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Inledning I denna skrift vill vi visa goda exempel 

på hur landsbygdens byggnader fått nya 

funktioner. Det är idéer och lösningar som 

gör det möjligt både för lantbruket och 

mer otraditionella verksamheter att spira 

och utvecklas i Västmanlands län. Vi hoppas

att detta urval ska inspirera till såväl åter-

användning av befintliga hus som till nya 

verksamheter.

 Gemensamt för dessa exempel är att 

omvandlingen skett med en varsamhet 

som gör att byggnaden fortfarande tillåts 

berätta sin historia. Varje hus utgör en 

del av mångfalden bland landsbygdens 

bebyggelse och speglar den utveckling 

som lantbruk och lokalsamhälle genom-

gått de senaste seklerna. Att vi kan läsa 

historien med hjälp av husen omkring 

oss har vi bland annat dessa byggnaders 

entusiastiska ägare att tacka för. De har sett 

möjligheterna och potentialen i att låta de 

äldre husen leva. 

 För visst går det att se den befintliga 

bebyggelsen som en resurs!
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Ägare: Hans och Ingrid Andersson
Kommun: Kungsör
Nuvarande funktion: Bo på lantgård - gästboende
Historisk funktion: Bagarstuga från 1920-talet,  
bybastu 1924-1955

Aspa by med anor från medeltiden är belägen 

i det öppna slättlandskapet mellan Arboga och 

Köping. Hans Andersson, som är uppvuxen i byn, 

köpte 1980 Aspa gård och slog samman den med 

föräldragården. Fram till år 2000 hade Hans och 

makan Ingrid nötkreatur. Numera odlas spannmål 

till utsäde på egen och arrenderad mark. Man 

håller också får. 

 – Fåren har vi mest för landskapsvård, för att 

kunna hålla landskapet öppet, säger Hans. Sommar-

tid brukar vi låna ut betesmarkerna kring gården 

till en granne som har kor.

 I två av gårdens hus, Bagarstugan och Grind-

stugan, har gästboende inrättats. Bagarstugan 

användes som bostadshus innan nuvarande man-

gårdsbyggnad uppfördes 1930. Det är en timrad 

stuga försedd med liggande träpanel och fina 

detaljer som liggande vindsfönster. Här har paret 

Andersson inrett två rum med sex bäddar för 

uthyrning under konceptet Bo på lantgård. 

 –  Vi har lagt ner mycket arbete på renove-

ringen, men å andra sidan har vi inte haft några 

större materialkostnader, berättar de. De största 

förändringarna är att vi inrett badrum med dusch 

och kök på bottenvåningen. Det ursprungliga köket 

med vedspis används idag som samlingsrum. 

Vi har varit måna både om stugans exteriör och 

interiören med alla dess äldre detaljer, fortsätter 

Hans och Ingrid.

 Boendeformen har visat sig populär hos tyska 

och holländska turister, svenska barnfamiljer och 

Aspa gård
Såväl exteriör som 
interiör har behand-
lats varsamt trots ny funktion för huset. Spannmålstrapp,  
innerdörrar, bakugn och kakelugn synliggör historien och ger 
byggnaden ett mervärde i sin nuvarande funktion.

Aspa gård

andra som vill njuta av lugnet på landet under sommar-

månaderna. Övrig tid på året hyrs rummen, som är 

vinterbonade, bland annat av personer som tillfälligt 

arbetar i trakten. Ingrid och Hans är mycket nöjda 

med arbetet. 

 – Det är en investering för framtiden och en värde-

stegring för gården. Det känns bra att kunna nyttja 

husen och att andra kan ha glädje av dem, avslutar 

Hans och Ingrid.
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Fallänge
En ny funktion behöver inte betyda ombyggnation. 
Fallänge är ett gott exempel på hur såväl rum som 
fast utrustning kan återanvändas på enkelt sätt. 

 – Fördelen med att använda de befintliga 

byggnaderna var att det gick att göra utan några 

större investeringar och det har visat sig fungera 

riktigt bra. Allt handlar om att det ska vara enkelt 

och lätt att sköta, säger Per. 

Fallänge

Ägare: Anitha Barrsäter och Per Hellstrand
Kommun: Sala
Nuvarande funktion: Fårstall med  
djupströbädd, lösdriftsstall, nötköttsproduktion
Historisk funktion: Traktorgarage från 1954,  
ladugård uppförd på 1910-talet

Fallänge gård är belägen i länets norra del, i 

utkanten av Västerbykil på gränsen till Dalarna.  

Här i det småbrutna landskapet är markerna  

magrare, vilket har medfört att gårdarna är ganska 

små. Fallänge är en typisk skogsgård med marker 

som passar för djurhållning. 

 Ladugårdslängan från 1910-talet är byggd i 

vinkel med loge och lada i den ena delen och 

djurhållning i den andra. Ladugården och de 

andra uthusen, bland annat ett välbevarat äldre, 

timrat magasin, samlas kring en gårdsplan medan 

manbyggnaden i två våningar finns på ett visst 

avstånd. 

 Fallänge var tidigare en gård med traditionell 

mjölkproduktion. Idag föder man istället upp får 

och ungdjur av nöt. Anitha och Per är anslutna 

till Gröna hagars kött, en grupp lantbrukare som 

samarbetar med gårdsförsäljning av kött. Samtliga 

gårdar drivs ekologiskt och de hanterar djuren 

själva ända fram till slakttillfället. 

 –  Vi ville så långt som möjligt kunna använda 

byggnaderna som de var, säger Per. Därför ser 

ekonomibyggnaderna i stort sett ut som tidigare. 

Vissa anpassningar har ändå skett. Stall och svin-

stia har omvandlats för ungdjur och får. På kornas 

båsplatser i ladugården går numera fåren på 

ströbädd av halm. Fodervagnen på räls i taket och 

vattenkopparna används alltjämt. Ett traktorgarage 

har blivit fårstall med djupströbädd. Tack vare de 

stora portarna går det lätt att gödsla ut ströbädden. 
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Fantetorp

Ägare: Camilla och Per  
Andersson
Kommun: Köping
Nuvarande funktion: Häststall
Historisk funktion: 
Ladugårdslänga uppförd 
vid 1900-talets mitt 

I Fantetorp i utkanten av 

Köping har Camilla och Per 

Andersson omvandlat en 

traditionell ladugårdslänga 

från 1950-talet till ett modernt ridstall för hästar. 

Ombyggnaden inleddes år 2004. Ladugården är 

uppförd som en höghuslänga med hög skulle 

och rymlig logdel med plats för stående spann-

målsfickor. 

 – Utformningen av stallet styrdes av att vi ville  

få in ljus i boxarna, ha bra luft och god ventila-

tion, berättar Camilla och Per. Det fanns förstås en 

ekonomisk aspekt också, vi ville få in så många 

boxar som möjligt på den begränsade ytan.  

Trots det valde vi större boxar för att få gott om 

plats vid fölningar eller om vi skulle behöva en 

sjukbox.

 Det var ett hårt arbete som började med att all 

inredning togs ut. Sedan bilades det gamla ladu-

gårdsgolvet bort. Mjölkrummet blev ett dusch-

rum för hästarna och man byggde en sadelkam-

mare och en foderavdelning. Höskullen fick  

behålla sin funktion och fungerar alldeles ut-

märkt. Idag finns 16 boxar för uthyrning.

 På utsidan har byggnaden fått behålla sin  

tidstypiska karaktär där den vita putsen, fönstren 

och den höga, faluröda skullen är viktiga delar.  

 – Fördelarna med att kunna använda en be-

fintlig byggnad med stora utrymmen var många, 

säger Per. Först och främst fanns ju stommen 

redan. Men samtidigt var det ju en begränsning, 

en ram att hålla sig inom. Att gödselplattan fanns 

var viktigt. Kraven kring gödselhantering hade 

annars kunnat leda till stora kostnader.

 Camilla och Per är mycket nöjda och stolta 

över sitt arbete. De berättar att de fick viss hjälp  

av Hushållningssällskapet, men  

valde att bygga det mesta efter  

eget huvud. Då blev det ju precis  

som de tänkt sig.

