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I någon mening tillhör jordbrukets byggnader oss alla. De 

präglar landskapet vi rör oss genom, och platserna där vi 

stannar till. Men de är inte bara landmärken i rummet, 

utan även i tiden. Genom funktion, byggnadsteknik, utformning och 

placering förmedlar de historia i det stora och i det lilla – om mänsk-

ligheten och enskilda människor. Åtskilliga av dessa byggnader har  

förlorat sin ursprungliga uppgift och möter sitt öde i förfall och förgängel-

se. Med varje byggnad som försvinner mister vi en referenspunkt.

Men det finns hopp! Ekonomibyggnaderna kan anpassas för att fylla  

nutida behov. De ger förutsättningar för nya verksamheter och ett liv på 

en levande landsbygd. Läs och inspireras av människor som förverkligat 

sina idéer genom att använda agrara byggnader för nya ändamål. Samti-

digt förvaltar de ett gemensamt kulturarv som brukar kallas omistligt.
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Tänk otraditionellt! uppmanar Elisabeth Ansteensen i Trankil, som sedan 
2001  framgångsrikt driver internetbutiken Lapp-Elisa  med sortiment för lapp-
täckesteknik.

Hon fortsätter: 
– Traditionellt konsthantverk och försäljning till besökare som kommer hem till dig kan 
aldrig bli lönsamt. Sätt dig ner och sticka till amerikaner i stället. För att tjäna pengar 
– tänk världen – då funkar det!
Uppslaget att sälja lapptyger över internet fick hon för att hon själv sydde i lapptäckesteknik 
och tyckte att det var svårt att få tag på material. Elisabeths partner Ulf Åkesson berättar att 
lapptyger ges ut i exklusiva upplagor, nästan som frimärken, och att folk köper dem inte 
bara för att sy täcken. Många samlar på dem, och har dem för att njuta av.
Till att börja med drev Elisabeth verksamheten från vardagsrummet i den gamla prästgår-
den, men den expanderande rörelsen blev snart alltför utrymmeskrävande. Sedan 2004 
huserar den 25 meter bort, i en liten byggnad som förr inrymt drängkammare och svinstia 
med lada. 
Elisabeth och Ulf är båda utbildade företagsekonomer. Åren innan de hamnade i Trankil 
arbetade de med att inreda bensinstationer i Norge, men de var trötta på det överkommer-
siella tänkandet. Under lång tid sökte de efter en ”hytte” i Värmland som kunde ge förut-
sättningar för en annan tillvaro. Slutligen hittade de hem till prästgården i Trankil. Ladu-
gården på andra sidan vägen är avstyckad, men till fastigheten hör fortfarande det timrade 
gamla sockenmagasinet och ett mindre uthus.
– Det här stället är klockrent för oss, det är en stor kärlek.  Vi vill vara här på plats, och jag 
vill kunna arbeta hemifrån i morgonrock, förklarar Elisabeth.
Hon är jättenöjd med idén att driva en internetbutik i skogen, och menar att den nya tek-
nologin erbjuder stora möjligheter.
– Det är konstigt att inte fler utnyttjar den – vi fick bredband alldeles nyligen, och innan 
dess gick det ju med modem, även om det blev dyrt.
– Jag trodde att det skulle vara tråkigt och opersonligt att driva verksamhet över internet, 
säger Ulf, men det är tvärtom, folk hör av sig och lättar sitt hjärta, de blir friare. Vi har haft 
ett hysteriskt lyckligt gensvar på vår verksamhet. Jag är verkligen förvånad.
Till Lapp-Elisa kommer beställningar från hela världen och alla försändelser skickas med 
lantbrevbäraren.
– För oss är det angeläget att lantbrevbäraren finns kvar. Det fungerar utmärkt, minst lika 

Lappar på internet
Trankils prästgård1

Trankils prästgård, Trankil

Byggnad: Uthus med drängstuga 
och svinstia

Ny verksamhet: Butik för
internetförsäljning av 
lapptäckesteknik

Ägare och brukare: Elisabeth 
Ansteensen och Ulf Åkesson



Bilder ovanifrån: 
Prästgården i Trankil med uthuset.

En bit av den gamla
timrade skiljeväggen tittar fram.

Tygrullarna förvaras i Ikeahyllor.

”När folk kommer på besök nämner vi alltid att det 
här är prästgårdens gamla svinstia. Det har stor betydelse, 
det är en kuriositet att utnyttja en gammal byggnad.



bra som i en centralort. Vi har ett rekord med en leverans till ett litet ställe i Brasilien som 
bara tog tre dagar. 
Till att börja med var det ingen stor ombyggnad som krävdes för att flytta Lapp-Elisa till 
drängkammaren och svinstian i uthuset:
– Man fick skrapa lort och måla, som Ulf uttrycker det.
Efter bara ett år utökades butiksytan in i ladan och då tog Ulf och Elisabeth hjälp av en 
byggfirma från närbelägna Lennartsfors. Det har varit viktigt för dem att inte förstöra det 
ursprungliga i byggnaden.
– Man upplever en viss ödmjukhet när man börjar riva i gamla väggar med timmer och 
mossa. Man måste göra ingrepp med respekt och värdesätta det arbete som andra då lade 
ner. Vi har låtit timmerstommen vara synlig på vissa ställen och det har inte använts några 
gipsplattor. När folk kommer på besök nämner vi alltid att det här är prästgårdens gamla 
svinstia. Det har stor betydelse, det är en kuriositet att utnyttja en gammal byggnad. Folk 
tycker att det är spännande och annorlunda. Charmigt.

