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Nämndemansgården ligger på den södra delen av ön Ven. 

Ven tillhör Landskrona kommun. 
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Inledning 

Nämndemansgården är byggnadsminne och skyddad enlig 3 kap 
KML. Gården tillhör kategorin agrara miljöer och utgör en kom-
plex miljö med många byggnader vilket gör det är angeläget med 
en aktuell vårdplan. Länsstyrelsen i Skåne län och hela kulturmil-
jövården har under de senaste åren satsat medvetet på att ta fram 
översiktliga vårdplaner som tydligt inriktar sig på bevarandevär-
den och åtgärdsbehov. Regionmuseet Kristianstad/Lands-
antikvarien i Skåne har därför fått i uppdrag av Länsstyrelsen och 
Hvens Hembygdsförening att ta fram en ny vårdplan.  

En vårdplan ska vara ett levande dokument som kontinuer-
ligt ses över och uppdateras. För att få en god genomslagskraft 
måste den vara väl förankrad hos brukare, antikvarisk expertis 
och myndigheter. För att en skyddad byggnad ska kunna bevaras 
måste det råda enlighet kring vad som avses med varsam förvalt-
ning. Ett sådant förhållningssätt sammanfattas i Fem pelare – en 
vägledning för god byggnadsvård som gavs ut av Riksantikvarieämbetet 
2002. En varsam förvaltning kan sammanfattas enligt följande: 

 
� Som underlag för en byggnads förvaltning bör tillgänglig 

kunskap finnas om dess kulturhistoriska värden. 
� Tillgänglig dokumentation bör finnas av vilka material som 

ingår i en byggnad, vilka egenskaper de har och hur de bör 
skötas och underhållas.  

� Skötsel och underhåll är en grundförutsättning för god 
byggnadsvård och bör präglas av långsiktighet.  

� Underhållsåtgärder bör utföras på ett varsamt sätt. 
� Underhållsåtgärder bör dokumenteras och dokumentat-

ionen förvaras med övriga handlingar om byggnaden.  
� Alla som förvaltar, hyr eller utför arbeten på en byggnad 

bör ha kunskap om byggnadens kulturvärden, och vad ett 
varsamt förhållningssätt innebär. 

 

Bakgrund och förutsättningar 

Nämndemansgården har varit byggnadsminne sedan 1976 och 
har drivits som hembygdsgård sedan 1991. Idag förvaltas den av 
Hvens Hembygdsförening som beställt vårdplanen för att under-
lätta arbetet med att sköta gårdens byggnader. Vårdplanen har 
finansierats med bidrag från Länsstyrelsen i Skåne län.  

1999 gjordes den senaste vårdplanen som kompletterades 
med en antikvarisk komplettering 2003. Sedan dess har de flesta 
åtgärder i vårdplanen utförts genom de byggnadsvårdsläger som 
har arrangerats av hembygdsföreningen och Byggnadsvårdsför-
eningen. Lägerledare har varit Michael Andersén som utöver läg-
ren har utfört andra mer kvalificerade arbeten som taktäckning, 
golvläggning, hussvampsanering och putsning. Under dessa år har 
tak lagts om med halm, gavelpaneler har bytts och avfärgats med 
rödfärg, putsade fasader och invändiga väggar har lagats med lera 
och kalkbruk, tegelfasader har fogats, fönster och dörrar har la-
gats och avfärgats med tjära och grön linoljefärg. Efter en svamp-
sanering och byte av dåliga golv har ett rum har fått nya tapeter 
och två andra nya trägolv. Logen har fått nytt golv, trappa och 
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belysning vilket möjliggjort för föreningen att ha utställningar här 
och inreda ett gästrum för gårdsvärdar. Alla arbeten som gjorts 
under dessa har följts av antikvarisk kontrollant från Regionmu-
seet och rapporter har skrivits, se Regionmuseets hemsida, region-
museet.se. 

Syfte och målsättning 

Det huvudsakliga syftet med att sammanställa en vårdplan för 
Nämndemansgården är att ta fram en aktuell beskrivning gårdens 
nuvarande skick och åtgärdsbehov. 1999 gjordes en vårdplan av 
Lena Rosén och Kersti Lenngren och 2003 gjordes en antikvarisk 
komplettering av Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne. Under åtta somrar, mellan 2003 och 2010 arrangerade 
Hvens Hembygdsförening tillsammans med Byggnadsvårdsför-
eningen byggnadsvårdsläger då nästan samtliga av de föreslagna 
åtgärderna i vårdplanen åtgärdades. Den gamla vårdplanen har 
därmed blivit inaktuell. 

En förutsättning för att kunna ta fram relevanta åtgärder är 
att byggnaden är väl dokumenterad samt att de kulturhistoriska 
värdena är kartlagda. I de nuvarande skyddsbestämmelserna finns 
ingen motivering till varför gården är skyddad vilket kan leda till 
att kulturhistoriska värden går förlorade. I dokumentationen som 
gjordes av Regionmuseet 2008 gjordes kulturhistorisk värdering 
av gården varför den kommer att användas i den här vårdplanen. 

Målsättningen för vårdplanen är att anläggningen bevaras på 
bästa möjliga sätt så att dess kulturhistoriska värden inte minskar; 
att tillstånds- och bidragshanteringen för både den enskilde ägaren 

och länsstyrelsen underlättas samt att värdefull byggnadshistorisk 
information systematiskt dokumenteras. 

Vårdplanen syftar till att vara överskådlig och ha övergri-
pande åtgärdsförslag. Vårdplanen ska vara ett stöd för det fort-
satta kontinuerliga underhållet och för projektering av större in-
satser. För att underlätta hembygdsföreningens arbete är vårdpla-
nen utarbetad som en handbok med en del där fasaderna är upp-
delade per uppslag och en mer övergripande del med generella 
anvisningar om material. Vårdplanen är också framåtsyftande med 
förslag på åtgärder.  

Metod 

Genom att inventera och beskriva byggnadsbeståndet definieras 
de kulturhistoriska värden som skall skyddad och bevaras. Den 
nya vårdplanen bygger på den dokumentation som utfördes 2008 
av Regionmuseet då gårdens historik för första gången kartlades 
och hela gården dokumenterades såväl exteriört som interiört i 
text och bild. Vårdplanen är också gjord utifrån en besiktning som 
gjorts i år för att kartlägga gårdens skick, dess skador och åt-
gärdsbehov.   

Utifrån inventeringsarbetet sammanställs ett överskådligt 
och övergripande åtgärdsförslag för respektive byggnad/fasad i 
miljön. För överskådlighetens skull redovisas åtgärderna i tabell-
form, fasad för fasad eller byggnad för byggnad. På samma sätt är 
dokumentationen från 2008 uppbyggd. Interiörerna däremot 
sammanslagna och presenterade i stället per byggnad. En sam-
manfattning över de prioriterade åtgärderna och vilka åtgärder 
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som är kulturhistoriska överkostnader presenteras i en överskådlig 
tabell.  

Avgränsning 

Vårdplanen omfattar enbart bebyggelsen, både exteriört och inte-
riört, och gårdsplanen men inte trädgården och dess omgivning. 
En del interiörer har inte inventerats, det gäller garage, korrehuset 
som antingen inte varit tillgängliga eller haft några skador.  

Källmaterial 

I den dokumentation som gjordes 2008, Från Karlshöga till 
Nämndemansgård, Rapport 2008:93 är samtliga tillgängliga källor 
presenterade men här följer en lista på de källor som finns. 
 
Kartor och beskrivningar 

� Storskifteskarta över Tuna, 1792, Lantmäteriet 
� Karta över Hwen, 1808, Krigsarkivet 
� Skånska rekognoseringskartan, 1812-20 
� Sockenkarta över Ven, 1848, Lantmäteriet 
� Generalstabskartan 1860, Lantmäteriet 
� Ägodelningskarta, 1861, Lantmäteriet 
� Gamla Häradskartan, 1930, Lantmäteriet 
 

Arkiv 
� Lantmäteriet, Historiska kartor 
� Nämndemansgården, gårdsarkivet 
� Regionmuseet Kristianstad, Topografiska arkivet  
� Krigsarkivet, kartor 

� Landsarkivet i Lund 
� Länsstyrelsen i Skåne, arkivet 
� Landskrona museum, foton 

 
Ritningar 

� Uppmätningsritningar över plan, fasad och sektion, Per 
Fransson, 1994. 

 
Litteratur och skrifter 

� Björkman, S. & von Sydow, W. (red), Svenska gods och gårdar, 
del V, Skåne, Västra delen. 1944 

� Carlsson, Lena, Om tre gårdar på Hven, 2006. 
� Nilsson, Elisabeth, Några tankar kring en gammal gård. 

Folk och Bygd. Berättelser från Landskrona med omnejd, 1991 
� Olsson, Harald, Grevie n:r 2 – en intressant variant inom 

gårdsformen ”Den skånska stersgården”, artikel i Olsson, 
Harald (red.), Skånes Hembygdsförbunds årsbok, 1947 

� Petersson, Lennart och Hermansson, Norreborg mellan 
Laebrink och Haken. En bok om tegelindustrin på Hven, 1999  
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Gällande skydd 
 
Byggnadsminnesförklaring, KML, 3 kap 
1976-06-08 fattade Riksantikvarieämbetet beslut angående bygg-
nadsminnesförklaring av Nämndemansgården enligt motiveringen 
att gården bevarar egenarten hos en gången tids byggnadsskick och med 
hänsyn därtill är att anse såsom synnerligen märklig. Gällande skyddsfö-
reskrifter lyder: 

1. Byggnaderna må ej utan riksantikvariens samtycke rivas, flyttas eller 
till sitt yttre ombyggas eller på annat sätt förändras. 

2. Arbeten i byggnadens inre, som medför ingrepp i byggnadsstomme 
och fast inredning skall utföras i samråd med riksantikvarien. 

3. Till byggnaderna hörande markområde enligt bifogade kartmaterial 
må ej utan riksantikvariens samtycke ytterligare bebyggas eller bli fö-
remål för annan väsentlig förändring.  

4. Byggnaderna skall ägnas för deras bestånd erforderligt löpande un-
derhåll.  

  
Kulturmiljöprogram för Skåne, 2004  
I det regionala kulturmiljöprogrammet för Skåne som länsstyrel-
sen tog fram 2004 lyftes Ven fram som särskilt värdefull kultur-
miljö i Landskrona kommun; Ven har en säregen landform bildad av en 
öppen platå med kraftiga branter mot söder, väster och öster. Öns öppna 
landskap domineras av jordbruk.  

Vidare omnämndes den ålderdomliga gårdsbebyggelsen och 
då särskilt Nämndemansgården; Bebyggelsen var fram till enskiftet 
1805 koncentrerad till Tuna by. Enstaka gårdar med välbevarat byggnads-

skick kvarligger på gammal gårdstomt, medan merparten av bybebyggelsen 
består av gatehus och sekelskiftesvillor. Tegel är det dominerande byggnads-
materialet. Den spridda gårdsbebyggelsen kännetecknas av väl bibehållna 
längor i ålderdomligt byggnadsskick såväl i korsvirke som tegel. Längorna 
omspänner en byggnadsperiod från cirka 1790 till 1855. De ofta förekom-
mande halmtäckta taken bidrar till den genuina prägeln.  