Fantetorp
Fantetorp visar på de positiva värdena i att tänka i nya banor och se de möjligheter den befintliga  
byggnaden kan erbjuda. Man har här tagit tillvara stora ytor och befintliga installationer för vatten,  
avlopp samt gödselvård.
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Furuskallen

  
 

Ägare: David och Rebecka Hjälmarlycka, Seija och  
Sven Andersson äger föremålen i museet  
Kommun: Arboga  
Nuvarande funktion: Gårdsmuseum 
Historisk funktion: Bostadshus uppfört kring år 1800, 
förråd och snickeriverkstad 

 

Furuskallen är familjen Anderssons släktgård 

sedan 1903. Seija och Sven Andersson har 

precis lämnat över gården till sin son, så tradi-

tionen fortlever. Gården har sannolikt uppstått 

på 1500-talet och ligger vackert belägen i ett 

ålderdomligt kulturlandskap med odlingsrösen 

och praktfulla stengärdesgårdar i närheten av 

Hjälmaren. 

 Idag är gårdens byggnader mestadels från 

början av 1900-talet, men den tidigare man-

byggnaden, som är en timrad tvåvånings enkel-

stuga, byggdes redan kring sekelskiftet 1800. 

Det gamla bostadshuset har underhållits väl och 

renoverats varsamt. Både på utsidan och invän-

digt är det mycket välbevarat.

 Huset är idag ett litet gårdsmuseum. Seija har 

samlat ihop en mängd olika föremål från gårdens 

långa historia och satt ihop en miljö som vittnar 

om forna tider.

Furuskallen
Vårda den gamla manbyggnaden! Den äldre 
generationens bostadshus rivs ofta eller til-
låts förfalla när det nya bostadshuset står 
färdigt. Många gånger räcker normalt un-
derhåll för att bevara huset som ett doku-
ment från äldre tiders boende. Även lösöret 
är viktigt och speglar gårdens historia. 

  – Det låg så mycket grejer överallt att det var 

synd att inte visa upp dem för någon. Många män-

niskor har inte en aning om vad föremålen använ-

des till en gång i tiden, säger Seija.

 Till gårdsmuseet kommer såväl enskilda besö-

kare som skolklasser och andra grupper. Man har 

även haft en friluftsgudstjänst på gården. Gårds-

museet är öppet för allmänheten sommartid, men 

det är bäst att ringa innan. 
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Ägare: Olle Westin och Majja Neverland
Kommun: Norberg 
Nuvarande funktion: Bo på lantgård - gästboende
Historisk funktion: Ålderdomshem uppfört 1905

Gamla hemmet i samhället Karbenningby, några 

mil öster om Norberg var ålderdomshem från 

byggåret 1905 fram till dess det lades ned i mitten 

av 1960-talet. Historiskt sett har åldringsvården 

varit knuten till fattigvården. Efter kritik mot att 

de äldre fick tillbringa sina sista år på fattigstugan 

separerades de två institutionerna genom 1918 

års fattigvårdslag. Beteckningen ålderdomshem 

blev en markering av den nya funktionen.

 Efter stängningen kom Gamla hemmet att 

fungera som privatbostad. Familjen Neverland-

Westin flyttade in 1983. Då var huset bostad för 

två familjer, en på vardera våningsplanet. Så små-

ningom flyttade 

den andra famil-

jen ut, och Olle 

och Majja började 

fundera på vad 

de skulle använda 

övervåningen 

till.   

 – Idén kom 

efter en vistelse 

på Öland, be-

rättar de. 

Gamla hemmet

Gamla hemmet
Genom att låta husets villkor styra valet av verk-
samhet har byggnaden blivit en tillgång utan att 
kräva stora ombyggnadskostnader. En fördel är att 
lära känna sitt hus innan förändringsarbetet påbörjas. 
Gamla hemmets ägare använde sig av äldre foton 

och information från tidigare boende  
liksom av ritningar och kartor. Mycket  
information kan man hitta hos länsmuseet, 
kommunen, hembygdsföreningen och i 
olika arkiv.

Där bodde vi på ett litet 

mysigt gästboende.  

Varför inte göra något 

liknande hemma?

 Sagt och gjort. Reno-

veringen skedde försiktigt 

för att bevara helhetskänsla och atmosfär. Majja 

och Olle har varit måna om att allting fortsatt 

skall hållas i den ursprungliga sekelskiftesstilen. 

För att kunna rekonstruera har man bland annat 

använt gamla foton som källmaterial. 

 – Men den bästa informationskällan har nog 

ändå varit tidigare föreståndarinnor och barn till 

personal som kommit på besök, säger Majja.

 Den ursprungliga planlösningen har behållits 

intakt och fungerar utmärkt för rumsuthyrning.  

På ålderdomshemstiden fanns plats för arton  

boende. Några av dessa har fått ge namn åt de 

fyra gästrummen. För att ljudisolera har man 

sänkt innertaken 20 centimeter. Trots det är tak-

höjden imponerande. 

 Hur är det då att bo på Gamla hemmet? 

Hemtrevligt är ett av vitsorden som lämnats  

av gäster. Det är precis den känsla familjen  

Neverland-Westin eftersträvar.
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Grönö säteri

Ägare: Jan och Pernilla Ulväng
Arrendatorer: Camilla och Per Andersson
Kommun: Kungsör
Nuvarande funktion: Silo och spannmålstork
Historisk funktion: Ladugård uppförd 1936

Nära Hedströmmens utlopp i Mälaren i nord-

ligaste delen av Kungsörs kommun ligger Grönö 

säteri. Hedströmsdalen är ett herrgårdarnas land-

skap och slättlandet är rikt på ekbevuxna åker-

holmar på ett sätt som förr var typiskt för mälar-

landskapen men numera är mer sällsynt. 

 Grönö säteri har en lång historia. Gården 

omnämns för första gången på 1300-talet och 

har en ägarlängd kantad av kungar, kyrka och 

adelsmän. Den förra huvudbyggnaden uppfördes 

sannolikt redan i slutet av 1600-talet. Byggnaden 

ersattes 1899 av dagens huvudbyggnad, som 

ritades av Erik Hahr. De båda flygelbyggnaderna 

är från 1750-talet. Grönö har funnits i samma 

familj sedan 1870-talet. Familjen Ulväng bor i 

huvudbyggnaden, medan ekonomibyggnader 

och åkermark nyttjas av arrendatorerna Camilla 

och Per Andersson. 

 Ekonomibyggnaderna ligger väl samlade en 

bit från huvudbyggnaden. Ladugårdsbyggnaden 

är uppförd 1936 och bär med sin rymliga skulle, 

vitputsade bottenvåning och stora fönsterytor 

tydliga spår från den tidens idealladugårdar.  

År 1970 upphörde djurhållningen och Grönö är 

sedan dess en renodlad spannmålsgård. Under 

1990 talet installerades en silo och en spannmåls-

tork i ladugården. Trots siloburkarnas storlek har 

man lyckats anpassa dem till ladugårdens förut-

sättningar. Spannmålsbehållarna sträcker sig över 

två våningsplan, men ingenting syns på utsidan. 

Att behålla gårdsbilden intakt trots omställning-

en till modern spannmålsproduktion var också 

en av anledningarna till att man valde den här 

lösningen.

Grönö säteri
Ladugårdslängan på Grönö har genom sin om-
byggnad blivit en del i gårdens moderna, storska-
liga produktion. Samtidigt visar den fortfarande 
hur en ladugård från 1930-talet, då toppmodern, 
såg ut. 
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Ägare: Börje och Gunilla Gustavsson
Kommun: Köping
Nuvarande funktion: Musteri
Historisk funktion: Bostadshus sedan tvättstuga  
och slaktbod

Gårdesta musteri ligger i norra Munktorp mel-

lan Köping och Hallstahammar i ett mälarnära 

odlingslandskap. I Gårdesta har man mustat 

äpplen sedan 1962 i det lilla hus som knappt är 

större än en ordinär vedbod. Huset, som från 

början var en torp-

stuga i närheten, är 

flyttat till gården för 

att användas som 

tvättstuga och slakt-

bod. Musteriet star-

tades av den lokala 

trädgårdsföreningen 

och drevs till slutet 

av 1970-talet. Efter 

några års uppehåll 

köpte Bengt in en 

Gårdesta musteri
Även en liten byggnad kan få en kvalificerad funktion. Det är bara fantasin 
som sätter gränserna. På Gårdesta har med stor hänsyn till exteriören en 
hel produktionsprocess av livsmedel tagit plats i en av gårdens mindre 
ekonomibyggnader. 