Nu är det dags att utöka ytan igen. Den behöver 
dubblas för att hysa ett större sortiment jämte 
service till de busskunder som kommer, trots att 
Lapp-Elisa egentligen aldrig var tänkt att vara 
en butik för besökande. Elisabeth och Ulf ser 
många möjliga sätt att utveckla företaget, men 
vill hålla sig till grundkonceptet. Elisabeth själv 
jobbar minst tio timmar om dagen alla dagar 
veckan, och har dessutom två anställda. På sikt 
kanske hon anställer ytterligare någon.
– Det gäller att hitta en nisch som man brinner 
för. Ute på landsbygden finns mycket genuina 
kunskaper om saker, ta trä som exempel.  Det 
gäller att se möjligheten i det man har. Sådant 
som inte upplevs som intressant hemma är 
exklusivt ute i världen, och tekniken erbjuder en 
global marknad.

Bilder ovan från vänster: 
Täcke i lappteknik.

Ulf Åkesson.

Elisabeth Ansteensen.

Sortimentet präglar inredningen.

Nedan: Murstocken från dräng-
kammaren är kvar.



Spannmålstork
Kilsby gård 2

Kilsby gård i Visnums-Kil har gamla anor, och tillhör de större gårdarna i Värm-
land. En stor del av byggnadsbeståndet är från 1700- och 1800-talen, men logen 
för otröskat spannmål och ladugården för 60 kor uppfördes på 1930-talet. Under 

blomstringstiden fanns trädgårdsodlingar, kvarn och mejeri, och ett tiotal anställda och 
dagsverkare från torpen sysselsattes i lantbruket.
– Jag är den första brukaren av Kilsby gård som dubbelarbetar, säger Claes Kilsby, ägare i 
fjärde generationen. Han är även maskiningenjör och företagare.  Vid sidan av det omfat-
tande skogsbruket satsar han enbart på spannmålsodling för utsäde. Det flesta byggnader-
na på gården upptas därför inte längre för jordbruksändamål, men logen från 1937 har fått 
en modifierad användning som spannmålstork.
– Det krävs att man är oerhört rationell när man driver lantbruk idag. Långa transporter till 
centraliserade mottagningsanläggningar gör att man måste ha egen tork- och lagringskapa-
citet, säger Claes.
I en sinnrik anläggning med silos, värmepanna, rör och fläktar torkas tröskad säd, som se-
dan lagras tills det skeppas i väg med lastbil. Som kontrast till den moderna anordningen 
står lämningar från tidigare generationers spannmålshantering; den gamla Munktelltrös-
kan, trätraversen med lyfthissen högt under taket, och inte minst kornskruven – en timrad 
silo med genomgående luftningskanaler från 1857.
– De här konstruktionerna och hur man lyckades åstadkomma dem fascinerar mig. Det är 

teknikhistoriskt int-
ressant, säger Claes, 
som låter dem vara 
kvar fastän de är lite 
i vägen.

Kilsby gård, Kilsby

Byggnad: Spannmålsloge
byggd 1937

Användning: Spannmålstork

Ägare: Claes, Thomas och 
Martin Kilsby

Brukare: Claes Kilsby

Bilder: 
Torkanläggningen är skräddarsydd för 
att passa i den gamla logen.

Claes Kilsby utanför logen.



Grafik, gästboende
Hagalund3

Hagalund, Lilla Årbotten

Byggnader: Sädesmagasin, 
fårhus, tvättstuga, smedja, bland 
andra

Nya verksamheter: Gästboende 
och grafikverkstad

Ägare och brukare:
Barbara Hinsch

ag flyttade hit för att förverkliga en idé, men jag är inte den naiva gröna-vågentypen. 
Att ha en egen gård kräver oändligt och hårt arbete. Som biodynamiker ser jag helhe-
ten, och jag tycker att en gård med sina människor och djur ska försörja sig själv, säger    
Barbara Hinsch.

Lilla Årbotten ligger i ett varierat kulturlandskap norr om sjön Gunnern. På gården Haga-
lund driver Barbara Hinsch sedan femton år tillbaka ett småskaligt biodynamiskt lantbruk. 
Hon odlar grönsaker och har en djurbesättning med kor, får, getter, ankor och höns som 
trivs i solen på sydsluttningen.
Förutom den traditionella gårdsbebyggelsen runt tunet ligger några hitflyttade, delvis för-
nyade, byggnader spridda i hagmarkerna. Flera av sina hus har Barbara inrett för boende 
som hon kan hyra ut för längre eller kortare tid. Bland annat har sädesmagasinet vid gårds-
planen omvandlats till en fullt utrustad bostad. I den glesa skogen i fårhagen skymtar flera 
småstugor. En gammal tvättstuga och en före detta smedja inrymmer sovplatser. Där finns 
även ett litet timrat fårhus som används som grafikverkstad.
– Både tvättstugan och smedjan har flyttats hit från en granngård, där de skulle rivas. Jag 
tycker att man ska ta till vara och återanvända det som går. Gamla byggnader som blir 
bevarade har ett särskilt värde. De har mer charm och proportionerna är ofta välavvägda 
och vackra.
Barbara som snickrar mycket själv håller sig företrädesvis till ekologiska material och 
färger. På flera ställen har hon återanvänt avfallsvirke och material från rivningshus. I 
utformningen av detaljer 
återkommer hon ofta till 
organiska former
– Jag försöker att anpassa 
allt byggande till omgiv-
ningen. När jag renoverar 
och bygger om tänker jag 
att man får ta husen som 
de är. Man får utgå från 
vad man har och göra det 
bästa av det.

