
GÅRD 20

Mitt examensarbete är ett förslag på hur den Skånska 
gården med dess uttalade kulturhistoria skulle kun-
na bli mer samtida i syft e att ge gården ett fortsatt liv. 

Idag ca 200 år eft er att gårdarna tog sin form eft er 
dåtida behov och förutsättningar förvaltar ägarna 
idag, oft a lant-
brukare, byggnader som är ålderdomliga, otjänliga 
och inte sällan dyra att underhålla.

Jag har i mitt projekt studerat den Skånska gårdens 
historia för att i ett senare skede låta pröva dessa 
värden mot samtiden. I fl era fall har historian fått 
ta ny form, men utan att kopplingen till vad som en 
gång varit gått förlorad.

De rumsligheter och de kvaliteter min studie och tolk-
ning av historian har genererat har legat till grund 
för hur jag stegvis låtit programmera gården, både i 
helhet och i detalj. 

Den nya gården är tänkt att drivas som bostad för 5 
familjer i storleken 2 till 5 personer.  Förutom rum för 
mat, sömn och vila har ett större program för aktivi-
teter, intressen m.m, utvecklats i koppling till platsens 
förutsättningar.

Gård 20 är idag en befi ntlig gård belägen strax utan-
för Ystad i södra Skåne. Gården är ursprungligen en 
Skånsk gård “Skånelänga”, men har genom åren byg-
gts om otal gången. Idag fi nns det endast fragment 
kvar av den 1000-åriga historia som gården en gång 
burit med sig.
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Den Skånska gården 
För ca 200 år sedan genomfördes laga skifte i Skåne, en skiftesreform 
som innebar stora förändringar lantburket i Södra Sverige.  Det in-
nebar b.la. att kringbyggda, ofta korsvirkes gårdar som tidigare legat 
samlade i byar eller liknanden spreds ut på den Skånska slätten för 
att kommare närmare sin åkermark. Gårdarna har sedan dess präglat 
den Skånska landsksbilden och skapat en samhörighet och igenkän-
ningsfaktor hos alla de som någon gång besökt eller kommer besöka 
Skåne. Så långt allt gått, men historian har gått hårt åt gårdarna, det 
händer att de fortfarande är i bruk men allt som oftast ligger åtmin-
stone ladugårdarna, de så kallade ekonomibyggnaderna öde. Om de 
inte finns har de rivits, för det alltid funnits en ladugård.   
 
Idag ca 200 år efter att gårdarna tog sin form efter samtida behov och 
förutsättningar förvaltar ägarna, ofta lantbrukare byggnader som är 
ålderdomliga, otjänliga och inte sällan dyra att underhålla.   
   
Det finns ett val och en historia bakom varje del, gårdarna har ett 
stort uttalat kulturvärde och är stora kunskapsbärare. De vittnar om 
en svunnen tids byggnadstekniker och hantverkskunskaper men också 
om ett socialekonomiskt system olikt dagens. Men vad händer nu? 
Kommer fler och fler gårdar ödeläggas och tidsnog rivas, och vad kom-
mer då hända med det Skånska landskapet? Kommer något annat ta 
gårdarnas plats som kunskapbärare eller kommer denna del av histo-
rian förpassas till arkiven?

Laga skifte
Laga skifte genomfördes i byn Sövestad 1761, ca 25 stycken gårdar-
na flyttades då från sin ursprungliga placering i byn till sina redan 
utflyttade ägor. Flytten innebar att gårdarna fysiskt monterades ner 
och byggdes upp på en nu plats utanför byn. Detta reform som var ett 
steg i moderniseringar av lantbruket innebar stora förändraingar i de 
sociala strukturer som låtits växa fram under lång tid. Byarna med 
sitt folk hade arbetat tillsamman i flera hundra år och bott nära nära 
varandra, helt plöstligt var den Skånska gården ensam på slätten och 
med det var också närheten till grannarna borta. En social struktur 
och en urban from var förlorad

Situationsplan över byn Sövestad 1761

Situationsplan över byn Sövestad 1832



1
Grundplan
Grov plan, underliggande struktur över den nya gården, förhållande 
mellan volymer som bygger på det historiska förhållandet mellan 
gårdarna i byn. 