Kungsgården, ungefär mitt på ön i närheten av Uranienborg och 
Stjärneborg, är den största jordbruksfastigheten. De väldiga gråstenslängorna 
anses till vissa delar stamma från Tycho Brahes tid. Huvudbyggnaden upp-

Skyddsområdet för byggnadsminnet Nämndemansgården markerat med rött. 
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fördes på 1910-talet i villastil med vitputsade fasader med dekorativa inslag i 
rött tegel. 

Nämndemansgården på öns södra del är en välbevarad helt kring-
byggd anläggning med vitputsade längor under halmtak. Nämndemansgår-
den är idag hembygdsgård och museum.  

Motivet för bevarande av kulturmiljöerna på Ven lyder: Ven 
speglar en utveckling av kulturlandskapet från förhistorisk tid fram till nu 
med tonvikt på 1800-talet och de då genomförda skiftesreformerna. Den 
agrara inriktningen har varit dominerande. Lämningarna efter Tycho Brahes 
verksamhet är intressanta och unika i sin karaktär. Bebyggelsen vid ham-
narna och de före detta tegelbruken åskådliggör ett senare skede av 1800-
talet, där kontakten med städerna på fastlandet kommit att prägla bygg-
nadsbeståndet. På Ven finns flera intressanta fritidsmiljöer. 

 
Riksintresse för kulturmiljövård 
Även i riksintresset för kulturmiljövården, Ven [M23], omnämns 
ön och Nämndemansgården. Motiveringen lyder: 
Ö i Öresund med ett öppet odlingslandskap med fornlämningsmiljöer och 
bebyggelsemiljöer samt lämningar av stort vetenskapligt astronomiskt intresse. 
Lämningar efter omfattande tegelframställning som under 1800-1900-talen 
var av betydelse för byggnadsverksamheten i Öresundsregionen. (Bymiljö, 
Vägmiljö, Slottsmiljö, Industrimiljö). 
 
Uttryck för riksintresset: Odlingslandskap av skifteskaraktär med flera 
bronsåldershögar och ett bevarat äldre vägsystem och ensamliggande gårdar. 
Lämningar efter astronomen Tycho Brahes renässansbyggnad Uranienborg 
och det underjordiska observatoriet Stjärneborg från 1500-talet. Pap-

perskvarn och dammanläggning, Kungsgården, Nämndemansgården, lertag 
och bebyggelse med anknytning till tegelframställning, hamnanläggningar. 
Kyrkbacken med S:t Ibb:s medeltida kyrka och den nya kyrkan från 1800-
talet. Tuna by med bl.a. gatehus och Bäckviken med för ett fiskeläge karak-
täristisk bebyggelse. I området ingår även: Fyrplatserna på öns norra och 
södra spets med fyrar från 1900-talet. 
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Översiktlig historik 

En mer grundlig redogörelse för Nämndemansgårdens historik 
finns i dokumentationen från 2008. Nedan följer en kronologisk 
redogörelse för de händelser i byggnadernas historia som är 
kända.  

Exteriör 

1792 genomfördes storskiftet i Tuna by på Ven och Tuna 11 flyt-
tades ut på byns fäladsmark på den södra delen av ön. Tuna 11 
och kallades för Karlshögagården efter borgen Karlshöga som ska 
ha legat på öns södra udde.  Enligt den äldsta kartan som är från 
1808 och som visar den utflyttade gården låg den en bit sydöst 
om den nuvarande gårdsplatsen, närmare havet. Gården bestod 
då av tre friliggande längor utmed en gårdsplan. Gården ägdes av 
arrendatorn på Kungsgården, Otto Tausson och brukades av 
några olika familjer.  

 
1817 tvingades Tausson sälja gården som då kom i Ola Perssons 
ägo. Från det året ägdes gården av samma familj fram till dess att 
hembygdsföreningen tog över 1991. Tausson var ökänd för att 
snåla med byggnadsmaterial och dessutom stod gården oanvänd 
under en del år varför gården var i dåligt skick. På grund av skick-
et och bristande vattentillgång återuppfördes ett nytt korsvirkes-
hus med fack av lerkline, lergolv och halmtak en bit norrut. Den 
äldsta delen kom att kallas för Gammel Boels hus efter Ola Pers-
sons hustru Boel Nilsdotter som drev gården efter sin mans bort-
gång 1830 och fram till 1855.  

 
1825 ska portalängan i norr ha uppförts enligt den muntliga trad-
itionen. Enligt denna ska boningshuset i söder vara från 1855 och 
tvåvåningslängan i väster 1870 men det troliga är att fler av läng-
orna uppfördes ganska snart efter återuppförandet.   
 
1848 hade gården enligt sockenkartan utökats till att omfatta fyra 
längor. Den östra längan, Gammel Boels hus, var sammanbyggd 
med en länga i söder och en i väster medan den norra var frilig-
gande. Enligt beskrivningen till sockenkartan var boningshusen 
uppförda med grundmurar av bränt och obränt tegel, korsvirke 
och halmtak. Inredningen var i allmänhet stuga och sal samt ett 
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eller två gästrum, försedda med brädgolv och loft. En del av 
Gammel Boels hus är uppfört i synligt korsvirke, resten i lersten 
och tegel. 
 
På 1850-talet startade de första tegelbruken på ön och tjugo år 
senare kom den storskaliga produktionen igång. Boningshuset 
och tvåvåningslängan uppfördes i det karakteristiska gula (kalkhal-
tiga) lerteglet. Majoriteten av gårdarna på Ven som är uppförda 
mellan 1830 och 1900 har också fasader i samma gula tegel. 
 
1860 visar även generalstabskartan att gården hade fyra längor. 
En ägodelningskarta från följande år visar att den norra porta-
längan hade byggts samman med längorna i väster och öster.  
Stallet byggdes samman i hörnet av den västra längan och porta-
längan som i sin tur förbands med Gammel Boels hus genom ett 
vagnshus. 1860 uppfördes höglogen i anslutning till Gammel Bo-
els vilket bekräftas av ägodelningskartan. Gårdens ekonomi torde 
ha varit god, Boel gjorde affärer genom att låna ut pengar mot 
höga räntor, och halva grannfastigheten inköptes. Även uppfö-
randet av den imposanta höglogen visade på välmående då det 
fanns ett behov av mer förvaringsutrymme för höskörden.  
 
1870 ska tvåvåningslängan ha uppförts men som karorna visar 
fanns det redan en byggnad här 1848. Årtalet skulle kunna syfta 
på påbyggnaden med en våning på tvåvånings- och portalängan 
vilket skulle kunna ha skett 1870. Det kan också ha varit vid 

denna tidpunkt som en del av tvåvåningslängan inreddes och fick 
teglade fasader.  
 
Mellan generalstabskartan från 1860 och den gamla häradskartan 
som trycktes 1930 finns det inga kartor publicerade som förklarar 
hur gamla de fyra friliggande husen är. Grishuset är troligtvis äldst 
då det är minst och har liknande tegel som tvåvåningslängan. 
Därefter torde hönshuset och den ekonomibyggnad som blev 
garage ha byggts. Korrehuset är svårare att bestämma då det är 
uppfört bara med regelstomme och plank. Garaget har lite gulare 
tegel med inslag av grönt och samma tegel återfinns på lagningar 
och igensättningar på grishuset.  
 
Verandan uppfördes i början av 1900-talet med tidstypiska spröj-
sade fönster och pärlspontspanel.  
 
Gårdens tak var täckta med halm och före 1930-talet lagades 
halmtaken genom att ny halm lades ovanpå den gamla. Mellan 
1937 och 1962 lades taken på Nämndemansgården om vart och 
vartannat år av taktäckaren Carl Jönsson från Stenestad. Det var 
denne Jönsson som introducerade den så kallade storm- eller 
venryggningen med uppochnervända kärvar fastbundna med 
käppar eller järnrör. Mellan 1970- och 1990-talet lades taken om 
med vass och efter det har man återgått till halm.   
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Interiör 

1800-talets planlösning med stuga, sal, gästrum och två kök i bo-
ningshuset är bevarad. De flesta innerdörrar finns kvar i ur-
sprungligt skick liksom foder och golvlister. Till de finare bo-
ningsrummen hör empirdörrar som var vanliga under första hal-
van av 1800-talet. De har halvfransk indelning med en stor 
kvadratisk spegel som tar upp den övre halvan av dörren, en till 
hälften så hög nederst och en smal i mitten. I de senare utbyggda 
delarna finns det däremot enkla bräddörrar. De flesta dörrar har 
även kvar sina kammarlås med klyka eller nyckel.  
 
De äldsta färglagren som går att se på dörrarna går i rött eller 
rödbrunt. Den rödbruna färgen har hittats på dörrar och foder i 
salen, gästrummet, stugan, kistekammaren och det inre köket. 
Den röda färgen kan ha varit en träådring med mahognyimitation 
som var vanlig under 1800-talet.  
 
På flera ställen finns målningar på putsen bevarad under senare 
lager av färg och tapeter. I gästrummet är den äldsta bemålningen 
framtagen på en av väggarna och i stugan finns också bemålning-
en kvar bakom den stora skänken. I gästrummet är väggen inde-
lad i fält med en enfärgad eller stänkmålad nedre del i kimröks-
grått och en övre del med blå och röda schabloner mot en grå 
bakgrund. Även i stugan var den nedre delen avfärgad i kimröks-
grått och den övre delen i ljusockra. I båda rummen finns ett 
omålat parti mellan väggfälten som tyder på att det funnits en 
bröstlist.  

Vid 1900-talets början då färg och tapet blev billigare tapetserades 
de första rummen på gården. De äldsta tapeterna som bevarats är 
jugendtapeter eller sådana som var vanliga vid sekelskiftet 1900. 
Tapetresterna i stugan vittnar om att det tapetserades om om-
kring vart tionde år fram till 1970-talet. Färglagren på dörrar och 
karmar vittnar om att det målades om och att färgsättningar för-
ändrades. På många andra dörrar kan man se äldre färglager av 
ljusgrönt, ljusgrått och ockra. 
 
1923-24 ersattes bakugnen i det inre köket med en järnspis i sam-
band med att Ernst Bengtsson tog över gården. Då blev det ett 
rum bakom bakugnen som kan ha använt som korridor eller ser-
veringsgång. Det har funnits en dörr från stugan in till det här 
utrymmet och när rummet inreddes som pigkammare sattes dör-
ren igen. 
 
Under den första halvan av 1900-talet elektrifierades gården. De 
äldsta elinstallationerna, de svarta strömbrytarna och uttagen i 
bakelit är från den här tiden. Därefter har tillägg gjorts omkring 
1970 med nya strömbrytare och elradiatorer.  
 
På 1960- och 1970-talet skedde de senaste moderniseringarna 
som satt prägel på gården. De senaste tapeterna är från den här 
tiden, liksom innertaken i masonit/treetex och målade/inklädda 
takbjälkar. I flera rum finns det inte några äldre tapetlager beva-
rade och tapetsering har gjorts på treetex. Avfärgningen i vitt som 
många dörrar och fönster har hänger samman med de senaste 
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förändringarna. En del snickerier har dock kvar sina beigebruna 
och gröna färger.  
 
På 1980-talet lades en grön vinylmatta in i flera rum, det inre kö-
ket, vävstugan och verandan. Den gröna färgen har i vissa delar 
av gården blivit dominant då den förekommer på såväl utvändiga 
som invändiga snickerier, verandan, tapeter och möbler. Moderna 
färgtyper som alkydoljefärger har använts på många av snickerier-
na.  
 