J



Bild föregående sida:  Timmerväggarna är synliga i sädes-
magasinets vardagsrum.

Ovan från vänster: Barbara Hinsch.

Ett timrat fårhus är konverterat till grafikverkstad.

Nedan från vänster: Interiör från grafikverkstaden i fårhuset.

Vintertid värms sädesmagasinet med en gjutjärnskamin.

Sädesmagasinet är ombyggt till bostad med full standard.

”Gamla byggnader som blir bevarade har 
ett särskilt värde. De har mer charm och
proportionerna är ofta välavvägda och vackra.



4 Teater och museum
Berättarladan

Vindflöjeln på taket till Värmlands största ladugård läser byggnadsåret 1937. Ett 
drygt halvsekel senare, 1990, lades mjölkproduktionen ner på grund av bristande 
lönsamhet. Då var samtliga takstolar knäckta av tunga snölaster och byggnaden 

stod och lutade sig mot silorna. 
– Jag vinnlade mig om att ladugården skulle bevaras, för landskapet och gårdsbilden. Vi 
offrade på kulturarvets altare och ”kôste på’na”, säger Toste Påhlson-Möller, delägare i 
Rottneros säteri.
Byggnaden rätades upp och den enorma takkonstruktionen vinschades upp, lagades och 
förstärktes.
– Eftersom vi redan har turistisk verksamhet i Rottneros park såg vi ladugården som en 
möjlighet att komplettera den. Det är en grandios byggnad, stor som en katedral - hur ut-
nyttjar man en sådan för bästa ändamål?  Jag tänkte opera, teater och musik, säger Toste.
Detta sammanföll med att Västanå teater sökte efter en fast scen i Fryksdalen, och på den 
vägen gick det. Den första föreställningen i Berättarladan gavs 1999. 
– Ladan är utgångspunkten för oss, den passar vår filosofi, spelstil och scenografi, säger Ulf 
Björkudd vid Västanå teater.
Rottneros ladugård var inte fylld i och med detta, själva kostallet för 120 kor var ännu out-
nyttjat. Vid sidan av en servering inrymmer det numer ett museum där privata samlare 
visar motorcyklar från ett århundrade.
– Med inspiration från en utställning på Guggenheimmuseet i Las Vegas exponeras mo-
torcyklarna som konst-
verk, säger Toste, som 
själv ställer ut sin Harley 
Davidson från 1942.

Rottneros säteri, Rottneros

Byggnad: Ladugård från 1937

Ny användning: Teaterscen, 
museum och servering

Ägare: Rottneros Säteri AB

Bilder: 
Toste Påhlson-Möller.

Rottneros ladugård är belägen 
på en sluttning ovanför sjön 
Fryken.

Lobbyn i Berättarladan.



5Keramik
Där Framme

Till Mölnerud går färden genom en uppodlad dalgång. Som följeslagare har man 
en slingrande bäck, som en gång drev kvarnen som givit byn dess namn. När man 
närmar sig utgör samlingen av Värmlandsgårdar med tillhörande driftsbyggnader 

ett slående blickfång. På gården Där Framme bor keramikern Kerstin Andersson tillsam-
mans med konstnären Kenneth Börjesson och deras två söner.  I hörnet av den vinklade 
uthuslängan ligger den före detta ladugården där Kerstin och kollegan Anders Fredholm 
har sin verkstad.
Bostadshuset Där Framme hade inga bekvämligheter och var i behov av genomgripande 
upprustning när familjen köpte det 1989. Därtill kom att ekonomibyggnaderna delvis var 
i mycket dåligt skick.
 – ”Här blir det mycket ved”, sade grannen när jag skulle börja renovera den timrade gam-
la logen, säger Kenneth.
Men för honom och Kerstin var det aldrig ett alternativ att riva. De upplever ett stort vär-
de i en komplett gårdsmiljö, och var från början införstådda med att hela gården skulle 
renoveras. Vidden av det åtagandet och den arbetsinsats som skulle krävas stod kanske 
inte lika klar.
– Vi var så naiva, säger Kenneth.
– Kenneth är självlärd inom snickeri och renovering. Han har läst mycket, frågat och talat 
med folk, säger Kerstin.  När det var dags att göra i ordning keramikverkstaden i ladugår-
den 1991 visste vi alla fall hur vi ville ha det för att det skulle fungera. Anders och jag hade 
sammanlagt haft nio verkstäder innan dess, fortsätter hon.
Cementgolvet i ladugården var helt söndertrampat och i samband med att ett nytt golv 
göts på installerades värmeslingor.

