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De Saxiska byarna i Transsylvanien karaktäriseras av sina befästa kyrkor och av en bystruktur som 
förblivit oförändrad sedan medeltiden. Idag finns sju av dessa hundratals byar listade på UNESCOs 
världsarvslista, men det finns ett stort värde i att arbeta för att bevara ännu fler. De utgör en viktig 
del av regionens kulturlandskap och identitet. Jag har själv en mycket stark personlig koppling till 
en Saxisk by, vid namn Senereus. Där spenderade jag alla mina barndoms somrar, på mina morför-
äldrars Saxisk gård. Det är också därför jag jag har valt att utgå från just denna plats, och just denna 
gård. 
 
Mitt huvudsakliga fokus under projektet har varit att lyfta fram och belysa den unika arkitektur och 
kulturhistoria som utgör Transsylvaniens Saxiska arv. Utöver detta har jag också sökt efter ett nytt 
sätt att fortsätta bedriva arkitektur på denna plats, som kanske bättre svarar på dagens livsstil och 
krav. Projektet består av två delar. En teoretisk del, där jag berättar om den relativt okända platsen 
och dess historia, och en praktisk del som består av ett gestaltningsförslag. 
 
Berättelsen 
Platsen och dess berättelse utgör en viktig del av mitt arbete. Det huvudsakliga syftet har varit att 
tillgängliggöra platsen för läsaren genom en undersökning av Transsylvaniens Saxiska arkitektur-
arv, dess historiska utveckling, karaktär och huvudsakliga beståndsdelar, samt dess samtida sociala 
utveckling. Denna undersökning redovisas i rapporten genom berättande text och bild. 
 
Gestaltning 
Den praktiska delen av projektet inleds med en illustrerad analys av hur det sociala kulturarvet och 
arkitekturen samverkar med vardagslivet i byn. Mina analyser följs sedan av ett programförslag och 
ett gestaltningsförslag där jag söker arkitektoniska lösningar som tillåter kulturarvet att leva vidare, 
både i form av arkitektur och livsstil. 