Gårdsplanen består av kullersten med en ränndal längs med 
gårdsfasaderna. När djuren försvann från gården 1961 lät man 
kullerstenen växa igen med gräs. Mitt på gårdsplanen finns det en 
brunn. Pumpen som sitter idag är nytillkommen, men under lång 
tid har där fanns ett kar med vatten till djuren som fick gå fritt på 
gårdsplanen. 
 
Mellan 1976 och 1998 gavs bidrag, i början vart och vartannat år, 
för omläggning av stråtak. Halmen ersattes med vass. Under dessa 
år lades ny vass på höglogens och boningshusets södersida, två-
våningslängans västsida, portalängan samt svinglarna på 
portalängans och Gammel Boels hus och på boningshuset närm-
ast tvåvåningslängan.  
 
Mellan 1992 och 1993 utfördes reparation och stomförstärkning 
med järndragband i Gammel Boels hus och järnstag i tvåvånings-
längan. 

Mellan 2000 och 2008 lades taket om på höglogen, större delen av 
Gammel Boels hus, boningshusets norra sida och tvåvåningshu-
sets östra sida. Under dessa år återinfördes halmtäckningen och 
man började med att experimentera med att rygga med halm-
dockor. Sedan dess har alla tak, inklusive de fyra uthusen, ryggats 
om med halmdockor.  
 
2000 utfördes putsarbeten på bland annat portalängan av Läns-
styrelsens tjänstemän. Gästrummet inreddes, nya verandadörrar 
tillverkades och i Gammel Boels hus lagades lejd vid körgången 
och murskift över fönstret i öster.   
 
Under 2001 anordnades ett biodlarrum i korrehuset med en 
parlucka i västra fasaden. 
 
Under 2003 renoverades gavelröste, fönster, takstolar och tegelfa-
sad på tvåvåningshuset. Det året hölls också det första byggnads-
vårdslägret på gården som anordnades av Hvens Hembygdsför-
ening och Svenska byggnadsvårdsföreningen. Då utfördes utvän-
diga murnings- och fogarbeten på främst grishuset och hönshu-
set, putslagningar på Gammel Boels hus, tjärning av fönster på 
portalängan och tvåvåningslängan, färgborttagning och målning 
av veranda samt invändiga putslagningar i boningslängans kök, 
yttre kök och kistekammare samt toaletten vid grishuset. 
 
2004 hölls det andra byggnadsvårdslägret och då gjordes fog-
ningsarbeten av tegelfasader på främst tvåvåningshuset och hön-
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sahuset, portar och fönster på alla hus tjärades, fönster lagades 
och målades.  
  
2005 anordnades det tredje byggnadsvårdslägret. Grishusets loft-
golv lagades, det lades nytt loftgolv över porten och på loftet till 
får-, kalv-, bethus och stall i portalängan och tvåvåningshuset. En 
ny trappa tillverkades också till loftet. Fönster samt dörrar på två-
ningslängan och boningslängan restaurerades. Gavelpanel på gris-
huset och Gammel Boels hus byttes, korrehuset lagades efter en 
stormskada. 
 
2006 anordnades det fjärde byggnadsvårdslägret. Garaget fogla-
gades, Gammel Boels hus och tvåvåningslängan lerklinades in-
vändigt, gamla elkablar reparerades och gavelpanel och fönster 
byttes respektive lagades på boningshusets östra gavel.   
 
2007 anordnades det femte byggnadsvårdslägret. Portalängan och 
tvåvåningslängan lerklinades invändigt, Gammel Boels södra gavel 
kalkades och rödfärgades, verandan genomgick en omfattande 
reparation, dörren till boningshuset lagades och boningshusets 
vind isolerades med linisolering. Det inre köksgolvets och stugans 
rötskada i utreddes. 
2008 anordnades det sjätte byggnadsvårdslägret. Då utfördes 
bland annat foglagningar på boningshuset, lerklining invändigt i 
hönshuset, på Gammel Boels hus och invändigt i tvåvånings-
längan samt ryggning på tvåvåningslängan och garaget. Kis-

tekammaren återställdes efter en gammal skada av hussvamp. Nya 
golv lades i stugan och köket.   
 
2009 anordnades det sjunde byggnadsvårdslägret. Verandans syll 
byttes och hela verandan avfärgades, gästrummet i tvåvånings-
längan, gavelpanelen på garaget byttes och lerpelarna i högloftet 
lagades. Dessutom reparerades det inre kökets väggar som avfär-
gades med grön kalkfärg och kistekammaren fick ny tapet.  
 
2010 anordnades det åttonde byggnadsvårdslägret. Kökets dörrar 
justerades, verandan reparerades, logens innervägg och port laga-
des, ryggningen kompletterades med nya dockor. Hönshusets fick 
nytt golv, ny lucka i gaveln, ny hönslucka och portarna reparera-
des. 
 

Skadeläget – en beskrivning fasad för fasad 

Skadorna redovisas fasad för fasad för den fyrlängade gården och 
hus för hus vad gäller de friliggande ekonomihusen. Interiörerna i 
den fyrlängade gården är sammanslagna hus för hus medan inte-
riörerna i de friliggande ekonomihusen är redovisade under re-
spektive hus. Skadorna på fasaderna fasad är specifika och åtgär-
derna skiljer sig därmed åt. Det är tänkt att vårdplanen ska an-
vändas i fält varför fasaderna är beskrivna efter hur man rör sig 
runt byggnaderna. Gården yttre fasader kommer först och man 
börjar i öster och går medsols runt gården, därefter gårdens in-
nerfasader och gårdens friliggande ekonomihus på samma sätt. 
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Sist redovisas interiörerna i den fyrlängade gården där de inredda 
rummen och ekonomidelarna är uppdelade var för sig.  

En mer utförlig beskrivning av åtgärderna finns under ka-
pitlet Generella anvisningar där åtgärderna är tematiskt uppdelade 
efter grund, tegel, puts, lertegel och lerputs, gavelrösten, fönster, 

etc. Hur åtgärderna bör prioriteras redovisas i en enkel tabell sist 
under Skadenivå och åtgärdsprioritering. Alla åtgärder finns inte med i 
tabellen, det är endast de mest akuta skadorna som är punktade. 
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1. Höglogen från sydöst 

1. Höglogens nordöstra hörn 1. Höglogens port 

1. Höglogens port 3. Boningshusets östra gavel 2. Gammel Boels hus 3. Boningshusets grund 



17 

1. Höglogen – norra, östra och södra fasaden 

 

Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: I norr låg betongpågjut-

ning, i söder och öster natursten 

övre skift av gult tegel med lö-

pare utåt.  

Grunden är i ganska gott skick och bär spår 

av lagningar från olika tider.  

  

Fasad: Putsad med varierad 

struktur, äldre spritputs med 

lagningar som är brädrivna och 

släta. Avfärgad med vit kalkfärg. 

Det norra hörnet finns sprickor efter lagning, 

teglet blottlagt vid nedre kant. Sprickor på 

norra och östra fasaden vid portarna.  

Små hål och sprickor lagas med kalkbruk likt befintligt. 

Fasaden bör kalkas mer regelbundet. 

Sprickorna är inte akuta men man bör ha 

uppsikt över sprickbildningen och huruvida 

det är nya eller gamla skador. 

Fönster: 4 små med en ruta, 2 

liggande på norra och 2 stående 

på södra sidan, tjärade. 

-   

Port: 3 brädportar, en tjärad i 

norr, en tjärad och en rödfärgad 

lucka i öster. 

Vänstra stolpen och skyddsbrädan på den 

östra porten är i dåligt skick, stolpen har fått 

en sentida lagning i form av betonggrund. 

Den rödfärgade luckans nedre del på bräd-

ningen är i dåligt skick.   

Om brädan vid porten inte fyller någon funktion längre 

kan den eventuellt tas bort. Stolpen byts eller halvas på 

mitten, betongsulningen tas bort och eventuellt kom-

pletteras med ny grundsten.   

Brädan kan tas bort då den inte kan ses på 

bild från 1974.  

Gavelröste: Litet gavelröste åt 

öster med rödfärgad lockpanel. 

De nedre delarna av panelen är i dåligt 

skick, liksom vindskivan. 

Panelen byts i sin helhet mot locklistpanel likt de senast 

bytta gavelröstena, den östra gaveln på boningshuset 

och garaget. Afärgning med ljus rödfärg. 

Vindskivan vid gavelröstet ska ha ett tradit-

ionellt rakt avslut, på så sätt täcks också 

den bakomliggande brädan helt. 

Takfot: i norr bräda spikad på 

sparrändar och i sö dubbla läkt. 

-   

Tak: Halm. Vindskiva och zink-

plåtsklädd ränna mot porta-

längan. Ryggat med halm och 

halmdockor. 

Taket är mossbelupet med stora håligheter 

mot söder.   

De flesta halmdockor är borta och mycket 

av ryggningshalmen är också borta. 

Dockorna kan tas bort. Då dockorna är svåra att fästa och man 

inte säkert vet huruvida det funnits dockor 

på denna byggnad kan de tas bort. 
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2. Gammel Boels hus – östra fasaden och södra gaveln 

 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: blandad natursten med 

avjämnande skift av röd utskju-

tande sandsten.  

En del lossnade fogar, sandstenen riskerar 

att lossna.  

Lösa fogar kratsas ur och ersätts med hydrauliskt kalk-

bruk som följer stenarnas och grundens ojämnheter. 

 

Fasad: Nyare och äldre spritputs 

med kalkbruk. Avfärgad med vit 

kalkfärg.  

Fasader i gott skick.   

Fönster: 1 äldre småspröjsat 

tjärat fönster. 

-  Bör bevaras som det är då det är gårdens 

äldsta fönster. Skevheter och halvade glas 

hör till dess utseende.  

Gavelröste: litet åt söder med 

rödfärgad locklistpanel. 

-  Panelen och vindskivan är i gott skick då 

de byttes år 2005. 

Takfot: Läkt -   

Tak: Halm. Vindskiva och zink-

plåtsklädd ränna mot porta-

längan. Ryggat med halm och 

halmdockor. 

Taket är mossbelupet med stora håligheter 

mot söder.   

De flesta halmdockor är borta och mycket 

av ryggningshalmen är också borta. 

Dockorna kan tas bort. Då dockorna är svåra att fästa fast och 

man inte säkert vet huruvida det funnits 

dockor på denna byggnad kan de tas bort. 

 
 
3. Boningshusets östra gavel 
 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: tuktad natursten med 

skolsten och fog som följer ste-

narna. 

En stor del av fogen har lossnat, vatten 

tränger in i sprickor och ytterligare skada 

uppstår.   

Lösa äldre lagningar, främst de i betong, tas bort. Om-

fogning med hydrauliskt kalkbruk.  

Skolstenen bör bevaras då den återfinns 

på fler ställen.  

Fasad: gult tegel med pärlfog 

och slät kalkputsfog. 

Tegel i gott skick, men små sprickor, vittring 

och hål efter bin i fogar, främst under fönst-

ret. 

Sprickor, större ojämnheter och hål kan fogas på 

mindre parti nedanför fönster.    

Större delen av fasaden har numera slät 

fog varför den nya bör vara det.  