 – Med hjälp av en granne rallade jag 
och Anders in femtiotvå 110-kilos skott-
kärror med betong, säger Kenneth.
Detta höjde golvet med några centime-
ter i det redan låga utrymmet. Genom 
att flytta brädinnertaket från takbjälk-
lagets undersida till ovansidan var det 
möjligt att behålla takbjälkarna, samti-
digt som man vann det extra utrymme 

Där Framme, Mölnerud

Byggnad: Ladugård

Ny verksamhet: Keramikverkstad

Brukare: Kerstin Andersson
och Anders Fredholm

Ägare: Kerstin Andersson
och Kenneth Börjesson



som behövdes för att få ståhöjd. Bara någon regel behövde bilas av för att man skall kunna 
passera under. Uppe på den oinredda vinden lades isolering. För ugnen byggdes ett sär-
skilt rum från vilket ventilation har dragits upp på taket. Anordningen krävde godkän-
nande av skorstensfejarmästaren. Anders är bra på rörmokeri, men för en del sådana ar-
beten anlitade man rörmokare. Dragning av elektricitet var annars det enda jobb som 
lejdes bort. Väggarna i verkstaden kritades som tidigare. Inredningen med bänkar och 
hyllor är anpassad efter kobåsen och det gamla foderbordet.

– Vi gjorde det enkelt.  Vi har just inte ändrat på något på de 
här femton åren. Det är väldigt bra gjort från början. Eller så 
är det vi som är väldigt konservativa, säger Anders och tilläg-
ger att renoveringen inte var så kostsam i pengar men att det 
krävdes mycket arbete.
– Men det har varit värt allt jobb, och vi är glada för att vi inte 
skuldsatte oss. Det har givit oss en stor frihet, säger Kenneth.
Han ser tillbaka och berättar att han hade en idé om en vit-
slammad fasad och grekiskt blåa fönsterbågar när arbetena 
startade.
– Sedan slog det mig: var är vi egentligen? Det där passar inte 
här. Så vi behöll teglet i fasaden synligt som det var, och må-
lade fönsterbågarna engelskt röda.
Alla tre framhåller vikten av att man behöll de gamla fön-
stren, som med sina gamla rutor och separata innerbågar 
präglar och ger skönhet åt både rummet och fasaden.  De 
var mycket gistna och sköra och Kerstin fick lägga ner många 
timmar och viss uppfinningsrikedom på att sätta dem i skick.
– Det är inte bara förfall som hotar de gamla jordbruksbyggna-
derna. Av dem som blir kvar är det många som blir sönderre-
noverade. Och som miljöskapare är uthusen ofta viktigare än 
mangårdsbyggnaderna. Tänk dig en sådan här by med bara 
bostadshusen kvar – det blir en helt annan bild.  Platsens 
sammanhang och mening skulle vara förlorad, säger hon.



Bilder föregående sidor: I väntan på glasyr.

Mölnerud.

Ingången till verkstaden från bygatan.

Ovan från vänster: Kenneth Börjesson.

Anders Fredholm
inspekterar sitt nybrända gods.

Ytan över foderbordet mitt i rummet
utnyttjas för förvaring.

I gången till gården.

Kerstin Andersson vid drejskivan.

Till vänster: Ingången till verkstaden från 
gården.



6Gethållning, mejeri
Westgård

Westgård, Lerbodatorp

Byggnad: Ladugård

Ny användning: gethållning, 
mejeri och butik

Ägare och brukare: Gunilla
och Jan Uppvall

Gunilla ville ha getter, men jag vägrade. Så först prövade vi att ha sniglar, säger Jan 
Uppvall och blickar ut över dalen bakom uthusen på Westgård i Högboda. Där 
strosar 36 getter ”på mjölk” runt mellan hagen och ligghallen, så det är uppen-

bart hur det gick.
– Vi fick syn på en annons och köpte tre getter. De var dräktiga och snart hade vi dubbelt 
så många, säger Jan.
Det var 1996 och för Uppvalls blev det upptakten till en helt ny karriär. För att kunna ta 
hand om överskottet av mjölk som getterna producerade gick Gunilla den första i en rad 
av kurser i osttillverkning redan året därpå. Idén om ett gårdsmejeri förverkligades ytterliga-
re ett par år senare.
– De höll masken ganska bra på miljö- och hälsokontoret när vi presenterade idén. De 
fick läsa in sig på ämnet precis som vi. Vi hade ju i princip inga förkunskaper. Men jag är 
ingenjör, och jag har fått för mig att jag klarar allt! säger Jan.
Westgårds historia går långt tillbaka men de flesta av byggnaderna är uppförda på sina nuva-
rande platser vid mitten av 1800-talet.  I en sammanhängande länga med ekonomibyggna-
der inryms praktiskt taget hela den nuvarande verksamheten, från uppfödning av getter till 
försäljning av färdig ost. De timrade sektionerna är omgjorda för djurhållning. Ena ladan 
är konverterad till lösdrifthall för mjölkdjuren.  För tillfället huserar 41 killingar och en 
bock i den andra ladan och logen bredvid.
Den forna ladugården har fått tre nya funktioner. Under säsongen från februari till septem-
ber mjölkar Jan getterna 
två gånger om dagen i 
mjölkrummet. I nästa 
steg förädlar Gunilla 
mjölken till ost i meje-
riet intill. Slutligen säljs 
produkterna i den lilla 
butiken, där det också 
finns ett mindre sorti-
ment av annan lokal-
producerad mat. West-
gårds getost säljs även 