Gårdesta musteri

begagnad äppelrivare 1984 och mustningen tog 

fart igen. Byggnaden är trots de olika funktionerna 

genom tiderna relativt väl bevarad. Exteriört har 

det mest varit frågan om vanligt underhåll.  

På insidan är golvet numera gjutet och väggarna 

klädda med gipsplattor. 

 I Gårdesta kan du följa dina egna äpplen när 

de förvandlas till must. Av 10 kg äpplen kan man 

få 6-8 liter must. Säsongen sträcker sig från slutet 

av augusti fram till mitten av november.  

 – Ett bra år kan det komma hundratalet besö-

kare för att musta sin frukt, säger Börje. Det går 

bra att pressa de flesta höst- och vinteräpplen, 

bara frukten inte är övermogen eller skadad. 

Äppelmusten är god att dricka färsk och går ut-

märkt att frysa. Det går också bra att göra vin på 

musten. 
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Hallsta by

Ägare: Uppsala akademi
Arrendator: Mats Ingvarsson
Kommun: Västerås
Nuvarande funktion: Potatislager
Historisk funktion: Ladugård uppförd på 1920-talet

Hallsta by ligger i en flack, öppen jordbruks-

bygd mitt i ett vägkors längs den gamla Berg-

slagsvägen halvannan mil norr om Västerås. 

Byns historia är speciell. År 1624 donerades 

den av Gustav II Adolf till Uppsala Akademi. 

Byn bestod då av sex gårdar, kringbyggda med 

man- och fägård enligt traditionen. Eftersom 

det bara fanns en ägare påverkades Hallsta by 

inte av 1700- och 1800-talets skiftesreformer. 

Idag är byplanen mycket regelbunden med sina 

fyra kvarter. Hallsta har hyst såväl tingshus som 

gästgiveri och poststation och sammantaget är 

den välbevarade karaktären unik för Västmanland. 

 Mats Ingvarsson arrenderar Södergården av 

Uppsala akademi. På gården fanns gästgiveri 

och vägkrog fram till 1875. Dessa hus står kvar 

än idag som manbyggnad och flygelbyggnad. 

Ladugård och loge är från 1920-talet och byggda 

i vinkel. 

 Ladugårdens bås står numera tomma efter-

som mjölkproduktionen lades ner 2006 och 

gården sedan dess fokuserar på spannmål och 

oljeväxter. Men på två hektar växer potatis. 

 – Jag kunde inte släppa tanken på att det skulle 

gå att tjäna pengar på potatis till den lokala mark-

naden, jag måste helt enkelt prova, säger Mats. 

 Ladugårdens mjölkrum och kalvstall har om-

vandlats till lagerrum för potatis. Mats valde att ta 

bort de gamla golven och höja taket för att få den 

volym som krävdes. 

 – Fördelen med att bygga i befintliga hus är 

att man får nytta av dem, och inte bara dras med 

underhåll och reparationer. Jag kan dessutom ex-

pandera lagret vidare i resten av ladugården, om 

det skulle visa sig nödvändigt, säger han.

 För att få optimala förhållanden för potatisför-

varing har Mats satt igen fönstren, isolerat vägg-

arna och beklätt innerväggarna med korrugerad 

plåt. Allt för att få det mörkt, svalt och kunna 

upprätthålla en viss luftfuktighet. Om intresset 

för potatisen skulle svalna så kan lokalen med 

mycket enkla åtgärder användas till en rad andra 

verksamheter.

Hallsta by
En välbevarad bymiljö som Hallsta kan vara särskilt känslig för nybyggnation. Även anpass-
ning till ny funktion kräver eftertanke. I ladugården har förändringarna begränsats till in-
teriören. De åtgärder som skett är reversibla, d v s det går att återställa byggnaden till sitt 
tidigare skick. På så sätt skapas också en flexibilitet inför alternativt nyttjande i framtiden.
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Igelsta blomsterodling

Ägare: Kjell Elander
Kommun: Västerås
Nuvarande funktion: Blomförvaring, butik
Historisk funktion: Stall, svinhus, snickarbod

Igelsta gård på Salaslätten har en lång 

historia. Historien vill göra gällande att 

gården en gång skänktes av kung Gustaf 

II Adolf till den rådige västmanländske 

soldat som räddat regenten från  

drunkningsdöden under pågå-

ende krig i Skåne. Numera he-

ter ägaren Kjell Elander. Han 

är ekologiskt inriktad lant-

brukare med gräsfröodling 

som huvudinriktning, men 

har sedan slutet av 1980-talet 

även haft blomsterodling som 

nischgröda. Från början låg 

fokus på eterneller, men idag 

är huvudinriktningen färska snittblommor.

 I väntan på försäljning krävs att blommorna 

förvaras i kylrum. Kjell har valt att omvandla 

det ungefär hundra år gamla svinhuset till kylhus. 

 – Det var ett ganska enkelt val. Jag hade ett 

hus som stod oanvänt och jag ville inte binda 

upp mig med för stora investeringar, säger Kjell. 

Igelsta blomsterodling
Istället för att bygga nytt har man på Igelsta sett sig omkring bland de befint-
liga byggnaderna för att hitta lösningar. Att använda ett hus som genom sin 
konstruktion passar till den nya funktionen får man mycket gratis och föränd-
ringarna behöver inte bli så stora.

Genom att ta bort 

den gamla inred-

ningen, isolera och 

sätta in kylaggregat 

fick det till synes 

omoderna svinhuset 

ganska enkelt en ny 

funktion. 

    Andra hus på 

gården har också funnit nya roller i och med 

gårdens förändrade produktion. Ytterligare ett 

kylrum har skapats i en före detta snickarbod. 

Som försäljningslokal fungerar en byggnad som 

tidigare var loge och stall. Kjell bjuder också ut 

sina blommor till försäljning på andra håll, till 

exempel på Bondens marknad i Stockholm.
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Kungsbyn 

Ägare: Familjen Ludvigsson
Kommun: Västerås
Historisk funktion: Mjölkladugård från 1876
Nuvarande funktion: Saluhall, café, restaurang och  
festvåning

Kungsåra kyrkby ligger på en höjd 

i ett småbrutet jordbrukslandskap 

några mil sydöst om Västerås. Här 

finns Kungsbyn Östergården. Fram 

till manbyggnaden, uppförd 1875 

och flankerad av två flyglar, leder 

en högvuxen lindallé. Den stort 

tilltagna ladugårdslängan med vinkelbyggd logdel  

är samtida med manbyggnaden. Hela ladugårds-

delens bottenplan är utfört i huggen sten. 

 År 1996 påbörjade familjen Ludvigsson en 

ombyggnation av ladugårdslängan. På senhösten 

samma år slog de upp portarna till en saluhall i 

denna byggnad. Idag är Kungsbyn Bygdens Mat 

en omfattande verksamhet: välsorterad saluhall 

med styckningsanläggning och charktillverkning, 

restaurang, café och festvåning. Men gårdens  

jordbruk lever också kvar.

 – En stor fördel med den gamla ladugården var 

att den var välbyggd och påkostad med ett bra 

grundarbete, säger Henrik, som är äldste sonen i 

familjen. Trots stränga hygienkrav har det gått att 

omvandla ladugården till livsmedelsbutik. I de 

utrymmen där livsmedel förvaras är väggarna helt 

kakelklädda och vi har dragit in vatten och avlopp.

De gedigna stenväggarna präglar bygg-

naden, inte minst på insidan. Fönstren  

är utbytta men ersatta av återanvända 

äldre fönster som väl passar in i den 

gamla byggnaden. 

 –  Vi har försökt att bevara så mycket som möjligt 

av det ursprungliga, eftersom atmosfären och 

karaktären i gamla byggnader är oslagbar, säger 

Henrik. Han berättar vidare att verksamheten styrs  

av den grundläggande filosofin ”från jord till 

bord”. Som besökare ska man kunna följa kedjan 

från det jorden ger fram till det som landar på 

tallriken. Det finns idag en hel del olika djur på 

Kungsbyn – bland annat grisar, vildsvin, kor, häs-

tar, getter och kaniner – och de ska bli fler. Henrik 

drömmer om en djurpark. Tanken är att det ska 

vara roligt och lärorikt både för barn och vuxna. 