Fönster: 1 tvåluftat grönt, 2 små 

spröjsade vita fönster. 

Kittbortfall på några ställen på det gröna 

fönstret. Målningsbehov på de vita fönstren. 

Avfärgning med vit linoljefärg, inte alkyoljeförstärkt, från 

Ottossons färgfabrik eller dylikt. Kittning med linoljekitt.  
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fortsättning från sidan 18: 3. Boningshusets östra gavel 

Gavelröste: locklistpanel, ljus 

rödfärg. 

Målningsbehov Avfärgning med Falu ljus rödfärg likt befintligt utförande. Panelen är i gott skick. Avfärgning bör 

göras oftare. 

Takfot: Bräda, rödfärgad. Målningsbehov Som ovan  

Tak: Halm och ryggat med halm 

och halmdockor. 

Flera halmdockor är borta. Nya halmdockor binds fast med vidjor och galvad järn-

tråd. 

Taket bör ryggas med halmdockor då det 

finns belägg för det. 

 
 
4. Boningshusets södra fasad 
 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: tuktad natursten med 

skolsten och fog som följer ste-

narna, överst utkragande skift av 

gult tegel. 

Mitten av fasaden en del bortfall av fog 

närmast marken, betong en sitter löst och 

kan orsaka ytterligare skada då vatten 

tränger in. 

Lösa äldre lagningar, främst de i betong, tas bort. Om-

fogning med hydrauliskt kalkbruk.  

Skolstenen bör bevaras och placeras på 

samma sätt med slät yta utåt.  

Fasad: gult tegel med pärlfog 

och slät kalkputsfog. 

Tegel i gott skick. Små sprickor, vittring och 

hål efter bin i fogar. 

Sprickor, större ojämnheter och hål kan fogas på parti 

mellan två fönster längst i öster. Fogbruk får inte sme-

tas ut på teglet.    

Större delen av fasaden har numera slät 

fog varför den nya bör vara det.  

Fönster: 8 tvåluftade, varav ett 

vitmålat (i verandan) och resten 

gröna, 2 källarfönster. 

Kittbortfall och sprickor i kitt på några föns-

ter.  

Kittning med linoljekitt. Målning med specialblandad 

grön linoljefärg från Ottossons färgfabrik. 

Kittning och kompletteringsmålning bör ske 

med jämna mellanrum för att skydda de 

gamla fönstren. 

Dörr: 1 dubbeldörr med överljus 

och panel. 

Målningsbehov. Tröskel fattas. Rötskada 

bakom larmklisterlapp. 

Avfärgning med ljusbrun linoljefärg. Larmklisterlapp kan 

tas bort då den dels inte är hel och bidrar till rötskada. 

Färgsättning kan diskuteras då denna 

ljusbruna färg inte finns någon annanstans.  

Takfot: Bräda, obehandlad. Några av brädorna är spruckna, den ena 

troligen pga att taket är ojämnt och trycker 

på brädan. Brädan närmast tvåvåningshuset 

är fuktskadad.    

Fyra nya brädor av kvistfri fur med samma bredd som 

befintliga spikas på. Den ena bräda bör tas in lite där 

taket hänger ner mer så att inte ny skada uppstår. 

Brädan ska trycka ut taket men inte vara 

för bred då den riskerar att gå sönder. 

Tak: Halm och ryggat med halm 

och halmdockor. 

Påväxt av mossa, skadat i östra hörnet av 

grenar från syrenen. 

Hälften av halmdockorna är borta. 

Beskärning av syrenen som hålls nere så att den inte 

växer så nära taket. Det är ett utsatt hörn och vid blåst 

slår grenarna mot taket. 

Nya halmdockor binds fast med vidjor och galvad järn-

tråd. 

Taket bör ryggas med halmdockor då det 

finns belägg för att det funnits här. 

Skorsten: 2 i tegel. Båda skorstenarna bör ses över vid nästa Skorstenarnas höjd, utkragade bas och krön i tegel bör  
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takomläggning.  bevaras. 

 
  

4. Boningshusets södra sida 

4 Boningshusets dörr mot trädgården 4. Boningshusets sydöstra hörn 

6. Tvåvåningslängans gavel 6. Tvåvåningslängan 5. Verandans panel 5. Verandans fönster 
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5. Verandan 

 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: murade tegelplintar. -    

Fasad: Regelverk i trä, nedre 

fack av pärlspont och övre av 

spröjsade fönster, allt grönmålat. 

Pärlspontspanelen rötskadad i nedre delen 

pga fasad list som numera är borttagen. En 

del panel sitter löst. Hål mellan reglar pga 

rörelser i verandan som lutar lite utåt. 

Pärlspontspanelen byts ut i sin helhet och avfasning på 

syll förbättras ytterligare så att det inte uppstår ytor där 

vatten kan ta sig in. Springor sätts igen med lagningar i 

trä eller utbyte av delar.   

Kan bytas på sikt. 

Fönster: 16 grönmålade t, 2 små 

spröjsade vita. 

Småsprickor i kittet. Rötskadade bågar i 

bottenstycken och spröjs på fönster i väster. 

Springor mellan fönstren. 

Kittning med linoljekitt. Lagning av bågbottenkarmar. 

Målning med specialblandad grön linoljefärg från Ottos-

sons färgfabrik. 

Bör lagas inom närmsta tiden då fönstren 

är gamla. 

Dörr: en ca 10 år gammal spe-

geldörr. 

-   

Takfot: Plåt, svartmålad Algpåväxt, avskavd färg Tvätt och målning  

Tak: Papp -   

 
 
6. Tvåvåningslängans södra gavel 
 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: tuktad natursten med 

utskjutande röd sandsten överst.  

Under det västra fönstret har en stor del av 

fogen lossnat. 

Lösa äldre lagningar tas bort. Omfogning med hydrau-

liskt kalkbruk.  

 

Fasad: gult tegel med slät fog i 

kalkbruk. 

Ett stort parti tegel vid det nedre hörnet mot 

boningshuset är vittrat men i funktionsdug-

ligt skick. Små hål efter bin, och mindre 

bortfall av fog. 

Hål och småsprickor i fog lagas med kalkbruk. Fogen 

ska vara slät och följa murverket. 

Teglet är funktionsdugligt ännu men kan 

bytas i framtiden mot återanvänt äldre tegel 

i samma färg och format som övrigt mur-

verk på längan. 

Fönster: 4 tvåluftat, 2 små spröj-

sade, alla tjärade. 

Lossnat nytt kitt på några ställen på de 

nedre fönstren. 

Kittning med linoljekitt och kittkniv. Kittningen bör vara 

något mer tilltagen än den senast gjorda och ha rätt 

lutning.  

 

Gavelröste: locklistpanel med 

breda lister och vattbräda, röd-

färgad i ljusrött. 

Målningsbehov Avfärgning med Falu ljus rödfärg likt befintligt utförande. Vid framtida byte bör locklisterna ha 

samma dimension som på boningshuset 

östra gavel. 
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7. Tvåvåningslängans västra fasad 

 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: tuktad natursten med 

svart skolsten i fog av kalkbruk.  

 Eventuellt lösa lagningar tas bort och omfogning med 

hydrauliskt kalkbruk.  

En stor del av grunden har lagats under de 

senaste åren. 

Fasad: gult tegel med ritsad fog i 

kalkbruk. 

Små sprickor, håligheter, vittring nedanför 

undantagets södra fönster. Skadat tegel i 

gästrummets solbänk.  

Hål och småsprickor i fog lagas med kalkbruk. Fogen 

ska vara slät och följa murverket. 

 

Fönster: 5 tvåluftade och 9 små 

spröjsade, alla tjärade. 

Lossnat kitt på några ställen på de stora 

fönstren. Gästrummets fönster är skevt. 

Undantagets ena fönster går inte heller att 

stänga helt. Två av de små fönstren saknar 

fönsterbleck. 

Kittning med linoljekitt och kittkniv. Eventuellt bör ett 

helt nytt fönster tillverkas till gästrummet. Valvet ovanför 

fönstret är skevt och bör muras om och förstärkas så att 

det inte vilar på fönstret. Två små fönster bör få föns-

terbleck likt de övriga.  

Gästrummets fönster är inte gammalt var-

för det går att byta i sin helhet, men fram-

förallt bör det infästningen och valvet juste-

ras så att fönstret som ju faktiskt används 

blir funktionsdugligt.  

Port: en tjärad brädport.  Portens färg har krackelerat kraftigt. Porten bör skrapas ren från löst sittande färg före nästa 

ommålning. 

 

Takfot: Läkt -   

Tak: Vass och ryggning med 

halm och halmdockor. 

Taket har en stor hålighet på mitten av taket 

vilket troligtvis beror på skevheter på sparrar 

och läkt. 

De flesta halmdockor är borta. 

Läkten, även om de är hela, bör ses över och justeras 

vid nästa takomläggning så att det blir en mer jämn 

lutning på taket. Vassen ersättas av halm vid nästa 

byte. 

Halmdockorna kan eventuellt tas bort. 

Då dockorna är svåra att fästa fast och 

man inte säkert vet huruvida det funnits 

dockor på denna byggnad kan de tas bort. 

Skorsten: en i gult tegel vid 

södra gaveln. 

-   
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7. Tvåvåningslängans västra fasad 

7. Tvåvåningslängans gästrum 

7. Tvåvåningslängans grund 9. Gammel Boels hus grund 9. Gammel Boels hus 

8. Portalängan från öster 

8. Portalängan från väster 
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8. Portalängans norra fasad 

 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: Blandad natursten med 

svart skolsten i fog av kalkbruk.  

Denna sida är i sämst skick varför den bör 

prioriteras.  

Lösa lagningar och lagningar i betong knackas försiktig 

ner, omfogning med hydrauliskt kalkbruk.  

En stor del av grunden har lagats under de 

senaste åren.  

Fasad: Putsad med varierad 

struktur, äldre spritputs med 

lagningar som är brädrivna och 

släta. Många lagningar öster om 

porten.  

Den östra delen av fasaden lutar utåt och 

bär spår av många lagningar. Vertikal 

spricka mellan vägg som murades om på 

1950-talet och den äldre. Här och var små, 

ca 10x10 cm, bortfall av puts.  

Små hål och sprickor lagas med kalkbruk likt befintligt. 

Fasaden bör däremot kalkas mer regelbundet. 

Fasaden har stabiliserats och då det inte 

uppstått några nya sprickor torde väggen 

vara stabil men man bör ändå ha uppsikt 

över sprickbildningen och dess orsaker. 

Fönster: 7 stora spröjsade föns-

ter i nedre våningen och 8 små 

med en ruta på främst logen. 

-   

Port: 3 tjärade brädportar  Tjära från den övre portens senaste om-

färgning har droppat på fasaden. 

 Intäckning av fasaden nedanför porten vid 

nästa målning. 

Gavelröste: litet åt norr, panel 

och rött fönster. 

   

Takfot: Läkt -   

Tak: Vass och ryggning av halm 

och halmdockor. Vindskiva och 

zinkplåtsklädd ränna mot öster. 

Taket är mossbelupet men det tar inte 

skada av det.  

De flesta halmdockor är borta. 

Omläggning av taket bör ske på 2020-talet. 

Dockorna kan tas bort. 

Hörn mot väster är väldigt utsatt. Harvar 

håller taket på plats. Vassen byts mot halm 

vid nästa takomläggning. 