i konventionella livsmedelsbutiker, 
men den stora försäljningskanalen är 
marknaderna på hösten.
Uppvalls höll nere investeringskost-
naderna genom att göra mycket ar-
bete själva och ha turen att fynda begagnad utrustning. Jan ritade mejeriet med utgångs-
punkt i ett kompendium över ett mobilt mejeri. I praktiken var det inte så lätt att anpassa 
byggnaden med alla sina egenheter till de specifika kraven som ställs på lokaler som ska 
användas för livsmedelstillverkning.  Ladugårdens naturstensväggar, som vid basen är en 
och en halvmeter tjocka, smalnar tillexempel av med höjden.
– Det gick åt mycket bruk och tätningsmassa när väggarna i mejeriet skulle kläs med plåt. 
Här fanns inte en rät vinkel någonstans. Men väggarnas massa ger ett jämt och bra klimat. 
Det är spännande med de här gamla byggnaderna och jag går mycket och funderar över 
vilka dumheter och klyftigheter de gjorde på den tiden. Det är inte viktigt att bevara allt, 
det bästa för en byggnad är att den får en funktion, säger Jan.

Bild föregående sida:
Butiken.

Ovan från vänster: Gunilla i mejeriet
som har utsikt över hagen genom ett stort fönster.

Getterna går ut och in som de vill
i lösdriftshallen i ladan.

Nedan från vänster: I stenladugården
finns mjölkrum, mejeri och butik.

I mjölkrummet
mjölkar Jan tolv getter i taget.



För alla sinnen
Sahlströmsgården7

Sahlströmsgården, Utterbyn

Byggnad: Ladugård från 1885

Nya användningar: Restaurang, 
konferens, utställning och butik

Ägare: Familjerna Sahlströms
och Ärlingssons minnesfond

Drift: Sahlströms Kultur AB

Man har en skyldighet att förvalta det kulturella arvet. Vi vill levandegöra den 
kultur som skapats här, säger Bengt Sahlström. Tillsammans med sin hustru 
Annkatrin, dottern Anna och en skara medarbetare driver han Sahlströms Kul-

tur AB, där verksamheten vid Sahlströmsgården i Utterbyn utanför Torsby ingår. 
Det var en gång för länge sedan som konstnärerna i Stockholm - de fattiga - överlevde tack 
vare ”Djurpalatset” på gården hemma i Värmland. Här förestod Ingeborg Sofia 34 kor, 7 
hästar, 100 får, grisar och ankor. I dag är det konsten som är förutsättningen för att Sahl-
strömsgården skall fortleva. När stiftelsen Familjerna Sahlströms och Ärlingssons minnes-
fond tog över tog över var fastigheten stadd i förfall efter decennier av icke-skötsel.
– Den som ledde arbetet i jordbruket dog i mitten av 1950-talet. Sedan gick det utför och 
det tog väl helt slut på 60-talet. När vi kom hade det suttit en sahlströmsgubbe här 30 år. 
Han sa: ”Gör vad du vill, det kvetter.” Då var det så nedgånget att vi fick bryta oss in med 
järnspett.
I skrymslen och vrår runt om i hus och uthus återfanns 176 målningar och över tretusen 
brev. Med utgångspunkt i detta material genomförs sedan 1992 guidade visningar av bon-
ingshuset, där konst och livsöden med anknytning till Sahlströmsgården beskrivs. Det är 
i ett av breven som ladugården med all sin rikedom upphöjs till ”Djurpalatset”.  Nu är 
den åter gårdens livsnerv, men bås, kättar, loge och ränne har ersatts av restaurang, butik, 
utställnings- och konferenslokaler.
– Ladugården har räddat oss till mycket. Vi har byggt i egen regi.  Det har krävt ett stort en-
gagemang och bra kontakter med kunniga personer, från jurister till snickare. Det svåraste 
när man ska göra och driva 
något är att byråkratin tung. 
Men antingen får man satsa 
eller lägga ner glesbygden. 
Vi står i.
Arbetet med anläggningen 
är ständigt pågående, men 
de mest omfattande ombygg-
naderna utfördes i två etap-
per, 1995 och 1997, med 
delfinansiering från EU:s 



Bild föregående sida: I matsalen dukas buffé på det 
gamla slaktbordet.

Ovan från vänster: Övervåningen används till 
utställning och konferens.

Alla verksamheter nås från entrén
som är belägen i mitten av den långa byggnaden.

Nedan från vänster: Entrépartiet.

Bengt Sahlström.

I butiken säljs konsthantverk.

strukturfonder, Mål 1, och arbetskraft från Län-
sarbetsnämnden. Arkitekten Karl Karlsen från 
Sunne anlitades för att rita där det behövdes. 
Virke hämtades i egen skog, liksom stenar för 
att laga hålen i stenväggarna. Ett återkommande inslag på flera väggytor är vitlaserade 
ohyvlade bräder av olika bredder – ”för att det är ekonomiskt och vackert” – vilket för 
övrigt har varit ledorden för hela ombyggnaden. Utifrån är det tydligt att det är en gam-
mal ladugård, samtidigt som tillskott av fönsterpartier och detaljer signalerar en annan 
verksamhet. Byggnadens kvaliteter förstärks av kontrasten mellan det gamla och det nya, 
vilket även gäller inredningen. 
– Vi försöker att aktivera allt som vi funnit på gården i den nya användningen, inte bara 
tavlorna, utan även saker och möbler - ja allt!