 – Jag vill att besökare ska kunna fundera över 

de egenskaper som vi män-

niskor valt att avla fram och 

se skillnaderna mellan en 

äldre ras och en av männis-

kan förädlad ras. 

Kungsbyn
I Kungsbyn är närheten till produktionen ett motto.  
Man har sett och tagit tillvara kvalitéerna i material och 
utförande som präglar ladugårdslängan och lyckats förena 
en omfattande livsmedelshantering med en miljö  
som i sig berättar en historia.
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Kärrbo prästgård

Ägare: Västerås stift
Arrendator: Ulf Andersson
Kommun: Västerås
Nuvarande funktion: Ekologisk odling, kylrum för  
grönsaker, spannmålsförvaring
Historisk funktion: Jordbruksfastighet med bl a ladugård 
uppförd vid 1900-talets mitt

Alldeles nära Mälaren en mil sydost om Västerås 

ligger Kärrbo kyrkby. Socknen är ganska skogrik, 

men kyrkbyn ligger i ett odlingsstråk. Prästgården 

ligger mitt för kyrkan, intill de gamla skolbygg-

naderna och bygdegården. Mangårdsbyggnaden 

är från 1853. De välhållna ekonomibyggnaderna 

bildar en öppen U-form. Ladugårdsbyggnaden 

från tiden kring 1950 är en tidstypisk höghus-

länga med vitputsad bottenvåning och liggande, 

högt placerade fönster. 

 Ulf Andersson har arrenderat prästgården av 

Västerås stift sedan 1989. Gården har en bred 

verksamhet på ekologisk grund. Man producerar 

grönsaker, bär, kött och spannmål men har också 

besöksverksamhet på gården. Ett gästboende för 

övernattning finns också. 

 – Tanken är att alla som vill träffa en bonde, 

titta på djuren och lära sig mer om livet på en 

gård ska kunna göra det här, säger Ulf. 

 Mitt på gården finns ladugården, hjärtat i verk-

samheten. Här finns numera hästar och en lokal 

med barkök, toalett och dusch. På höskullen kan 

besökande barn leka.

  – Jag har försökt få till det så att alla byggnader 

på gården ska ha en funktion, säger Ulf och be-

rättar att ett av gårdens två växthus i denna anda 

blivit ombyggt till fårhus. En annan byggnad in-

rymmer frys- och kyllager, vilket infogats som ett 

rum i rummet.

 På Kärrbo prästgård finns också en gårdsbutik 

för gårdens produkter. Ulf säljer också sina varor  

i andra sammanhang, som på Bondens egen 

Marknad i Västerås. 

Kärrbo prästgård
Ett alternativ till specialisering kan vara diver-
sifiering. På Kärrbo prästgård bidrar ett antal 
olika verksamheter till att nå målsättningen 
att alla gårdens byggnader skall ha en funk-
tion. Man har bland annat använt sig av lös-
ningen att skapa ett rum i rummet. Den äldre 
byggnadens stomme och ytskikt lämnas då 
orörda och huset blir möjligt att återställa till 
tidigare skick.
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Myrby gård

Ägare: Göran Eriksson
Kommun: Västerås
Nuvarande funktion: Konferens- och festlokal
Historisk funktion: Spannmålsmagasin, förmodligen  
uppfört vid förra sekelskiftet

 

Ett stycke nordväst om Västerås ligger Myrby i ett 

landskap som domineras av slätten och Badelunda-

åsen. Myrby var från början en av de ungefär 

femton byar som funnits i Badelunda socken. 

 Göran Eriksson köpte Myrby gård 1991 och 

har omvandlat ett av gårdens spannmålsmagasin 

till konferens- och festlokal. Magasinet behöll sin 

ursprungliga funktion fram till 1950-talet, då 

gårdens spannmålshantering moderniserades. 

 – Magasinet fanns där, så det kändes riktigt att 

använda det, säger Göran. Vi ville också i möjli-

gaste mån ta tillvara gårdens miljö och då ingår 

att underhålla befintliga byggnader. 

 Magasinet är ett solitt timmerhus med rejält 

takutsprång. Mitt på långsidan sitter en väl tillta-

gen dubbelport men i övrigt finns bara några få 

små upptagningar för luckor och fönster. Exteri-

ören har bevarats intakt. Portarna har komplette-

rats med två nya innerdörrar som inte syns uti-

från. Invändigt består de största förändringarna i 

toalett- och duschutrymme samt ett litet pentry.  

 – Det var också här de största jobbinsatserna 

gjordes, berättar Göran. Konferenslokalen är 

förlagd till övervåningen och här har inga större 

förändringar krävts för att anpassa utrymmet till 

den nya verksamheten. 

 Framtidsplaner saknas inte. 

 – Gårdens smedja skulle kunna bli en del av 

konferensverksamheten och en höskulle funderar 

jag på att bygga om för att komplettera verksam-

heten, avslöjar Göran. 

Myrby gård
Med ambitionen att alla gårdens byggnader skall användas har 
man på Myrby gård skapat en anpassning till ny verksamhet utan 
egentlig förändring av byggnaden. De nya dörrarna har placerats 
som innerdörrar bakom de ursprungliga portarna och fönster har 
satts in bakom de befintliga spannmålsluckorna. 
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Ramnäs gård

Ägare: Magnus Åstrand
Kommun: Surahammar 
Nuvarande funktion: Ungdjursstall med lösdrift
Historisk funktion: Ladugård byggd 1797

Det var översten och brukspatronen på Ramnäs 

bruk, Per Reinhold Tersmeden, som 1797 lät 

uppföra den vitputsade ladugården i klassice-

rande stil med karaktäristiskt tandsnitt under 

takfoten. Järnhanteringen vid Ramnäs hade 

grundats 1590 med en stångjärnshammare vid 

ett av Kolbäcksåns fall. Jordbruket var en viktig 

del av brukssamhället och kring Ramnäs bruk 

kom två herrgårdar att växa fram eftersom bruket 

länge var delat på två ägare.

 Den vita ladugården och de intilliggande 

byggnaderna, ett magasin i två våningar och ett 

bostadshus för brukets smeder, båda från åren 

kring sekelskiftet 1800, är svåra att missa när 

man passerar på landsvägen. De är exempel på 

hur omtanke, tid och pengar ägnades även eko-

nomibyggnadernas utformning. 

 Idag ägs ladugården av Ramnäs Lantbruk AB. 

Istället för mjölk produceras idag kött från 

ungdjur i lösdrift. Magnus Åstrand på Ramnäs 

Lantbruk AB planerade ombyggnaden och för 

honom var datorn till stor hjälp. 

 – Jag kunde rita och prova olika modeller 

innan jag sedan provade i verkligheten, säger 

han.

 – En fördel med att fortsätta ha djur i den 

gamla byggnaden var att det blev enklare. Vi 

kom undan det stora arbete som är förknippat 

med nybyggnation, säger Magnus. Ett annat 

plus var det nära läget till bete och åkermark.

Idag finns plats för 130 ungdjur som fritt kan 

gå in och ut ur ladugården. Två av fönstren 

på baksidan har tagits upp till öppningar för 

djuren. Inuti är foderbordet borta. Istället finns 

liggbås med torrströ och en bred gödselränna 

med automatisk utgödsling till gödselbrunnen.  

 – Den gamla byggnaden fungerar än idag på 

ett hyggligt sätt, konstaterar Magnus.