Då dockorna är svåra att bibehålla och 

man inte säkert vet huruvida det funnits 

dockor på denna byggnad kan de tas bort. 
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9. Gammel Boels hus – västra fasaden mot gården  

 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: Låg sockel av natursten. 

Norr om port går fasadputsen i 

princip ner till marken och söder 

därom pågjutning av betong.  

Större delen av betongen har lossnat och 

delar av grunden längst ner saknar fog.  

All betong tas försiktigt bort, lösa stenar muras på plats 

och ny fogning med hydrauliskt kalk görs som följer 

stenarnas och grundens ojämnheter. 

Betongen har skadat grunden och är i så 

pass dåligt skick att den kan avlägsnas 

helt. 

Fasad: Slät, mestadels ny och 

en del äldre spritputs. Avfärgad 

med vit kalkfärg.  

Fasaden norr om porten har två stora 

sprickor som blivit åtgärdade tidigare. Loss-

nat bruk invid portens nedre hörn. 

Takstolens avlastning bör ses över och utredas 

huruvida de senare förstärkningarna har påverkat kon-

struktionen. Lagning av sprickor med kalkbruk.   

- 

Gavelröste: litet åt väster 

(höglogen) med rödfärgad lock-

listpanel. 

- - - 

Takfot: Takfotsbräda - - - 

Tak: Norra hörnet mot porta-

längan vass och resten halm, all 

ryggning halm och halmdockor. 

Sparrar glesa.  

En del halmdockor är borta. Dockorna kan tas bort. Då dockorna är svåra att fästa fast och 

man inte säkert vet huruvida det funnits 

dockor på denna byggnad kan de tas bort. 

 
 
10. Boningshuset – norra fasaden mot gården 
 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: hög av tuktad natursten 

med inslag av svart skärvsten 

övre utskjutande skift av gult 

tegel med kopp ut. Lagningar i 

betong.  

En del lossnade fogar, främst i där lagningar 

gjorts i betong vid trappor och i den västra 

delen samt i hörnet mot tvåvåningslängan.   

All betong tas försiktigt bort, lösa stenar muras på plats 

och ny fogning med hydrauliskt kalk görs som är i liv 

med grunden och fasaden. Nedfallen skolsten och 

annan fogsten tas tillvara och återanvänds.  

Betongen gör mer skada än nytta och har 

lagts på över hela fogar så att skärvstenar 

och annan mindre sten döljs.  

Fasad: gult tegel med pärlfog av 

kalkbruk och ny slät fog av ce-

mentblandat bruk. 

 

Fasader i gott skick.   
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fortsättning från sidan 25: 10. Boningshuset – norra fasaden mot gården 

 

Fönster: 5 tvåluftsfönster, 1 

treluftsfönster, 1 källarfönster och 

1 lunettfönster. De två östra är 

äldst med över- och underlig-

gare, vattbräda samt äldre be-

slag. De fyra västra fönstren är 

nya med fönsterbleck. Källar-

fönstret enkelt och utan spröjs. 

Homejans lunettfönster är tvåluf-

tat, spröjsat och har äldre beslag. 

Alla fönster avfärgade i grönt. 

På det andra fönstret från öster, ett av de 

äldre, har båda hörnbeslagen på de nedre 

ytterhörnen lossnat. Vattbrädan är inte hel 

och har ett antal spik i ena hörnet. 

Hörnbeslagen bör sättas tillbaka genom att träet under-

söks om det är rötskadat och eventuellt lagas med 

kärnfriskt virke. Hörnbeslagen rengörs och återanvänds 

om möjligt. Vattbrädan lagas med nytt kärnfriskt 

furvirke.  

Vattbrädan bör lagas så att vattenavrin-

ningen fungerar.   

Dörrar: 2 pardörrar med sned-

ställd panel och spröjsade över-

ljus. Avfärgade med grön linolje-

färg. 

Dörrarnas panel är ständigt utsatt och kö-

kets dörrblad har skadats vid nedre gång-

järnet. Förstugans dörr har smärre skador 

vid nedre delen, både på insidor och utsidor. 

Panelen på nedre del på kökets dörrblad bör tas ner för 

att lokalisera skadan, huruvida det beror på skada på 

gångjärnet eller att panel eller underliggande brädor är 

rötskadade. Gångjärnet bör återanvändas och justeras, 

ny panel och ev nya underliggande brädor som skarvas 

av nytt kärnfriskt furuvirke. 

Panelen och vindskivan är i gott skick då 

de byttes år 2005. 

Takfot: takfotsbräda, obehand-

lad. 

Brädor spruckna både i den västra och i den 

östra delen.  

Skadade delar ersätts med nya av kärnfrisk fur. - 

Tak: halm, lagt 2000-2008 och 

ryggning av halm och halmdock-

or.  

-   Ev nya dockor binds med både vidjor och ståltråd. Äldre 

dockor säkras på samma sätt. 

Dockorna bör bevaras på den här byggna-

den då det finns foto som visar att det 

funnits på den här byggnaden. 

Skorstenar: 2 tegelmurade 

skorstenar. 

Bör ses över vid nästa takomläggning av det 

södra takfallet. 

- - 
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10. Boningshusets gårdsfasad 

10. Boningshuset 10. Boningshuset 

12. Portalängans gårdsfasad 12. Portalängan 11. Tvåvåningslängans gårdsfasad 11. Tvåvåningslängan port 
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11. Tvåvåningshus – östra fasaden mot gården 
 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: de nedre skiften av fasa-

den har en pågjutning av betong. 

Fasaden troligen teglad ända ner 

till mark. 

Vid norra porten har betongen lossnat.  Löst sittande betong kan tas bort och eventuellt inte 

ersättas då teglet troligtvis går ner till mark. Fogarna 

kan lagas med kalkbruk eller hydrauliskt kalk. 

Betongen kan troligtvis tas bort allt ef-

tersom den lossnar.  

Fasad: Gult tegel med slät fog.  Fasaden i gott skick bortsett från hål i fogar 

efter murarbin. Hela fasaden lutar inåt går-

den men ska vara stabiliserad genom järn-

stagen. 

Lagning av småhål är svårt att göra och kan göras om 

fogarna bedöms vara porösa. Bina trivs i porös fog. Ett 

annat alternativ är antingen Anticimex eller bygga bon 

för solitära bin.  

Fasaden har foglagats under de senaste 

åren med gott resultat.  

Fönster: 6 enkelfönster, varav 

ett tvåluftat och fem fasta, alla 

tjärade. 

- - En del fönster har nyligen lagats och ett fått 

en ny vädringslucka i trä.   

Portar: 3 portar varav en är en 

lucka till loftet, brädportar med 

klinka och tjärade utsidor. 

- - - 

Takfot: Dubbla läkt. - - - 

Tak: Halm på större delen och 

vass i svingeln mot portalängan. 

Ryggning av halm och halm-

dockor. 

Taket är mossbelupet med stora håligheter 

mot söder. 

En del halmdockor är borta. 

Dockorna kan tas bort. Då dockorna är svåra att fästa fast och 

man inte säkert vet huruvida det funnits 

dockor på denna byggnad kan de tas bort. 

  



29 

12. Portalängan – södra fasaden mot gården 

 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: Låg sockel av natursten. 

Väster om porten pågjutning av 

betong.  

En del lossnade fogar öster om porten. 

Betongen gott skick.  

Lösa fogar kratsas ur och ersätts med hydrauliskt kalk-

bruk som följer stenarnas och grundens ojämnheter.  

Grunden bör hållas fri från växtlighet och ogräs. Den 

självsådda rosen bör tas bort.   

Växtligheten bör hållas nere för att inte 

grund, fasad och fönster ska ta skada men 

också för att underhållet ska underlättas. 

Fasad: Nyare kc-bruk på den 

västra ommurade delen och 

äldre spritputs med kalkbruk på 

den östra halvan, avfärgat med 

vit kalkfärg.  

Stora partier öster om porten med flera 

lagningar, spricka och bortfall av puts mellan 

port och fjärde fönstret. 

Lagning av puts med kalkbruk med samma utseende 

på putsen som det omgivande murverket. 

- 

Fönster: 5 spröjsade enkelföns-

ter och 5 små med en ruta, alla 

tjärade. 

- - - 

Port: 1 tvådelad brädport och 1 

portgång, tjärade. 

Port i ganska gott skick, panelen nyare men 

något rötskadad i nedre del. 

- - 

Takfot: Läkt - - - 

Tak: Vass och ryggning av halm 

och halmdockor. 

Takets nedre del är mossbelupet och övre 

delen bär spår efter järnställning som an-

vänts vid omryggningarna. 

En del halmdockor är borta och mycket av 

ryggningshalmen är också borta. 

Dockorna kan tas bort. Taket lades om 1998. 

Då dockorna är svåra att fästa fast och 

man inte säkert vet huruvida det funnits 

dockor på denna byggnad kan de tas bort. 
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13. Hönshuset 

 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: Ganska hög i natursten 

med röd sandsten som avjäm-

ningsskifte i norr och väster. Mot 

öster ingen grund.  

En del lossnade fogar på norra sidan, sand-

stenen riskerar att lossna.  

Lösa fogar kratsas ur och ersätts med hydrauliskt kalk-

bruk som följer stenarnas och grundens ojämnheter. 

Grunden mot söder kunde inte inspekteras 

pga ogräs och nässlor på hönsgården. 

Fasad: Gult tegel, fog av kalk-

bruk, antydan till hålkäl. 

Många tegelstenar spruckna men i gott 

skick. Liten spricka i södra fasaden närmast 

det östra hörnet. Små håligheter i fogarna. 

Eventuella hål och sprickor i fog lagas med kalkbruk. 

Fogen ska vara slät eller ha antydan till hålkäl, bero-

ende på omgivande murparti.  

 

Fönster: 3 spröjsade och ett 

utan spröjs, enkelfönster, alla 

tjärade. 

Lossat kitt på ett par fönster. - - 

Portar: 1 stor brädport och två 

bräddörrar samt två luckor, alla 

tjärade utom luckan i norra gavel-

röstet.  

Rötskada i nedre del på det östra dörrbladet 

i den norra porten.  

I samma port rötskada och insektsangripen 

överliggare. 

Ersätta skadade delar i dörrblad med nytt virke av kärn-

frisk fur. 

På sikt ersätts portens överliggare med en ny skrädd 

bjälke i ek av samma dimension. 

Samtliga portar och luckor utom ena dörr-

bladet i norra porten lagade 2010.   

Gavelröste: Åt söder locklistpa-

nel och åt norr lockpanel, rödfär-

gade.  

Vattbrädor saknas. Panel vid luckan i norr 

skadad och hela gavelröstet kan eventuellt 

vara i behov av byte. 

Panelerna är av smala brädor och tunna lister vilket gör 

att det ser ut som lockpanel. De ser ut att vara i gott 

skick men bör nästa gång bytas till bräder i grövre di-

mensioner och lister av 1 x 3 tum. Gavelröstena bör 

kompletteras med vattbrädor. 

Panelen på södra röstet byttes 2004 och 

2005. På norra gavelröstet bör listerna 

bytas till 1 x 3 tum. 

Takfot: Takfotsbräda. - - - 

Tak: Vass och ryggning av halm 

och halmdockor. 

Mossbelupet åt väster och avskavt mot 

hörnet där päronträdet står. 