8 Drivhus, övervintring 
Där Sö

Vid vägs ände, på gården Där Sö i Mötterud utanför Arvika bor Ingrid och Peder 
Engqvist sedan 1973. Peder är mycket händig, och Ingrid har ett stort odlingsintres-
se. Undan för undan har de rustat upp och utökat byggnadsbeståndet, som marke-

rar konturerna av en prunkande trädgård med såväl rabatter, grönsaksland, växthus som 
krukor.
Hagmarken runt om betas av lånade djur. Under många år hade Engqvists höns och får, 
men i samband med att barnen flyttade hemifrån upphörde de med det. Mycket tid läggs 
i stället på att planera och genomföra nya bygg- och trädgårdsprojekt.
För varje säsong utvecklas odlingarna, och därmed finns ett stort och ökande behov av 
utrymme för att lagra och förkultivera växter. Under en period användes lillstugan, men 
den for illa av all fukt som plantorna genererar.
Det föll det sig naturligt att titta på de andra byggnaderna på gården. 
Sagt och gjort, under några intensiva veckor hösten 2002 omvandlade Peder den lilla la-
dugården för två kor till ett drivhus för hundratals växter. Utvändigt handlade det inte om 
några stora förändringar, men för att få in mer ljus sattes ett överblivet fönster in på platsen 
för den gamla dyngluckan.
– Invändigt ville vi göra det till ett tilltalande rum att vistas i. Ingrid tillbringar mycket tid 
här, säger Peder. 
Innerväggarna kläddes med papp, mineralull och ytterst råspont som laserades vit. På 
golvet lades återvunnet takskiffer som Engqvists fått av en granne. Ovanpå foderbordet 
gjordes ett planteringsbord där Ingrid också kan nyttja de gamla vattenhoarna intill. Runt 
om rummet byggde Peder bänkar för blommorna och över dem lyser växtlamporna från 
februari till maj. Istället för ben gjorde Peder en slags konsoler till bänkarna, det underlät-
tar förvaring på golvet.
– Vi är jättenöjda med att vi har tagit tillvara det som fanns. Det har inte kostat oss särskilt 
mycket, men det är klart, växtlamporna var förstås 
rätt dyra. Allt fungerar precis som vi tänkt oss, det 
enda jag ibland saknar är indraget vatten. Nu dröm-
mer vi om att bygga ut rummet med ett växthus mot 
baksidan. Och man kanske skulle ha en mur som 
magasinerar värme så att man kunde odla valnötter 
och andra känsliga växter, säger Ingrid. 

Där Sö, Mötterud 

Byggnad: Ladugård
från 1890-talet

Ny användning: Vinterförvaring 
av växter samt drivhus

Ägare och brukare: Ingrid
och Peder Engqvist 



Bild föregående sida:  Det går åt många planteringskrukor.

Ovan från vänster: Redan tidigt på sommaren blommar det i den stora 
rabatten vid boningshuset.

Pelargonerna bidar våren i växtlampornas sken.

Höger: Drivhuset i ladugården trotsar snön och kylan utanför.

Nedan: Ingrid Engqvist inspekterar plantorna med sin dotter Stina.



”Utvändigt handlade det inte om några stora förändringar, men för att få in 
mer ljus sattes ett överblivet fönster in på platsen för den gamla dyngluckan.

Bilder: Det nya fönstret
ger ett tillskott av ljus från söder.

Nedan: Peder Engqvist och barnbarnet 
Ture med ladugården i bakgrunden.



Under flera år höll musikföreningen Ge & Hör i Torsby till i den gamla smedjan 
vid älven.   1998 kunde medlemmarna lämna fukten och stenväggarna för andra 
lokaler, helt anpassade till verksamheten, i stallbyggnaden vid Torsby herrgård. 

Detta hade gjorts möjligt av engagerade medlemmar och medel från kommunen, länsar-
betsnämnden och EU.
Utvändigt ger nya fönster en vink om att stallet används för andra ändamål, men i stort 
sett är exteriören intakt ända upp till vällingklockan på taket. På insidan är skillnaden 
desto större, med utbytta golv, väggar, bjälklag och en komplett modern och handikapp-
anpassad inredning.
– Målsättningen är att folk ska kunna syssla med musik under så ideala former som möjligt, 
säger Christopher Börjars, drivande kraft i föreningen.
På bottenvåningen finns replokaler, kontor, hobbystudio och ett rum för PA-utrustningen. 
En trappa upp finns samlingslokal, kök och – föreningens stolthet – en professionell in-
spelningsstudio.
– Det är en studiokonstruktör som har ritat. Allt här är gjort enligt konstens alla regler, 
rummet är till exempel helt flytande och utan räta vinklar för att man ska kunna åstadkom-
ma idealt ljud, säger Christopher.
Musiker från hela landet kommer och spelar in i studion, som förutom att vara en tillgång 
för medlemmarna ger inkomster till föreningen.
– Den heter Studio Stallet, vi ser det som en resurs att det är en återanvänd gammal 

byggnad. Vi får positiv 
feedback för att det är 
mysigt och en fin miljö, 
samtidigt som det är 
fräscht och funktionellt. 
Verksamheten är en full-
träff, säger Christopher, 
som hoppas att ladan i 
den resterande delen av 
byggnaden på sikt ska 
bli konsert- och utställ-
ningslokal.

