 
symboliserar lantbruket. En av anledningarna till det är att den är lätt att förstå och 
relatera till. Kossorna behöver bo någonstans och de flesta människor tror att det 
måste vara inomhus. Det behöver de inte men det är praktiskt om man har de som 
en del i produktionen såklart. Därmed känns funktionen för ladugården enkel att 
förstå medan en slöjdstuga eller mejeribyggnad kanske känns mer avlägsen. Det är 
därför jag tycker att det är viktigt att de bevaras då de i sig också kan hjälpa till med 
läsningen av de andra byggnaderna i en gårdsstruktur. Ett vagnslider kan lättare 
läsas av i samband med en ladugård då man kan koppla ihop behovet av en traktor 
om man är bonde. 

Den ladugården jag har fokuserat på har således ett högt symbolvärde och det har 
ladugårdarna i stort. 
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