Det höga päronträdet bör beskäras så att inte grenarna 

kan skada taket.  

 

 - - Då dockorna är svåra att fästa fast och 

man inte säkert vet huruvida det funnits 

dockor på denna byggnad kan de tas bort.  

Invändigt: lergolv, klinade och 

kalkade väggar, nytt furugolv i 

loft. 

Sprickor i lertegel och bortfall av lerbruk på 

fasader på loftet, speciellt kring fönster åt 

söder.  

Räcke i trappan saknas. 

Lagning av murverk och puts med lerbruk. 

Enkelt räcke i fur tillverkas vid trappa och längs trapp-

öppning likt ladans nya trappa. 

Något räcke har inte funnits förut men kan 

motiveras med att loftet fått nytt golv och 

används därmed mer.   
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13. Hönshusets norra gavel 

13. Hönshuset fönster söder 13. Hönshuset trappa 

15. Korrehuset 16. Garaget 14. Grishuset 14. Dass vid grishus 
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14. Grishuset 

 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: Väldigt låg i natursten, åt 

norr ingen synlig grund. På dass 

betongsockel. 

Bortfall av fog på alla grunder.  Lösa fogar kratsas ur och ersätts med hydrauliskt kalk-

bruk som följer stenarnas och grundens ojämnheter. 

 

Fasad: Gult tegel, fog av kalk-

bruk med antydan till hålkäl och 

hårdare kc-blandad fog på dass.  

En del vittrat tegel i östra gaveln. -  Fogarna i gott skick pga omfattande lag-

ningar som gjordes 2004.  

Fönster: 4 spröjsade varav ett i 

järn och 1 utan spröjs, enkelföns-

ter, 3 tjärade, gavelröstet rödfär-

gat och dassfönstret grönt.  

- - - 

Portar: 2 bräddörrar och två 

grisportar av brädor. Dassdörr 

avfärgad i grönt och övriga tjära-

de.  

Dassdörrens nedre del i dåligt skick.  Skadade delar eller hela dörren ersätts med nytt virke 

av kärnfrisk fur. Dörren skrapas och avfärgas med grön 

specialblandad linoljefärg.  

 

 

Gavelröste: Locklistpanel, röd-

färgad.  

Underbrädningen och vattbrädan i det östra 

gavelröstet är rötskadat. Vindskiva och 

några lister är bytta och de lister som inte 

bytts är för korta då dimensionen på vind-

skivan är mindre än förra.  

Panel och vattbräda kan i sin helhet bytas mot ny i 

bandsågad fur med samma dimensioner som den 

gamla panelen. Lister av 1 x 3 tums fur och hyvlade 

kanter.  

Panelen på västra gavelröstet byttes helt 

2005. 

Takfot: Läkt - - - 

Tak: Vass och ryggning med-

halm och halmdockor.. 

Mossbelupet åt norr men taket har inga 

skador.  

-  Då dockorna är svåra att bibehålla och 

man varken vet när byggnaden är uppförd 

eller huruvida det funnits dockor på denna 

byggnad kan de tas bort. 

Invändigt: Tegelgolv, klinade 

och kalkade väggar, nytt furugolv 

i loft. 

- - Grishuset fick nytt loggolv 2007 och då 

avfärgades också väggarna invändigt. 

Dasset renoverades 2005. 
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15. Korrehuset 

 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Fasad: Lockpanel avfärgad i röd 

slamfärg.  

- -  Renoverades efter storm 2005.    

Portar: 1 port med dörrblad av 

brädor, tjärade.  

-  - - 

Takfot: Läkt - - - 

Tak: Halm och ryggning av: halm 

och halmdockor. 

-  -  Då dockorna är svåra att fästa fast och 

man inte vet huruvida det funnits dockor på 

denna byggnad kan de tas bort. 

 
16. Garaget 

 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Grund: Låg, utskjutande i na-

tursten med ny foglagning i kalk-

bruk och äldre i cementblandat 

bruk samt pågjutning av betong.  

  Cementblandad fog och pågjutningar får 

vara kvar så länge de är i gott skick. 

Fasad: Gult tegel, fog av kalk-

bruk med antydan till hålkäl.  

Murarbin som gjort hål i ny fog och intill ny 

fog.  

-  Omfattande foglagningar gjordes 2006.  

Fönster: 3 spröjsade och tjärade 

enkelfönster i trä. 

- - - 

Portar: 2 bräddörrar och 1 stor 

port i ena gaveln, alla tjärade.  

Hela dassdörren är i dåligt skick.  Skadade delar eller hela dörren ersätts med nytt virke 

av kärnfrisk fur. Dörren skrapas och avfärgas med grön 

specialblandad linoljefärg.  

 

Dasset är det som besökare använder och 

därför är det särskilt viktigt att dörren är 

funktionell.  

Gavelröste: Locklistpaneler, 

rödfärgade.  

-  -  Båda gavelröstena är i gott skick då de 

byttes 2008 och 2009. 

Takfot: Läkt. - - - 

Tak: Vass och ryggning med 

halm och halmdockor.  

Mossbelupet åt norr men taket har inga 

skador.  

-  Se 15. Korrehuset 
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17. Boningshusets interiör (inklusive verandan)  

 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Golv: Målade och såpskurade 

trägolv, linoleum-/vinylmatta. 

Eventuella rötskador i golvbjälklag.  Golven är i dagsläget i gott skick men man 

bör framför allt ge akt på de golv där det 

ligger linoleummattor och vinylmattor då de 

kan bidra till rötskador i golvbjälklaget.   

Golvlister: I de flesta rum finns 

profilerade ca 15 cm höga lister. 

Målade likt dörrarna. 

Många lister, framförallt i stugan har små-

skavanker och flagande färg.  

Listerna i främst stugan bör målas i samma kulör med 

linoljefärg.  

Målning av listerna ingick inte i arbetet då 

golvet byttes 2008. 

Väggar: Tapetserade direkt på 

putsen, i några rum i flera lager 

och andra på skivmaterial av 

treetex. Tapeterna är från 1970-

talet och framåt.  

En del tapeter har lossnat och spruckit i 

skarvar och hörn och i vissa rum, framförallt 

i stugan finns många lagningar och skador. 

På en vägg fattas det tapet. Stugans ljusa 

tapet är idag mycket sjangserad och ger ett 

trist intryck. Dess glansighet och ljusa kulör 

har gjort att den varit extra känslig.  

Byte av tapet i stugan till en som passar i stil och 

färgskala med övriga huset. Förslagsvis kan man välja 

en jugendtapet, tex Jugendrand som finns i 

gult/olivgrönt, Wien i guld/grön eller Jugendros i 

beige/glimmer eller likt den nuvarande, medaljongtape-

ten Älgå i grått/vitt/grönt. Samtliga tapeter finns hos Lim 

& Handtryck.  

Tapeten i stugan sitter i ett rum som är 

centralt i boningshuset. Den är en typisk 

historiserande 1970-talstapet och är så 

pass skadad att en konservering inte är 

motiverad. Tapeter måste förnyas ibland 

och det finns inga pedagogiska skäl till att 

konservera den befintliga. 

Fönster: Tvåluftsfönster med 

enkla äldre eller moderna kopp-

lade bågar. Putsade fönsterni-

scher och fönsterbänkar i trä, de 

flesta avfärgade i vitt. 

En del fönster har inte målats på många år 

och färg har lossnat framförallt på bågbot-

tenstycke, mittpost, fönsterbänk och nisch. 

De putsade nischerna har tjocka lager färg 

som krackelerat.  

Borttagning av löst sittande färg, färgundersökning på 

de äldre fönstren i salen, och avfärgning i brutet vitt på 

snickeri eller i annan kulör som tagits fram i samband 

med färgundersökning och vitt i fönsternischer.   

- 

Dörrar: Spegeldörrar med halv-

franska fyllningar och bräddörrar 

i grönt, gråbeige, vitt och rött.  

En del dörrar är skeva och svåra att stänga 

och fyllningarna har lossnat från sitt ur-

sprungliga läge.  

- Att åtgärda dörrarna är ingen hög priorite-

ring då de inte behöver ha full duglighet.  

Tak: Täckta med masonit och 

treetex, i vissa rum är även tak-

bjälkarna inklädda, i andra är de 

avfärgade i mörkbrunt. 

- - - 

Övrigt: Det yttre kökets vask är 

troligtvis från 1960-talet. 

Kökets rörledning och blandare läcker. Blandare och rördragningar byts. Eventuellt dras ett rör 

ut som leder ner under stenläggningen och ut genom 

gattet under tvåvåningslängan. 

Kökets inredning är troligen från 1960-talet 

och är i behov av att bytas. Rördragningen 

idag går ut till gården där vattnet rinner 

vidare under tvåvåningslängan. 
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18. Undantaget 

18. Undantagets norra sovrum 

17. Fönster i sovrummet 17. Fönsternisch i salen 18. Vävstugan 

18. Undantagets södra sovrum 

17. Salen 
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18. Tvåvåningslängans interiör (de inredda rummen) 

 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Golv: Målade och icke behand-

lade trägolv samt vinylmatta.   

Det norra rummet i undantaget med gråblå-

målat golv sviktar kraftigt i bortre delen. Det 

finns stora skador av or.  

Golvet i det norra rummet i undantaget borde bytas mot 

ett nytt golv i fur som antingen avfärgas med linoljefärg i 

samma kulör som befintligt. Beslut om behandling tas 

efter att färgundersökning gjorts. 

De flesta golv är i dagsläget i gott skick 

men man bör framför allt ge akt på golv 

med vinyl- och linoleummattor. De kan i 

längden bidra till rötskador i golvbjälklaget.   

Golvlister: Varierade socklar, I 

två rum profilerade ca 15 cm 

höga lister, i andra enklare lägre 

trälister. Målade likt dörrarna i vitt 

och blått. 

-  -  - 

Väggar: Tapetserade direkt på 

puts eller på treetex eller målade 

putsade väggar. Tapeterna är 

från 1970-talet och framåt. I 

undantaget finns limfärgsmålade 

plankväggar. 

Rostfläckar, hål i skivtäckning, lossnad tapet 

och spricka i hörn bakom kamin i Oves rum. 

Hål kan vara orsakat av möss. 

Kraftigt flagande limfärg på mellanväggarna 

i undantaget.  

Lagning av tapet och skivmaterial alternativt borttagning 

av skivmaterial. Lagning av spricka i hörn med kalkbruk 

och avfärgning. Eventuellt tas all skivbeklädnad bort 

och väggen putsas. Musfällor måste användas.   

Skadan i Oves rum kan ha uppstått då 

rummet inte värms upp längre samt av att 

möss bott i hålrum mellan skivmaterial och 

vägg. 

Om skivbeklädnaden är skadlig för huset 

bör den tas bort på sikt.  

Fönster: Tvåluftsfönster med 

enkla äldre eller moderna kopp-

lade bågar. Putsade och maso-

nitklädda fönsternischer och 

fönsterbänkar i trä och masonit, 

de flesta avfärgade i vitt. 

Fönstren har inte målats på många år och 

färg har lossnat framförallt på bågbottens-

tycke, mittpost, fönsterbänk och nisch.   