Stallet, Torsby herrgård

Byggnad: Stall

Ny användning:
Replokaler och musikstudio

Ägare: Torsby kommun

Brukare: Musikföreningen
Ge & Hör

Musikstudio
Stallet 9

Bilder: Stallet.

Mixerrummet.

Christopher Börjars i studion.



Textilateljé 
Snårstad

ag längtade hem. Jag ville ta min designvärld till Snårstad. Allt prat om att man kan 
jobba på avstånd från metropolerna – det tog jag fasta på, säger textildesignern och 
konsthantverkaren Helena Bengtsson. Hon är i färd med att etablera sig och sin verk-
samhet på släktgården i Snårstad utanför Karlstad, där hennes far och bror driver 

lantbruk. Bakom sig har Helena många år på andra orter och en gedigen utbildning vid 
flera skolor, bland annat från textilhögskolan i Borås. 
– Under årens lopp har det varit tusen turer om vad vi skulle göra med hönshuset.  Det 
har alltid legat mig varmt om hjärtat, och jag har haft många drömmar.
Hönshuset byggdes 1934 på initiativ av en farbror till Helena som, som ”vurmade för 
höns”. Det är en rejäl byggnad uppförd i stående plank på gråstensgrund under ett brant 
sadeltak.  Ursprungligen var den indelad i tre sektioner för olika hönsraser, var och en med 
ett stort spröjsat fönster mot söder. Genom fönstren hade hönsen utsikt över trädgården 
och Mellsjötjärnet nedanför.
I och med att Helena flyttade hem blev den dröm som slutligen förverkligades i det gamla 
hönshuset en textilateljé. När hon med benäget bistånd av sin släkt påbörjade renovering-
en 2003 hade byggnaden stått oanvänd i flera decennier. Projektet hade vid det laget 
föregåtts av många diskussioner med olika infallsvinklar. Till slut kom Helena fram till att 
hon ville behålla de egenskaper som gör hönshuset speciellt, som takvinkeln och de stora 
fönstren. När ateljén var inflyttningsklar hösten 2005 hade en genomgripande ombygg-
nad genomförts, men att det är samma hus är ändå uppenbart.
– För mig är det meningsfullt att det är just den här byggnaden, och att den fortfarande 
stämmer på kartan.  Jag lekte 
här som barn, och den är en 
del av min släkts historia. Se-
dan har byggandet – hela pro-
cessen som vi har gått igenom 
– genererat ett ytterligare 
värde. Det är betydelsefullt att 
ha en bas som är vacker, när 
man arbetar själv, men även 
när man tar emot besökare 
och för att marknadsföra sig.
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Snårstad, Snårstad

Byggnad: Hönshus från 1934

Ny användning: Textilateljé

Ägare och brukare:
Helena Bengtsson

J



Bild föregående sida:
På taket ligger återvunnet tegel. Solfångarna 
förvärmer vattnet till elpannan..

Ovan från vänster: Helena Bengtsson.

Gavelfönstret ger utsikt även från loftet.

Under loftet finns kök, badrum och korridor
med garderober som döljer installationer som 
värmepanna och tvättmaskin.

Till höger: På östra gaveln finns
ett nytt fönster som går hela vägen till nocken.

Nedan: En av Helenas fårskinnsplädar.

Helena har flera arbetsplatser
för olika arbetsmoment.



Småföretagsby 
Almars gård

ag har alltid haft hammaren i hand, och jag har ett stort intresse för kulturhistoria och 
för att bevara det gamla, säger Kenneth Larsson. 
Gunni och Kenneth Larsson flyttade med sina tre barn till Almars före detta präst-
gård 1996. Boningshuset var då avstyckat från jordbruket som arrenderades ut av 

Karlstad stift. Ett par år senare blev ladugården från 1905 till salu, och Larssons köpte den 
utan att egentligen ha en plan för vad de skulle använda de stora ytorna till.
– Men det tog inte lång tid innan Gunni kom med idén att hon ville ha en klädbutik. Hon 
öppnade Butiken på landet 1999, som hon nu driver tillsammans med vår dotter Eva. Det 
var det enda uppslaget vi hade när vi drog i gång, och det är det som är huvudverksamhe-
ten, säger Kenneth.
Idag har Kenneth ett galleri där han låter främst lokala konstnärer ställa ut. Sonen Per 
Wingfelt har ett litet kontor på loftet för sin IT-firma, och även en musikstudio i en avdel-
ning som förr var hönshus. Larssons hyr dessutom ut lokaler till en tapetserarfirma och 
en restaurang.
– Det var så mycket utrymme över så vi kunde lika gärna fortsätta, tanken är en småföretagar-
by. Vi är fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Nästa steg är hörännet på 450 kvadratmeter. 
Jag vet inte vad det ska bli för verksamhet där, men jag vill inte sätta upp några mellanväg-
gar, för det har en sådan fantastisk rymd och volym.
Byggnadens exteriör är välbevarad, och när Kenneth sökte bygglov blev han uppmanad 
att kontakta Värmlands Museum för att få ett utlåtande och synpunkter på ombyggnaden. 
Detta ledde bland annat till att antalet nya fönsteröppningar mot vägen hölls nere. Invän-
digt finns inga restriktioner, men utgångspunkten har varit att bevara så mycket som möj-
ligt av det gamla, som fönster, luckor, stolpar och foderbord.
Kenneth anlitar kvalificerade yrkesmän för snickeri och arbeten med elektricitet och 
VVS. När det gäller virkesdimensioner ”över två tum fyra” gör han dock en stor del av 
byggarbetena själv, och han lägger ner stor omsorg på att tänka ut lösningar och utforma 
detaljer.
– Vi ville ändra till en funktionell verksamhet som lever 
i tiden, men dörrar, golv, ja varenda brädbit här är tillva-
ratagen på ett eller annat sätt. Det är tillfredställande att 
kunna göra bruk av det som finns, och det har lönat sig. 
Kanske främst genom känslan och atmosfären det skapar.
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Almars gård, Almar