Ramnäs gård
Att bevara en äldre byggnad behö-
ver inte alltid handla om funktions-
byte. Ladugården i Ramnäs är ett 
fantastiskt exempel på kontinuerlig 
användning genom olika anpass-
ningar över tid. Genom förändringar 
som till största delen skett på insi-
dan har man i den över två hundra 
år gamla byggnaden lyckats kom-
binera en modern produktion med 
bevarandet av den yttre karaktären.
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Riksdagsmannagården

Ägare: Lotta Gröning
Hyresgäst/boende: Yvonne Gröning
Kommun: Norberg
Nuvarande funktion: Bostad
Historisk funktion: Smedja och bagarstuga  
uppförd 1918-20

Norberg är utpräglad bergslagsbygd. Här började 

järnhanteringen tidigt. Bergsmansbyn Olsben-

ning nämns i källorna första gången 1539, men 

har medeltida rötter. Omedelbart söder om by-

gatan låg hyttan, förhållandevis stor och använd 

fram till 1876. I Olsbenning hittar man flera 

stora bergsmansgårdar med mangårdsbyggnader 

från 1800-talet. 

 Mangårdsbyggnaden på Riksdagsmannagår-

den byggdes däremot 1918-20 av nämndeman-

nen och sågverksägaren A.G Andersson, byns 

ledande man i många frågor. På gården intill 

boningshuset finns också en samtida före detta 

smedja med bagarstuga. Gårdssmedjorna var 

mycket vanliga i en tid då jordbruksredskap inte 

bara reparerades utan också tillverkades på går-

den eller i byn.

 Det timrade lilla huset med stenfot, små-

spröjsade fönster och vitkalkad skorsten har idag 

inretts till en relativt rymlig bostad med sovrum 

i den gamla smedjan och kök och allrum i den 

gamla bagarstugan. Trots det tidigare förfal-

let var timret friskt och huset värt att satsa på. 

Yvonne Gröning håller precis på att flytta in och 

Riksdagsmannagården 
Timmerbyggnader med underhållsbehov kan ofta se värre ut än de egentligen är. Genom att 
säkra grunden, räta väggar och byta skadade stockvarv kan byggnaden som regel åter tas i 
bruk. På gården har man varit rädd om byggnadens detaljer och även låtit spåren av tidens 
gång, patinan, berätta en del av husets historia. Ett nyinsatt överljusfönster blir ett innovativt 
alternativ till att ta upp nya fönsteröppningar som påverkar huset mer.

är mycket nöjd 

med resultatet. 

– Jag hade inte 

kunnat före-

ställa mig att 

det skulle bli 

så fint, säger 

hon entusias-

tiskt. 

 Exteriören har behållits oförändrad. Istället för 

att ta upp ett nytt fönster i badrummet har till 

exempel dörren fått ett överljusfönster. I smedjan 

fanns tidigare bara jordgolv, så där lades nytt trä-

golv. Golvet i bagarstugan behölls däremot och 

målades. Ett gammalt förvaringsskåp vid entré-

dörren fungerar idag som plats för klädförvaring. 

Innerdörrarna har fått behålla sin patina. 

 – Tanken var egentligen att de skulle målas om, 

men när vi insåg hur fina de var med sina spår av 

tidens gång ändrade vi oss, berättar Yvonne.

 – Huset passar så fint i miljön och det känns 

bra att kunna återanvända det man har. Nästa års 

projekt blir trädgården, 

säger Yvonne. 



G
od

a 
ex

em
pe

l

34

G
od

a 
ex

em
pe

l

35

Skultuna Lagår’n
Genom att knyta an till den traditionella logdansen och utveckla 
den till storformat har man på Skultuna Lagår’n skapat en sam-
lingspunkt som lockar både bygdens invånare och mer långväga 
resenärer. Anläggningen utgör ett landmärke i landskapet och 
berättar fortfarande på ett tydligt sätt sin tids historia.

Skultuna Lagår’n

Ägare: Margith, Mats och Maria Bergsten
Kommun: Västerås
Nuvarande funktion: Dans- och nöjeslokal
Historisk funktion: Ladugård och loge

Den stora ladugården 

är ett landmärke på 

den öppna slätten 

kring Svartån norr om 

Skultuna. Tillsammans 

med en logbyggnad 

utgör den danskom-

plexet Skultuna 

Lagår’n. Tidigare till-

hörde byggnaderna 

gården Ekeby, en gård 

under Skultuna mäs-

singsbruk och under 

1700-talet och fram till 1880-talet skjutsstation 

och gästgiveri. 

 Mangården och ekonomibyggnaderna, som nu 

är två skilda fastigheter, skiljs åt av landsvägen.  

På 1960-talet såldes korna och 1972 omvandlades 

byggnaden till dans- och nöjeslokal. Utifrån sett 

är det mesta sig likt, men inuti har all inredning 

ersatts av ett skinande, väldansat trägolv.

 Idag är Skultuna Lagår’n något av en nöjesin-

stitution i länet. Många är dansarna och orkest-

rarna och många är de par som träffats här. 

 – Nog träffades vi också här på dansgolvet, 

erkänner dagens ägarpar Mats och Margith 

Bergsten. Lagår’n drivs i deras regi sedan 2006, 

då de tog över efter danspalatsets ursprungliga 

ägare.

Förra året åter-

öppnade man 

också den gamla 

logen, Oscars, 

som ligger intill 

Lagår’n, för dans 

igen. Hela anlägg-

ningen med loge, 

stall och ladugård 

är godkänd av 

brandskyddsmyn-

digheterna för 

1400 personer. 

 – I snitt kommer drygt 300 personer en vanlig 

danskväll, berättar Mats.  Vi har en trogen publik 

som inte drar sig för att åka långt. 
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Stora Hällsta
Att anpassa en byggnads funktion till nya tiders krav är ingenting nytt.  
Stora Hällsta visar på hur sådana skiften också skett tidigare. Att bara göra 
det nödvändigaste för att få en ny funktion bevarar huset till nästa genera-
tion och ger inspiration till nya idéer om användning allt efter tidens krav.

Stora Hällsta

Ägare: Gunnel och Ingvar Pettersson
Kommun: Sala
Nuvarande funktion: Bageri och gårdsbutik
Historisk funktion: Magasin uppfört på 1920-talet  
och spannmålsmagasin/garage

Stora Hällsta har drivits ekologiskt sedan 1989, 

då Ingvar Pettersson en gång för alla tröttnat på 

jordbrukets bekämpningsmedel. Med 40 mjölk-

kor och 85 hektar åker producerar gården idag 

såväl mjölk och kött som brödsäd och fodersäd. 

 På Stora Hällsta kan man idag i bokstavlig me-

ning följa spannmålen från ax till limpa. I den 

egna kvarnen finns både valskvarn och stenkvarn 

där säden mals till siktat eller stenmalet mjöl. 

Men Gunnel och Ingvar har utvidgat verksam-

heten och byggt om ett planbottenmagasin från 

1920-talet till bageri. Utifrån avslöjar den falu-

röda byggnaden inte något om verksamheten 

innanför. Här bakas bullar, skorpor, matbröd och 

småkakor. Utrustningen kommer från nedlagda 

bagerier och fungerar mycket bra.

 I ett annat av gårdens spannmålsmagasin finns 

en gårdsbutik. Här bjuds både mjöl, bullar och 

bröd ut till försäljning. Stora Hällstas gårdsbutik 

bär tydliga spår av gårdens kontinuerliga föränd-

ring. Ursprungligen användes byggnaden som 

sädesmagasin. Med bilismens genombrott utöka-

des fordonsparken och byggnaden kom att nyttjas 

som garage, vilket långsidans stora dubbelportar 

skvallrar om. Man brukar tala om årsringar – spår 

av olika tiders nyttjande. Med gårdsbutiken läggs 

en ny ring till, typisk för vår tid med fokus på 

miljöfrågor och småskalig näringsverksamhet på 

landsbygden.

 – Det var både tids- och kostnadsbesparande att 

använda sig av redan befintliga byggnader, säger 

Ingvar och Gunnel. På plussidan tillkommer också 

att byggnaderna passar in i gårdsmiljön. 
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Svarthälls säteri

Ägare: Sven-Erik Andersson
Kommun: Kungsör
Nuvarande funktion: Festlokal för uthyrning
Historisk funktion: Spannmålsmagasin uppfört vid 
1700-talets mitt

Säteriet Svarthäll ståtar med anor från 1600-

talet. På godset har funnits såväl gruvdrift 

som tegelbruk. Dagens manbyggnad är upp-

förd i början av 1800-talet och flankeras av 

två flyglar. Ekonomibyggnaderna från början 

av 1900-talet är byggda i U-form. 