Borttagning av löst sittande färg. Färgundersökning på 

fönstren görs före färgbestämning.  Avfärgning görs i 

brutet vitt på snickeri eller i annan kulör som tagits fram 

i samband med färgundersökning och vitt i fönsterni-

scher och på fönsterbänkar. Eventuellt kan skadade 

fönsterbänkar och nischer i masonit tas bort och ersät-

tas med trä och puts som i boningshuset.  

Färgsättningen har att göra med övriga 

rummens inredning och så länge den inte 

förändras kan inte heller färgsättningen 

förändras. 

Dörrar: Spegeldörrar med halv-

franska fyllningar och bräddörrar 

avfärgade i grönt, gråbeige, vitt 

och rött.  

En del dörrar är skeva och svåra att stänga 

och fyllningarna har lossnat från sitt ur-

sprungliga läge.  

- Att åtgärda dörrarna är ingen hög priorite-

ring då de inte behöver ha full duglighet.  

Tak: täckta med masonit och 

treetex, i vissa rum är även tak-

bjälkarna inklädda, i andra är de 

avfärgade i mörkbrunt. 

- - - 



37  18. Undantaget 17. Yttre köket 

17. Stugan 17. Stugan 17. Gästrum 18. Oves rum 

18. Oves rum 18. Hall i tvåvåningslängan 
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19. Tvåvåningslängans och portalängans interiörer 

 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Golv: Sten, tegel och lergolv. -  -  - 

Väggar: Lerputsat lertegel som 

är avfärgat med vit kalkfärg.  

I stallet är väggarna smutsiga, inte målade 

och det finns en del putsbortfall. 

I stallet bör väggarna rengöras, lagas med kalkbruk 

kring exempelvis portar och därefter avfärgas med vit 

kalkfärg.   

-  

Fönster: enkla spröjsade och på 

loftet små fönster med en ruta, 

icke öppningsbara, obehandlade. 

-   -   - 

Portar: obehandlade bräddörrar 

invändigt, de utvändiga se under 

de exteriöra beskrivningarna. 

-  - -  

Innertak: Takbjälkar och brädtak 

synligt, avfärgat med vit kalkfärg 

eller obehandlat.  

I de vitmålade utrymmena har färgen släppt. I de vitmålade utrymmena bör även tak, bjälkar och 

stolpar avfärgas då väggarna åtgärdas.  

- 

Övrigt: Elkablar Belysningens kablage ligger synligt på loftet.  En enkel kabellåda i trä byggs som delvis döljer och 

håller kablarna på plats. Lådan monteras på loftets 

takbjälkar.   

 

 
 
20. Höglogens och Gammel Boels hus interiörer 
 
Byggnadsdel Skada Åtgärd Motivering/kommentar 

Golv: Kullersten och lergolv.  -  -  - 

Väggar: Lerputsat lertegel och 

tegel, korsvirke med klinade fack.  

I ladan finns flera sprickor i väggarna både 

på vägg ut mot gården och på den östra 

väggen.  

Vägg mot gården avlastas eventuellt genom en lejd om 

möjligt. Sprickorna kratsas ur och lagas med lerbruk. 

Jämför med punkt 9. 

Fönster: Ett småspröjsat, övriga 

fönster med en ruta, icke öpp-

ningsbara, obehandlade. 

 

-   -   - 
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fortsättning från sidan 38: 20. Höglogens och Gammel Boels hus interiörer 

 

Portar: Obehandlade bräddörrar. 

Invändigt. (Se vidare under de 

exteriöra beskrivningarna) 

-  - -  

Innertak: Takbjälkar, takkon-

struktion och brädtak synligt, 

obehandlat.  

- -  - 

Övrigt: Belysning Belysningens i ladan och framförallt i 

vagnshuset, kolboden och i höglogen är 

otillräckligt.   

Ny belysning kan sättas upp likt tidigare med antingen 

lysrör eller traditionella utomhusbelysning med glas-

glob. Om inte kablage går att dölja kan man bygga 

enkla lådor i trä som under punkt 19. 
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20. Höglogen och ladan i Gammel Boels hus 

19. Stallet i porta- och tvåvåningslängan 19. Fårhuset i tvåvåningslängan 

 20. Ladan i Gammel Boels hus 20. Ladan i Gammel Boels hus 20. Ladan i Gammel Boels hus 19. Stallet i tvåvåningslängan 
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Generella anvisningar 

Följande anvisningar är generella och i kapitlet Skadeläget (s. 14-40) 
finns specifika åtgärdsförslag. 

Grund 

Grunderna är av varierande utseende och höjd, men de flesta är upp-
byggda av natursten som är mer eller mindre tuktad. Avsluten närmast 
de putsade eller teglade fasaderna har antingen skift av röd sandsten 
eller gult tegel med kopp utåt. Fogen följer stenarnas form, på uthus-
längorna är stenarna ojämna/inte tuktade och fyller inte hålrummen 
så att det blir en jämn yta. Boningshuset har fogar med inslag av svart 
skärvsten. Både den svarta skärvstenen och den röda sandstenen är 
viktiga att ta tillvara vid restaurering. Grunderna är av varierande 
skick, en del har blivit lagade ganska mycket, så som tvåvåningshuset. 
 
Vid lagning ska löst sittande betong och annat bruk avlägsnas och kratsas ur. 
Hydrauliskt kalkbruk ska användas vid omfogning och svart skärvsten, röd 
sandsten och annan sten återanvändas. Eventuell nerfallen svart skolsten och röd 
sandsten ska sparas för framtida lagningar. Om tillstånd från länsstyrelsen finns 
ska lokal sjösand användas i bruket. Fogningen ska följa stenarnas och grundens 
ojämnheter.  

Tegel 

Boningshuset, tvåvåningslängan, grishuset, garaget och hönshuset har 
fasader av gult tegel med skiftande format, bränning och schattering. 
Det finns både handslaget, till exempel på boningshuset, och maskin-
slaget på de yngre uthusen. Teglet är generellt i gott skick, på några 

ställen, till exempel på tvåvåningslängan, har det dock vittrat. Men så 
länge inte fukten tränger igenom murarna är det fortfarande funk-
tionsdugligt. De flesta fasader är fogade med en svag antydan till hål-
kälsfog medan boningshusets tegel är fogat med pärlfog. De största 
skadorna har hittills varit sprickor, vittrade fogar och skador som or-
sakats av murarbin. 
 
Om muren tar skada av att teglet är vittrat ska teglet ersättas med tegel som är så 
likt som möjligt vad gäller format, färg och bränning. Murning ska göras med ler- 
eller kalkbruk.  

Omfogning ska göras på större skadade partier där fogarna är vittrade eller 
på de partier där det finns många hål av murarbin. Lös fog ska kratsas ur före 
fogning. Fogning ska göras med kalkbruk med fogsticka på uthusen för att få 
hålkälsprofil och konvex fogslev på boningshuset för att få pärlfog. Pärlfogen ska 
ha glättad yta. Fogning med fogslev ska göras av erfaren hantverkare. 

Anticimex bör kontaktas ifall inte murarbina försvinner. 

Puts på fasad 

Portalängan, Gammel Boels hus och höglogen har kalkputsade fasa-
der. De äldsta putsade fasaderna är spritputsade med tjocka lager av 
kalkfärg. En del fasader har putsats om i sin helhet, som på portaläng-
ans gårdsfasad där ena halvan murades om på 1950-talet, medan 
andra bär spår av otaliga lagningar. 
 
Endast bortfallen puts bör åtgärdas. Putsning ska göras med kalkbruk med 
samma storlek på ballast och likadan sammansättning av puts som den omgi-
vande putsade muren. Om tillstånd finns från länsstyrelsen ska lokal sand till 
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bruket användas. Putsade fasader ska lagas upp och avjämnas med lerbruk, där-
efter grov och ytputsas med kalkbruk. Lagningar ska göras för hand med murslev 
och efter sista putsningen ska kalkvälling med rätt storlek på ballast sprutas på 
för hand för att få den rätta spritputsade ytan. 

Avfärgning ska göras med traditionell vit kalkfärg och kalkborste tills fär-
gen är täckande, i 8-10 strykningar. 

Lertegel och lerbruk 

Lertegel och lerbruk eller kline återfinns i samtliga längor och finns 
synligt i alla uthuslängor. Insidorna av de flesta väggar består av lerte-
gel som är putsat med lerkline som i en del utrymmen därefter kalkav-
färgats. Även golven i ladan och höglogen är av stampad lera. Det är 
troligtvis den lokala gulaktiga leran som har använts på gården. 
 
Lertegel ska återanvändas så långt det går och lagas med lerbruk och sprucken 
eller skadat lerbruk ska lagas med återanvänd lera eller ny gul lera. Lerputsade 
väggar ska putsas med rivbräda. Kalkavfärgade väggar ska kalkmålas i vitt. 
 
Gavelrösten 
Samtliga gavelrösten består av rödfärgad locklist- eller lockpanel. 
Omkring hälften har bytts under de senaste tio åren i samband takom-
läggningar och under byggnadsvårdslägren. En del lockpaneler har 
bytts ut mot locklistpaneler medan andra har lagats med nya lister. De 
äldsta gavelröstena har haft varierande bredder på underpanelen, lister 
i måtten 1 x 3 tum med fasade kanter, vattbrädor med fasade kanter 
och vindskivor med räta vinklar. 
 

Nya gavelrösten bör göras enligt de äldre utförda gavelröstena, se till exempel gris-
huset. Virket bör vara av bandsågad fur, underbrädningen ska vara av varierad 
bredd, lister 1 x 3 tum med fasad kant, vindskivornas avslut ska ha räta vinklar 
och vattbrädorna ska ha fasade sidor. Gavlarna ska avfärgas med traditionell 
rödfärg, i ljusrött, utan tillsats av alkydolja. 

Fönster 

Fönstren är av olika åldrar och modeller, oavsett vilket ska de bevaras 
och i första hand lagas vid renovering. Boningshusets fönster har både 
fönster i original med enkla bågar och sådana som satts in i modern 
tid med kopplade bågar. Alla är avfärgade i grönt utvändigt och vitt 
eller brutet vitt emellan och på insidan. Fönstren på uthuslängorna är 
avfärgade med tjära och de som sitter i gavelröstena är avfärgade med 
vit linoljefärg, rödfärg eller tjära och obehandlade insidor. 
 
Fönstren ska oavsett ålder och utseende bevaras och i första hand lagas vid behov 
av renovering. Om delar av bågar eller karmar måste bytas ska nytt virke av 
kärnfrisk fur användas. Fönsterbeslag ska om möjligt återanvändas och om beslag 
måste kompletteras ska de vara i samma stil som övriga detaljer på fönstret i 
fråga. 

Boningshusets fönster ska utvändigt avfärgas i den specialblandade gröna 
kulören från Ottossons färgfabrik. Invändigt ska de avfärgas i vitt eller brutet 
vitt, beroende på resultat från färgundersökning som görs före målning. Övriga 
fönster ska utvändigt avfärgas med tjära, rödfärg eller vit linoljefärg. Samtliga 
fönster ska kittas med linoljekitt. 

Invändiga fönsternischer och fönsterbänkar ska skrapas rena från löst sit-
tande färg, lagas med lerbruk eller kalkbruk och därefter avfärgas med vit linolje-
färg. 



 
Nämndemansgården vårdplan 2011 

 

43 

Fönsterbleck och beslag som saknas ska kompletteras med likande som öv-
riga fönster på den aktuella fasaden. 