Placeringen av gårdarna och husen hade en koppling till arbetsorgan-
istationen i byn , ett mönster som utvecklats och vuxit fram över lång 
tid.

2
Upprepande
Ett sätt att läsa samman husen i byn är återkommande element som 
repeteras i alla hus, det kan va något relativt simpelt, som en färg, 
eller liknande, men det viktigaste är att det är något återkommande 
som gör att man läser samman de enskilda husen. 

I den historisa gården är dimensionerna det viktigaste och ständigt 
återkommande, med taket på 45 grader, bredden på husen, och de 
långa längorna. 

Korsvirket var lätt att bygga på därför blev husen tillslut väldigt långa.
Lutningen på taket var ett resultat av tkmaterialen, som på denna tid 
främst var vass och halm. Vilka krävde en relativt kraftig lutning för att 
klara vattenavrinningen. 
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Konstruktionsprincip
Sättet att historisk bygga de Skånska gårdarna gick ut på att hitta mest 
rationella byggnadssättet, det som gick snabbast och det som var  mest 
ekonomiskt. Ekonomin låg oftast i att använda lokala material och 
byggtekniker det fanns lokal kunskap om.

Modulsystem

Idag skulle ett rationellt sätt att bygga liknas vid modulhus, där nyck-
elfärdiga delar av hus prefabriceras och leveras till byggplatsen nästan 
inflyttningsbara. Modulerna i projektet består av 6 meter breda och 3 
meter långa moduler. Varje modul består av en 1 bärande vägg som 
är 6 meter lång och två fasadsidor vardera 3 meter breda.  Modulerna 
sammanfogas 2 och 2 och ett 6 meter långt tak placeras på de bärande 
mellanväggarna, med funktion som takåsar. Husen kan sammanfogas 
i flera, att lägga till en modul ska va enkelt. 

Sättet att planlösa blir styrt av modulernas storlek och konstruktion-
sprincip, med bärande vägg var 6:meter.

1 st modul
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Proportioner
Proportionerna i den Skånska gårdens fasaden skapades av korsvirkes 
konstruktonen och övrig tillgång på material. 
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Livet på gården
Gårdarna har i alla tider byggts för att fylla lantbrukets behov och 
fungerat som boende för både människor och djur. Den specifi ka 
användningen av huset var extremt säsongsbetonat. Under vintern 
kröp man bland annat ihop för vila i stuan(vardagsrummet) och på 
sommaren öppnades delar av huset upp och kallades för sommarsuga. 

När gården uppfördes var den bostad för både tjänstefolk och mor 
och farföräldrar, de uppfördes alltså för ett ganska stort antal boende 
Under tiden har antalet boende på gården sjunkit, b.la. på grund av 
industrialiseringen, och det minskade behovet av tjänstefolk. Det var 
inte ovanligt att man aldrig lämnade gården under hela sin livstid, 
det blev också detta som drev utvecklingen av gårdarn, gården var 
inte bara en bostad utan ett helt liv. 
 

Program

Boende för 5 familjer

230 kvm befi ntligt area
1000 kvm tillkommande area (area som rives ca 900 
kvm)
117 återhämtning
70 kvm hygien
100 kvm mat

943 kvm intressen/aktiviteter

Förutsättningar för att idag bedriva lantbruk som en yrkesmässig 
verksamhet har delvis försvunnit, men förutsättningar för det rent 
praktiska som att odla, förädla, eller bara vidden att nyttja fi nns i alla 
högsta grad kvar. 

Boendet på den nya gården riktar sig till de som vill bo i stadsnära 
landsbygden, men inte driva en gård på egen hand. Det gemesamma 
boendet ger föutsättningar att bedriva fl ertalet sysselsättnignar över 
dagar och säsonger. Gården är tank att användas och nyttjas kollek-
tiv,t men att det privata boende ska fortsätta vara privat. 