Byggnad: Ladugård från 1905

Verksamhet: Kläd- och
presentbutik, galleri samt
lokaluthyrning till småföretag

Ägare: Kenneth
och Gunni Larsson

Brukare: Kenneth
och Gunni Larsson med flera

J



”En funktionell verksamhet som lever
i tiden, men dörrar, golv, ja varenda brädbit här är 
tillvaratagen på ett eller annat sätt. Det är
tillfredsställande att kunna göra bruk av det som finns.

Bild föregående sida: 

Tegelmurarna har profilstruken fog.

Ovan från vänster: Galleriet.

Kenneth Larsson.

Interiör från klädavdelningen.

Nedan: Det enorma höloftet är ett pågående projekt.

Marmorering på fönsterbänk
av dekorationsmålaren Susanne Nyström.

Butiken på landet
upptar största delen av tegellängan.



Träverkstad 
Noretjärn

Efter att ha arbetat heltid som tandläkare i många år började Leif Andersson syssla 
med träsnideri på deltid. Beslutet att satsa fullt ut på bildhuggeriet kom i samband 
med en hjärntumör 1994.

– Jag lovade mig själv att göra det här, om jag överlevde. Genom att jag hade haft hobby- 
och deltidsverksamhet så länge var marknaden upparbetad. Ryktet hade spridit sig.
Leif snidar allt från minutiösa skalenliga modeller till fria konstverk i trä. Han gör mycket 
tavlor och skulpturer på uppdrag. Travet är en stadig beställare av priser, och det har blivit 
en del utsmyckningar till kyrkor, bland annat altartavlor.
– Jag har alltid varit mycket konstintresserad, men det är inget jag har med mig hemifrån. 
Tecknandet är grunden för allt jag gör. Jag tecknade mycket som barn, och målade senare 
i olja. Förr sprang jag maraton och deltog i tävlingar i Europas storstäder. Jag sprang lop-
pet en dag och stannade sedan kvar och gick på konstmuseer en vecka. Tälja i trä började 
jag med när jag var tolv, och göra gubbar. Som vuxen utbildade jag mig till tandläkare, 
det låg nära, det är en form av hantverk.
Ladugården där verkstaden är inrymd är från 1958. Leif som då var tonåring deltog själv i 
bygget. Några år tidigare hade familjen lockats att flytta till Snarkil sydost om Årjäng från 
Halland, där gårdarna var dubbelt så dyra.
Leifs bror Lars-Erik tog över lantbruket efter föräldrarna, men upphörde med djurhåll-
ning i början av 1990-talet. Kort efteråt flyttade Leif sin träverkstad från garaget vid villan 
till ladugården vid barndomshemmet. 
– Ladugården fungerar väldigt bra som verkstad, och hörännet ger både yta och rätt 
förutsättningar för att torka virket.
Det krävdes bygglov och Leif fick hjälp med ritningarna av en firma. Byggde gjorde han 
själv. Gödselrännorna göts igen så att 
golvet blev slätt, och så restes några 
väggar för att få ett målarrum. Det var 
hårt jobb att ta bort bågarna mellan 
kättarna. Värme drogs i en kulvert 
från pannan i bostadshuset intill. 
Drygt tio år senare, 2005, var det dags 
att göra i ordning en utställningslokal 
på den resterande ytan.
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Noretjärn, Snarkil

Byggnad: Ladugård från 1958

Ny verksamhet: Träverkstad
för bildhuggeri

Brukare: Leif Andersson

Ägare: Lars-Erik Andersson



– Där behöll jag inte foderbordet, det var ganska besvärligt att bila bort det. Men jag sparat 
ett par av de automatiska vattenkopparna, jag tycker att det är roligt att de finns kvar.
Leif tillstår att det är svårt att få verksamheten att gå runt, men han är ändå är mycket glad 
för att han tog steget.
– På något sätt fungerar det, och jag har inte varit tvungen att gå tillbaka till tandläkeriet. 
Men jag rekommenderar inte detta för att försörja sig utan för att förverkliga sig!

Bild föregående sida: Lastbilen har detaljer ända 
ner till pedalerna.

Ovan från vänster: Vissa tandläkarverktyg
passar även till snideriet.

Den tidstypiska ladugården från 1958.

Nedan: Leif Andersson vid sin
arbetsplats på det gamla foderbordet.

Tjuren som Leifs far körde runt på bygden efter 
traktorn.

Utställningshallen.
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