Ytterdörrar och portar 

På gården finns ett antal olika utföranden av dörrar och portar. Bo-
ningshusets tre dörrar består av pardörrar med sekundär beklädnad 
med pärlspont.  

Boningshusets ytterdörr mot trädgården är avfärgad i en ljus-
brun kulör som inte finns på något annat snickeri. Pärlsponten har 
troligtvis bytts någon gång sedan 1970-talet. Under den bruna färgen 
finns inga äldre färgrester och på färgfoton från 1970-talet kan man se 
att även denna dörr varit grön. Karmen och överljuset som troligtvis 
är i original har däremot lager av grön färg under det bruna.  
 
Boningshusets trädgårdsdörr bör avfärgas i den specialgröna linoljefärgen. Larm-
klisterlappar bör tas bort, både av estetiska och praktiska skäl. Fukten stannar 
kvar bakom lappen och orsakar rötskada.  

Den nedre delen på panelen på boningshusets köksdörr bör bytas till lika-
dan panel och gångjärnet bör justeras.   

 Bräddörrar och brädportar bör i första hand lagas. De är oftast endast 
rötskadade i underkant och då är ett alternativ till lagning att sätta en skyddande 
vattbräda längst ner. Gångjärn ska återanvändas och rengöras från rost före mål-
ning. Avfärgning ska göras med dalbränd tjära. På nytt virke kan inblandning 
med svart kimrök göras.   

Innerdörrar och foder 

Innerdörrar, dörrfoder och golvsocklar är av varierande ålder och ut-
seende. De äldsta dörrarna är av empirmodell med halvfransk fyllning 

med profilerade foder och golvlister. Dörrarna är inte skadade men 
fyllningar har lossnat, de sitter skevt och färg har flagat. Dörrarna 
behöver bara vara funktionsdugliga, det vill säga att de ska gå att an-
vända.  
 
Skeva dörrar bör justeras så att de går att stänga och öppna ordentligt. Avfärg-
ning ska helst inte göras, någon yta med patina bör bevaras i huset. 
 

Tak 

Taken på Nämndemansgården har successivt lagts om sedan bygg-
nadsminnesförklaringen 1976. Under 1970- till 1990-talen lades taken 
om med vass och sedan 2000-talet har en del tak, höglogens norra 
sida, Gammel Boles hus östra sida samt boningshusets och tvåvå-
ningslängans gårdssidor, lagts om med halm. De äldsta taken som har 
lagts om på senare tid var lagda på 1950-talen. Boningshusets gårds-
sida lades om 2008 och det ska vara omlagt på 1950-talet vilket bety-
der att det kan ha varit 58 år gammalt. Det kan jämföras med de tak 
som lades om på 1970-talet som lades om efter omkring 30 år. Hal-
men var inte av god kvalitet på den tiden varför man övergick till att 
använda vass i stället. Det är dock inte enbart material och läggnings-
teknik som avgör ett taks livslängd utan även underhåll och läge. I 
utsatta lägen som i ytterhörn och i svinglar håller taken inte lika länge. 
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De tak som står på tur att läggas om är de som lades i början på 1980-
talet. Det gäller tvåvåningslängans yttersida, boningshusets södra tak-
fall, Gammel Boels södra sida samt svingeln mellan portalängan och 
Gammel Boels hus. 

Sedan 2003 har taken ryggats med halmdockor vilket enligt den 
antikvariska kompletteringen som gjordes 2003 var en tradition på 
Ven. Utredningen baseras på foton, ett från Nämndemansgården som 
visar att boningshusets tak var ryggat på detta sätt och foton från en 
annan gård på Ven. Fotot på Nämndemansgården är från 1924 och 
det visar hörnet mellan boningshusets och tvåvåningslängan. Det är 
dock bara ena delen av boningshuset som har denna ryggning, vid 
skorstenen är syns bara rafterna och på tvåvåningslängan kan man 
inte se hur ryggningen är gjord.  

Enligt intervjuer som gjordes av taktäckare på 1940-talet hörde 
ryggning med dockor till tekniken med att lägga raveltak som upp-
hörde på 1880-talet. Raveltak som innebar att ett nät av läkt lades på 
takkonstruktionen som bestod av både sparrar och åsar. Några ravel-
tak finns inte på Nämndemansgården och huruvida det någonsin 
funnits är inte känt. Att rygga med dockor kan ha levt kvar efter att 
raveltekniken upphörde.  

Under följande årtionde, fram till 1962, lades taken om av Carl 
Jönsson som ska ha infört stormryggningen med käppar eller järnrör 
över ryggningshalmen. Stormryggningen, eller venryggningen som 
den också har kallats, blev under den senare delen av 1900-talet det 
vanligaste sättet att rygga. Fotot från 1924 visar dock att det redan då 
ryggades på detta sätt. Under skorstenen på boningshuset är rygg-
ningen fäst med käppar. 

Dockorna som man har lagt på Nämndemansgården har visat sig inte 
hålla så länge. Det ska tilläggas att man inte vet exakt hur dockorna 
bands fast och ännu mindre hur länge de höll. Sedan man börjat fästa 
dockorna med både järntråd och pilvidjor sitter de något bättre, men 
de sitter ändå bara kvar i något eller några år. Dockorna är dekorativa 
och man bevarar en tradition men frågan hur länge den funnits på 
Nämndemansgården och i vilken omfattning. 
 

Plan över taken på Nämndemansgården. Årtalen visar när de olika delarna av taken lades om 
den senaste eller de senaste gångerna. Hur gamla taken var vid omläggningarna på 1970-1990-
talen finns det ingen dokumentation på. 
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Kostnaderna för att upprätthålla dockryggningen måste vägas mot 
kostnaderna för en vanlig stormryggning, det vill säga med bara käp-
par eller järnstänger och hur länge en sådan håller jämfört med det 
senare alternativet. Även takens livslängd torde vägas in då det borde 
vara större slitage på tak som ryggas om vart och vartannat år. Nor-
malt sett räknar man med att en vanlig ryggning måste göras om vart 
femte år. 

Takutsprången ser lite olika ut men i huvudsak har ekonomihu-
sen öppet takutsprång med synlig lejd, sparrändar och läktning. Bo-
ningshuset har takbrädor som håller ut takstråna från fasaden. Läkt-
ningen är i gott skick men takbrädorna är spruckna och har 
fästs/spikats upp ett flertal gånger. 

 Det finns tre höga skorstenar som är murade i tegel och de ver-
kar vara i gott skick. 

 
Taken ska läggas med halm och bindas med käppar av lövträ och bindas 

med vidjor där läktena är huggna. På de ställen där det är majoritet av sågade 
läkt, se den antikvariska kompletteringen från 2003, kan halmen bindas med 
ståltråd. 

Ryggning bör göras med halm, halmdockor eller enbart halm och käppar. 
En eventuell förändring av ryggningsteknik bör föregås av en utredning där kost-
nader och hållbarhet ställs mot värdet av att bevara dockningstraditionen. 

Takutsprången med takbrädor bör bytas då de är spruckna. Det är svårt 
att spika upp dem så att de håller utan att gå sönder på något annat ställe. 

Skorstenarna bör ses över i samband med nästa takomläggning samt av so-
tare om man vill kunna elda i dem. 

El 

På Nämndemansgården bör det göras en genomgång av alla elkablar 
och eldosor. De flesta elinstallationer är i original och inte bytta eller 
renoverade en enda gång. Vid kompletteringar, som vid renoveringen 
av kistekammaren för två år sedan, var man tvungen att skarva med 
de gamla ledningarna vilket är vanskligt ur säkerhetssynpunkt. Gamla 
strömbrytare, uttag och kopplingsdosor får användas så länge de fun-
gerar och det inte finns någon risk för personskada eller brand. Den 
tidens bestämmelser då elinstallationerna gjordes gäller fortfarande. 
En fackman ska kunna avgöra om de är funktionsdugliga/ofarliga och 
montera dem. Spruckna kåpor, glappande uttag och nötta sladdar 
måste däremot bytas ut. De äldsta befintliga uttagen och strömbrytar-
na är i svart bakelit. Då elen kompletterats allt eftersom har finns det 
inte någon logik i vilka kablar som hör till vilken propp. 

För att kunna ha visningar utan att öppna alla portar behövs yt-
terligare belysning på loften, i ladan och i höglogen. Det finns några 
äldre armaturer med glaskåpor och nyare i samma stil samt lysrörsbe-
lysning. 
 
Efter att en totalundersökning av elkablage och dosor görs av fackman bör sådan 
som är trasigt bytas och eventuellt kompletteras. Kablar och dosor ska vara utan-
påliggande, strömbrytare och uttag bör vara av svart hårdplast i märket Eljo, 
serien Renova, se kistekammaren och stuan. Vilka ledningar som hör till vilken 
propp bör undersökas. Propparna bör märkas med vart de leder. 

Kablage i uthuslängorna kan monteras på bjälklaget och för att göra in-
stallationerna mindre iögonfallande skulle man kunna tillverka rännor i trä. 
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Från den nya centralen finns det möjligheter att dra nya kablar. Belysning kan 
kompletteras med både lysrör och armaturer med glaskåpor. 

Gårdsplan 

Gårdsplanen har under årens lopp blivit väldigt ojämn. De värsta hå-
ligheterna avhjälptes i somras inför 20-årsjubileet. 
 
Det finns fortfarande håligheter att åtgärda och det är framförallt framför dörrar 
och portarna där besökare rör sig som det är viktigt att avjämna. De befintliga 
vattenrännorna bör bevaras och ses över vad gäller lutningen.  
 

Skadenivå och åtgärdsprioritering 

Efter genomgång av byggnadernas skick konstateras att skadeläget 
inte är akut i de flesta fall, det är tydligt att gården genomgått en om-

fattande renovering under de senaste åren. Det har dock inte renove-
rats invändigt i så omfattande grad mer än i vissa rum. Här finns ett 
eftersatt underhåll och utvändigt handlar det i stort sett om att det 
hitintills handlat om punktvis renovering samt att det handlar om att 
normalt underhåll som blivit eftersatt. För att tydliggöra behovet i 
respektive byggnad inordnas byggnadernas vårdstatus i två nivåer: 
 
1. Långt gångna skador som innebär risk för byggnadens framtid. En 
del kräver fördjupad projektering eller undersökning före åtgärd. 
2. Eftersatt underhåll, bör åtgärdas innan de blir akuta. 
 
Skadenivån redovisas i tabellen nedan, förslag på åtgärder återfinns i 
kapitlen Skadeläget samt Generella anvisningar. 

 
Byggnad Åtgärd Prioritering Kulturhistorisk överkostnad 
Boningshuset Lagning av grunden och trapporna 2 Ja 
 Lagning av dörrar och målning utvändigt 1 Ja 
 Målning av fönster invändigt 1 Ja 
 Byte av gesims 2 Ja 
 Foglagning och hjälp av Anticimex för utrotning av murarbin 2 Ja (foglagning) 
Gammel Boels hus Lagning av invändigt lerkline  2 Ja 
 Belysning i höglogen  1 Nej 
    
Höglogen    
    
Tvåvåningslängan Byte av golv i det norra sovrummet i undantaget 2 Ja 
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Portalängan    
    
Grishuset    
    
Korrehuset    
    
Hönshuset    
    
Garaget    
    
Trädgården    
    
Gårdsplanen Avjämning och utfyllning  2 Ja 
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