Historian har givit gården förustättningar i själva utformningen, med 
mer eller mindre stängda gårdsrum, och rum som är lätta att stå i 
relation till vad gäller skala. Kopplingen mellan ömse sidor av huset är 
också en kvalitet som vidgar rummet.

Landskapet och platsen, ger vidare förutsättningar för vad som kan 
ske i husen. Det fi nns utrymme för odling och förädling, mindre 
djurhållning, stilla arbete, eller större konferens. 

Antal boende på gården 1761 - 2016

1832

1905

1950 2016 2017

Boende för 5 familjer2017Boende för 5 familjer
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Kringbyggd gård 

Har sin rot i antiken. Uppfördes för att ge lä på gården på den vind-
pinade slätten. Lä ges bakom huset, 10 gånger husets höjd. 
Man uppförde kringbygggt för att ha uppsikt över djuren, en billig och 
välinhängnad lösning, men även för att hålla löst folk borta. 
Formen uppkom redan i de trånga byarna, då man i etapper byggde 
ihop gårdarna, för att skapa sin egen plats. Man förvarade höstackar, 
vedtravar m.m. på gården. Visuellt i landskapet, är formen typisk för 
den skånska slätten. Kringbyggd betyder = hus på alla sidor. Största 
skillnaden eft er fl ytten var att man fl yttade boningshuset en bit från 
färgården för att undvika brand. Främst var den kringbyggda gården 
ett resultat av kontruktionen, men som samtidigt blev praktisk på den 
skånska slätten. 

Vårdträd

På gården planterade man blommor endast mot sydfasaden, gården 
kunde även ha ett så kallat vårdträd mitt på gården, stor ädellövträd.  
Oft a kastanj eller lönn, eller likn lövträd. För att skydda mot blixned-
slag. Sägs även ha funnits en mystiskt samhörgihet mellan de boende 
och vårdträdet.

Modulkoppling

Modulerna 6x3 meter läggs till varandra för att till slut ge egenskaper 
som den kringbyggda gården. Gårdsplanens storlek styrs av de historis-
ka proportionerna.



Situationsplan 1:500

1 230 kvm

630 kvm boningshus
600 kvm aktiviteter/intesse

Situationsplan 1:1000
1 230 kvm

630 kvm boningshus
600 kvm aktiviteter/intresse 

Befintlig situationsplan 1:1000
1 130 kvm 

230 kvm boningshus
900 kvm ekonomibyggnader
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Plan 1:300



Fasad mot söder 1:00

 

Fasad mot öster 1:00

 

Fasad mot söder 1:200

Fasad mot öster 1:200



Motion

Kvällsrum

Barnomsorg

Bostad familj

Bostad familj

Bostad familj

Tyst rum

Isometriskt ritning
program



Förädling

Sommarboende

Djurhållning vinter

Maskinhall/förvaring

Odling vinter

Boende familj

Isometriskt ritning
program



Visualisering
Gårdsplan sydväst

Visualisering
Bostad 

Visualisering
Gårdsplan nordöst

Modell ny gård 1



Sektion B-B 1:50

Gårdsplan nordväst

Sektion A-A 1:100
Gårdsplan nordöst

Sektion B-B 1:100
Gårdsplan nordväst



Sektion C-C 1:50

Gårdsplan sydöst

Sektion D-D 1:50

Gårdsplan nordöst

Sektion C-C 1:100
Gårdsplan sydöst

Sektion D-D 1:100
Gårdsplan sydväst
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Tekniskt snitt 1:50

Modul 6x3 m
Sandwichelement av komposit material

1. 200 mm polystyren, till.metod extruderad (XPS)
2. 6 mm aluminium limas mot (1)
3. 6 mm akrylskiva limmas mot (1)
4. 200zx700 mm betongbalk
5. 40x40 mm betongplatta 
6. Stålskena, infästning

Detalj grund 1:20

Detalj takfot 1:20



Modell ny gård 2 Modell ny gård 3

Modell ny gård 7 Modell ny gård 8



Modell ny gård 4

Modell ny gård 6

Modell ny gård 5

Modell ny gård 7



Situationsmodell 8 Situationsmodell 9

Situationsmodell 10 Situationsmodell 11