 Spannmålsmagasinet var förr en viktig bygg-

nad på gården. Här förvarades säd till mjöl, 

foder och utsäde. Ofta placerade man magasinet 

i närheten av manbyggnaden och synlig från 

denna. Svarthälls spannmålsmagasin är putsat 

och vitkalkat. Det är gårdens äldsta byggnad 

och ligger i blickfånget när man kör vägen 

fram genom allén. 

 Det var när Sven-Eriks dotter skulle gifta sig 

som idén föddes. Man behövde en festlokal och 

det gamla magasinet bara stod där. 

 – Bröllopet blev så lyckat att jag började 

fundera på att omvandla magasinet till en mer 

permanent festlokal, säger Sven-Erik. 

 Sven-Erik och hans familj har lagt ned mycket 

arbete på detta projekt, men materialkostnaderna 

har inte varit så höga. Exteriören är sig lik, men 

på insidan har det skett en del förändringar.  

 

Ett tredje våningsplan 

togs bort för att ge 

mer rymd åt den stora 

festsal som förlades till 

andra våningen. Som 

rum i rummet har 

man också infogat två toaletter och ett litet 

kök, något av ett måste vid den här sortens 

verksamhet. Trots förändringarna har det fun-

nits en vilja att bevara byggnadens karaktär 

som betyder mycket för gårdsmiljön. Bland 

annat har man anlitat en smed för att åter-

skapa de gamla fönstrens galler.

 Bland gästerna har funnits bröllopssällskap, 

skolträffar, kräftskivor, loppisar och ett och 

annat knytkalas. För att inte ta för mycket tid 

från svinuppfödningen, som är gårdens huvud-

näring, begränsar man säsongen från mitten 

av maj till mitten av augusti. På frågan om det 

varit några negativa aspekter på omvandlingen 

från spannmålsmagasin till festlokal, svarar 

Sven-Erik: 

 – Nej, allt är positivt genom att vi kan an-

vända byggnaden till något roligt!

Svarthälls säteri
Vården av äldre bebyggelse medför ofta inte så höga materialkostnader — det 
är mantimmar som behövs! På Svarthälls magasin har äldre detaljer som fönst-
rens smidda galler återskapats. Traditionella material och metoder är ganska 
enkla och spännande att arbeta med och ofta kan man göra mycket själv.
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Tomta gård

Ägare: Bo Funkqvist
Kommun: Västerås
Nuvarande funktion: Förvaring, bl.a. spannmål,  
maskinhall, virkesuppslag och snickeri
Historisk funktion: Ekonomibyggnad med 
ladugård och stall från 1871

I Romfartuna socken dominerar de 

stora gårdarna. Tomta gård på Sala-

slätten utgör inget undantag. Gården 

grundades på 1600-talet och här drevs 

lantbruksskola från 1888 fram till 

början av 1940-talet. På gården fanns 

under 1930-talet mer än 100 mjölk-

kor och dessutom avelstjurar samt 

smågris- och gödsvinsuppfödning. 

Tomta har varit i släkten Funkqvists 

ägo sedan 1871.

 Den stora, U-formade ekonomi-

byggnaden dominerar gårdsbilden. 

Ladugårdslänga och stallänga ligger 

parallellt och sammanbinds av den högre logde-

len. Till gårdsbilden hör också ett sädesmagasin 

från 1930-talet och en eternitklädd silo från 

1950-talet. Tydligt avgränsad från ekonomibygg-

naderna ligger mangårdsbyggnaden med anor 

från andra hälften av 1700-talet.

 Idag är gården en renodlad spannmålsgård.

Trots ladugårdslängans 

imponerande storlek har 

Bo Funkqvist lyckats hitta 

en funktion för samtliga 

utrymmen. 

 – I logen har vi tagit 

bort golvet och grusat 

upp för att kunna köra 

in traktorer och andra 

maskiner, berättar han. 

Rymligheten och den 

stora takhöjden passar 

perfekt också för dagens 

jordbruksmaskiner. Även 

ladugården har blivit maskinförvaring. Stallet 

fick bli spannmålslager. Gjutet cementgolv och 

prefabricerade L-element skapade golv och väg-

gar. I längan finns dessutom plats för en snick-

arverkstad, ett brädupplag och en hel del övrig 

förvaring. 

Tomta gård
Förvaringsbehov löses ofta genom att stora maskinhallar i plåt uppförs 
på gårdarna. Men det kan finnas alternativ. På Tomta har man genom 
enkla åtgärder som uppgrusning av golv, avväxling av takstolar och 
användande av L-element fått stora förvaringsytor. 
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Tåby gård

Ägare: Cecilia Röhfors Brundin och Staffan Brundin
Kommun: Arboga
Nuvarande funktion: Bo på lantgård - gästboende
Historisk funktion: Bondgård med mangårdsbyggnad 
uppförd 1895 och gårdshus uppfört 1910

Tåby gård är en välbevarad bond-

gårdsmiljö från förra sekelskiftet. 

Den ligger på en mindre förhöj-

ning i landskapet öster om Med-

åkers kyrka, där Arbogaslätten i 

söder möter det mer uppsplittrade 

landskapet i norr. 

 Mangårdsbyggnaden är byggd 

med sexdelad planlösning, så kallad  

salsplan, och har glasveranda och 

frontespis. Ladugårdslängan är 

uppförd 1914. Till denna ansluter i 

vinkel den höga logen som tillkom 

några år senare. 

 Till gården hör också en långsträckt byggnad 

som har inrymt bagarstuga, dräng- och pigkammare, 

vedbod och spannmålsmagasin. Den är uppförd vid 

sekelskiftet 1900. Här har Cecilia och Staffan inrett 

gästboende inom konceptet Bo på lantgård. Det är

ett välutrustat boende med badrum, dusch och 

toalett, men man har samtidigt tagit stor hänsyn till 

husets karaktär både utvändigt och invändigt. 

 – Färgsättningen är en del som vi arbetat 

mycket med, säger Cecilia. Den kanske lite ovan-

liga blå färgen på gårdshusets dörrar är faktiskt 

originalkulör, fortsätter hon.

Tåby gård
Färgsättningen kan stå för en viktig del av byggnadens karaktär. På Tåby gård har man 
ägnat färgsättningen stor omsorg och använt sig av kulörer och färgtyper från den tid 
när husen uppfördes. 

Till bagarstugan kommer nu 

allt från arbetskompisar, företag 

och kompisgäng till familjer 

som hyr in sig och bakar tillsam-

mans i den vedeldade bakugnen. 

Förutom gårdshuset är också 

gårdens övriga byggnader med i 

verksamheten. Det gamla byk- 

huset har blivit en vedeldad 

bastu och det finns möjlighet att 

äta sin frukost på mangårdsbygg-

nadens välbevarade glasveranda.

 På Tåby finns får och höns på hobbybasis och 

man bedriver skinn- och ullproduktion i liten 

skala. Cecilia berättar om verksamheten: 

 – Vi försöker ha ett helhetstänkande som om-

fattar i princip hela gården och alla dess byggna-

der. Förutom gästboendet finns också möjlighet 

att delta i aktiviteter som yoga och meditation 

eller att låta skolbarn komma i kontakt med djur. 

  – Alla som vill söka lugnet oavsett ålder är 

välkomna, säger Cecilia.

 



G
od

a 
ex

em
pe

l

44

G
od

a 
ex

em
pe

l

45

Tängsta Hantverk
Tillgänglighetsanpassning av äldre byggnader kan vara knepigt. På Tängsta Hant-
verk har man kommit långt genom att använda sig av den befintliga skullbron 
som väg till entrén in till höskullen. I många fall hör annars skullbron till det första 
som tas bort från en äldre ladugårdslänga. Vid tillverkning av nya fönster hämta-
des formspråk och utformning av detaljer från de befintliga fönstren.

Tängsta Hantverk

Ägare: Lasse och Maria Tängerstad
Kommun: Köping
Nuvarande funktion: Butik och lanthandel
Historisk funktion: Ladugård uppförd 1905

Tängsta är en gammal gård med anor från 1500-

talet. Den ligger vid Kölstaån utanför Odensvi 

i övergången mellan mälarslätt och mer skogs-

dominerad bygd. Lasse och Maria Tängerstad är 

femte generationen på gården som 

idag har en inriktning mot spann-

målsproduktion och skogsbruk. När 

mjölkkorna såldes 1974 kom fun-

deringarna på vad som skulle hända 

med ladugården från förra sekelskif-

tet. Det blev en smedja och en stor 

butik av lanthandelsmodell. Trots 

ganska omfattande förändringar på 

insidan med bland annat sänkt in-

nertak har exteriören fått förbli så 

gott som intakt. Med skullbro och järnbågade 

fönster i småspröjs minner den fortfarande om 

byggnadskonsten på modet för hundra år sedan. 

Höskullens imponerande storlek fungerade som 

inspiration vid förändringen och utrymmena gör 

intryck även på dagens besökare.

 –  Tängsta Hantverk är ett litet familjeföretag 

som strävar efter att försöka bevara bygdens 

gamla traditioner, berättar Lasse och Maria. 

Butiksinredningen i två plan är in-

spirerad av det gamla bondesamhäl-

let. Smidesprodukter från den egna 

smedjan, ljus stöpta inne i butiken 

och växtfärgat garn bjuds ut till för-

säljning. I lanthandelsdelen kan man 

bland mycket annat handla egna 

hembakade skorpor, marmelad och 

saft. Här finns också ett kafé med plats 

för upp till 50 personer. 

     – Det är en nödvändighet då man 

tar emot bussresor. Besökarna kan titta i lugn och 

ro, handla något och ta en fikapaus efteråt, säger 

Lasse och Maria. 

 Tängsta Hantverk är numera en välbesökt turist-

attraktion i Västmanland. 

 – Här har ingen bråttom. Atmosfären här gör 

att man går ner i varv och särskilt skullen upplevs 

som ett inspirerande rum av många, säger Lasses 

mamma Gerd Andersson som arbetar i butiken.
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Vallatorp

Ägare: Margareta Källberg
Kommun: Västerås
Nuvarande funktion: Gårdsbutik
Historisk funktion: Vedbod uppförd på 1920- eller 30-talet

På Vallatorp i Kärrbo socken sydost om Västerås 

och helt nära Mälaren bor Margareta Källberg. 

Torpet avstyckades från Lindö säteri på 1910-talet. 

Bostadshuset är byggt 1931 med tidstypiskt brutet 

tak, ladugårdslängan är tiotalet år äldre. Margareta 

har 40 års erfarenhet av fåruppfödning. Nuför-

tiden har hon mellan 60 och 70 tackor av rasen 

gotlandsfår. 

 – Ett fantastiskt får, säger Margareta. Det är 

en unik svensk ras med vackert skinn och bra 

slaktkropp. Dessutom är får bra naturvårdare 

som håller landskapet öppet. Att såväl rasen som 

Margaretas uppfödning uppskattas finns det bevis 

för. Vid den årliga baggauktionen i Jönköping 

hösten 2007 fick Margareta rekordpris för en 

av sina baggar, som blev den dittills bäst betalda 

baggen någonsin på den svenska marknaden. 

 För två år sedan startade Margareta en gårds-

butik, Skinnboden, där hon säljer sitt eget hant-

verk av fårskinn i form av tofflor, kuddar, mössor 

och gosedjur. Butiken inreddes i den gamla 

vedboden, en stramt högsträckt liten faluröd 

byggnad med vita knutar och svarta portar. 

 – Utvändigt har allting fått lov att vara som  

tidigare, förutom att jag lät sätta in ett större fönster 

på gaveln för ljusets skull, säger Margareta. Där-

emot isolerade jag vedboden inifrån. Försäljning-

en har fungerat mycket bra och Margareta har än 

så länge inte behövt marknadsföra sina produkter.

 – Om man planerar besöka Skinnboden är det 

bäst att ringa innan. En bonde kan vara hemma 

utan att vara på gården, påpekar Margareta. 

 

Vallatorp
I Vallatorp har man valt att isolera den lilla byggnaden inifrån. En iso-
lering utifrån påverkar huset genom att det bildas djupa fönsternischer, 
grunden blir indragen i förhållande till fasaden och takutsprånget blir 
för litet. Isolering inifrån samt bevarande av fönster, dörrar och anpass-
ning av det nya fönstret gör att huset har fått behålla sin karaktär.
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Wernergårdens mejeri

Ägare: Bengt och Birgit Werner
Kommun: Norberg
Nuvarande funktion: Gårdsbutik med kafé
Historisk funktion: Hönshus uppfört 1934  
som sedan dess har haft olika funktioner  
— traktorgarage, snickeri, förråd

Karbenning ligger i Västmanlands bergslagsbyg-

der där bruksmiljöer från förr alltid är nära. På 

Wernergården bor Bengt och Birgit Werner sedan 

1979, då de tog över gården efter Bengts föräld-

rar. Bengt är träslöjdslärare och Birgit socionom, 

men sedan flytten tillbaka till föräldrahemmet 

har de försökt leva på vad gården kan ge. År 2005 

startade de ett gårdsmejeri där det tillverkas olika 

typer av ost. All mjölk till den småskaliga och hant-

verksmässiga pro-

duktionen kom-

mer från gårdens 

egna fjällkor. 

Mejeri och ladu-

gård är nybyggda. 

 I juni 2007 

öppnade paret 

Werner en gårds-

butik med kafé i 

gårdens gamla hönshus. Där kan man avnjuta går-

dens ostar, hembakt bröd och bakverk och sedan 

köpa med sig en bit ost hem.  

 Utvändigt är hönshuset 

sig likt med faluröd panel, 

småspröjsade fönster och 

tegeltak. Allt som behövdes 

var vanligt underhåll som 

målning och omkittning  

av fönster.

På insidan har byggnaden genomgått förändring-

ar för att kunna anpassas till dagens verksamhet.  

 – Det har varit en stor ekonomisk fördel 

att kunna använda en befintlig byggnad, säger 

Bengt. Till det kommer trivselkänsla och upple-

velsevärde – att huset passar in i miljön. 

 – För att få plats med allt på den begränsade 

ytan och samtidigt leva upp till tillgänglighets-

kraven har det krävts en hel del planering, säger 

Bengt. Att butik och kafé ligger mitt i gården är 

både bra och dåligt, enligt honom. Ibland kom-

mer nog traktortrafiken lite väl nära kafébesökarna. 

 – Men det ligger också ett pedagogiskt värde 

i att visa hela gårdens verksamhet. En fika här 

kan nog upplevas som lite exotisk för en och 

annan stadsbo som har vägarna förbi, tror Bengt. 

Wernergårdens mejeri
De äldre byggnadsmaterialen har ofta en kvalitet som är svår 
att hitta på dagens byggmarknad. Fönster tillverkades förr av 
särskilt utvalt långsamvuxet och tätt virke. Även om fönstret 
ser illa åtgånget ut är virket därför ofta friskt. Vanligtvis är 
det, som på Wernergården, bara skrapning, kittning och mål-
ning som behövs.
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Åbylunds gård

Ägare: Gunnar och Jenny Andersson
Kommun: Västerås
Nuvarande funktion: Svinstall, vagnsförvaring och  
tapetserarverkstad
Historisk funktion: Ladugård/svinhus och spannmåls- 
magasin uppfört på 1930-talet  

Åbylunds gård är belägen norr om Romfartuna 

kyrka i en bygd präglad av slättlandskapet och 

de stora jordbruksfastigheterna. Bebyggelsen på 

Åbylund har till stora delar tillkommit vid 1800-

talets mitt men gården har anor från 1600-talet. 

Gården är uppdelad i en mangårdsdel och en 

fägårdsdel åtskilda av en högvuxen allé.

 På Åbylund bedrivs idag svinproduktion och 

spannmålsodling. För Gunnar och Jenny Anders-

son är utformningen av gårdens byggnader en 

viktig faktor. Ambitionen är att behålla den sam-

lade gårdsbilden och att kunna nyttja alla bygg-

nader. Om husen har en funktion blir de automa-

tiskt underhållna, menar Gunnar. 

 Ett spannmålsmagasin från 1930-talet härbär-

gerar sedan tio år en tapetserarverkstad. Här har 

man satt in ett större fönster på gaveln som vet-

ter ut mot gården. Det var ett måste för att få in 

dagsljus i arbetslokalen. Man hade turen att få tag 

på ett äldre fönster från en skola. 

 –  Vi har varit måna om färgsättningen. Fönst-

rens kulör harmonierar med den intilliggande 

visthusboden, berättar Gunnar. In genom det stora 

fönstret strömmar ett generöst ljus som lyser på 

de gamla skurgolven. Den gamla magasinstrappan 

upp till tapetserarverkstaden har man också behållit. 

 Modern djurhållning kräver ofta teknik som 

kan verka svår att kombinera med en äldre bygg-

nad. På Åbylund finns fortfarande grisar i det 

gamla svinstallet från 1930-talet. Den ursprungli-

ga exteriören har man lyckats behålla intakt. Man 

har också utökat byggnadsbeståndet, men det nya 

svinstallet har lagts en bit från gården för att inte 

bryta mot den äldre bebyggelsens karaktär. 

Åbylunds gård
Det går att hitta äldre byggnadsdelar som passar till den 
befintliga byggnaden. På Åbylund fann man ett lämp-
ligt fönster från en gammal skola, men det finns åter-
försäljare som specialiserat sig på äldre byggnadsdelar.  

På Åbylund har nya byggnader hämtat drag från de äldre 
i form av takvinkel eller utformning av detaljer. Samti-
digt har nytillskotten placerats utanför den äldre gårds-
kärnan — ett bra sätt att bevara karaktären på gården.
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Åsby Kött och vilthandel

I övergången mellan Bergslagens skogsmarker 

och mälarslättens odlingsområden ligger Hallsta-

hammar. Åsby gård är en del av den gamla bruks-

miljön i Hallstahammar med rötter i 1600-talet. 

För att kunna förse arbetarna med mat köpte 

bruket upp sju gårdar, däribland Åsby, som kom 

att bli brukets huvudgård.

 Åsby herrgård uppfördes 1787.  Till gården 

hör ett antal ekonomibyggnader. Det lång-

sträckta, heltimrade spannmålsmagasinet i tre 

våningar minner med sin storlek om gårdens 

betydelse för brukets matförsörjning. Det bygg-

des under 1880-talet och användes för spann-

målsförvaring ända fram till 1985. 

 Idag ägs sädesmagasinet av Åsby Lantbruks-

förvaltning och hyrs ut till Leif Skanevall för hans 

verksamhet. Butiken har funnits i magasinet 

sedan 1988. Här kan man köpa kött och charku-

terier. Köttet kommer från lokala uppfödare men 

man erbjuder även vilt, fågel och andra matvaror. 

Åsby kött- och vilthandel
En timmerbyggnad av den här storleken är kostsam att underhålla men kan här moti-
veras av den ny användningen. På Åsby har man valt att se till mervärdet det innebär 
att verksamheten förknippas med en varsamt behandlad äldre byggnad. Exempelvis har 
spannmålsluckorna utnyttjats för att sätta in nya fönster och upptagning av nya föns-
teröppningar undvikits.

Leifs strävan är att sortimentet i så stor utsträck-

ning som möjligt ska vara lokalproducerat: 

 – Det är den mest inkomstbringande delen 

i konceptet, det är det som får kunderna att 

strömma till, menar Leif.

 Magasinets exteriör har bevarats relativt in-

takt. Även interiört har man haft varsamheten 

som ledstjärna, men för att få verksamheten att 

fungera har man installerat moderna maskiner, 

isolerat samt dragit in vatten, avlopp och el.  

Förutom butik rymmer det gamla magasinet 

lager och förvaringsutrymmen. Trägolv och tak-

bjälkar tillhör de bevarade delarna av interiören. 

 – Egentligen, säger Leif, hade det varit mer 

praktiskt att bygga nytt, men miljömässigt är det 

gamla sädesmagasinet fantastiskt.

Ägare: Åsby Lantbruksförvaltning
Hyresgäst: Verksamheten drivs av Leif Skanevall med familj
Kommun: Hallstahammar
Nuvarande funktion: Butik specialiserad på  
kött och charkvaror
Historisk funktion: Sädesmagasin uppfört i slutet av  
1800-talet
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Skriften går att beställa hos: 

Västmanlands läns museum, Slottet, 722 11 Västerås, tel 021-15 61 00
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås, tel 021-19 50 00

Västmanlands läns museum

Västmanlands läns museums uppgift är att för-
djupa kunskapen om det västmanländska kultur-
arvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten
om det förflutna och berika perspektiven på 
samtiden och framtiden. I länets tio kommuner 
bedriver Västmanlands läns museum en bred 
verksamhet med inriktning på samarbete i olika 
nätverk och förmedling av kulturarvet. Arbetet 
i länet innebär samarbetet och samverkan med 
myndigheter, kommuner, hembygdsföreningar, 
lokala entreprenörer och aktörer. Länsmuseets 
roll är att vara en resurs, knyta samman idéer och 
initiativ samt göra historien synlig i sin rätta miljö.
 Länsmuseet arbetar med kulturmiljövård, med
historien på sin rätta plats. Det innebär varierande 
uppgifter som t ex rådgivning i byggnadsvård, 
remisser i planärenden, dokumentations- och ut-
redningsuppdrag samt utbildningar och föreläs-
ningar. Att sprida information och kunskap om 
länets kulturmiljöer och att förmedla historia är 
viktigt för oss. Vi arbetar mest med byggnadsvård, 
men även med kulturlandskapet i ett bredare per-
spektiv. 
 Länsmuseets byggnadsantikvarier ger kost-
nadsfri rådgivning om byggnadsvård och renovering 
av äldre byggnader. Vi kan ge råd om traditionella
material och metoder, ombyggnationer och om 
hur äldre hus kan anpassas till en ny verksamhet. 
Vi kan också ge information om var du hittar 
hantverkare, byggnadsvårdsprodukter, litteratur 
och arkiv där du kan få mer kunskap om ditt hus.
 Länsmuseets egna arkiv och bibliotek har arki-
valier om hela länet. Det är öppet för allmänheten 
och är en bra källa för dig som söker information 
om länets historia. 
 Kontakta eller besök oss gärna!  
Västmanlands läns museum, Slottet, Västerås, telefon
021-15 61 00. www.vastmanlandslansmuseum.se

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Länsstyrelsen fungerar som regeringens företrä-
dare och samordningsorgan för statlig verksamhet 
i länet. Till detta hör bland annat kunskapsför-
medling, samordning och utveckling av olika 
sakfrågor, men också myndighetsuppgifter. 
Länsstyrelsens olika enheter arbetar ofta över 
sakområdesgränserna och tillsammans med ex-
terna samarbetspartners, såsom i medverkan till 
framtagande av denna skrift. 
 Lantbruks- och fiskeenheten arbetar med ut-
veckling av länets landsbygd. En viktig del i detta 
arbete är att skapa nya sociala, kommersiella eller 
kulturella användningsområden för den lokala 
landsbygdens natur- och kulturmiljövärden. Hos 
Lantbruks- och fiskeenheten finns möjlighet att 
söka olika former av stöd för detta.
 En av Natur- och kulturmiljöenhetens uppgifter 
är att ta till vara historiska värden i kulturlandska-
pet. Vi vill att länets kulturarv och kulturmiljöer 
ska levandegöras och bevaras som en resurs för 
framtiden. Syftet är att kommande generationer 
ska kunna ta del av det som tillkommit genom 
människors verksamhet och äldre tiders bruk och 
traditioner.  
 Vi har bland annat en rådgivande funktion 
i frågor om byggnads- och kulturlandskapsvård. 
Hos oss finns också möjlighet att ansöka om 
statligt bidrag till vård och upprustning av kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse, s.k. byggnads-
vårdsbidrag. Det finns också möjlighet att söka s.k. 
ekonomibyggnadsvårdsbidrag, en bidragsform 
främst för ekonomibyggnader som kräver mindre 
åtgärder.
 Mer information om Länsstyrelsen och vår 
verksamhet kan du få genom att kontakta oss 
på telefon 021-19 50 00 eller gå in på hemsidan 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland. Gå in under 
ämnesområdena Lantbruk respektive Kulturmiljö.
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