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Inledning 
 

 
Undantagshuset från söder, notera sticketaket. Bild; okänt årtal, från gården. 
 
Höstens arbeten i Nedanbäck har framförallt koncentrerats till undantagshuset. 
För att så småningom kunna öppna upp för boendegäster så har många både 
större och mindre skador, framförallt på timmerstomme och panel, åtgärdats. 
Det mest markanta har varit att bygga upp den raserade skorstenen som varit 
orsaken till flera av de övriga skadorna i bjälkar, hanbjälkar och fasader, samt att 
återuppbygga verandan. I övrigt har fönstren på det östra och västra gavelröstet 
restaurerats.  

Administrativa uppgifter 
Objekt  Undantagshuset, gården Nedanbäck 1:2 
Socken  Glimåkra socken, 1049  
Kommun  Östra Göinge 
Länsstyrelsens beslut 2010-09-15 (dnr: 434-75205-08) 
Tilläggsbeslut 2011-10-05 
Regionmuseets dnr:  K12.20-484-08 
Beställare  Per-Åke Persson, Nedanbäck 
Entreprenör  Folkes Bygg 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet / Landsantikvarien i Skåne  

genom Jennie Björklund 
Byggtid  September – oktober 2011 
Slutbesiktning  2011-11-01 
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Historik med relevans för arbetet 
 

 
Karta tagen från åtgärdsplanen där gårdens alla byggnader finns med.  
 
Undantaget vid Linderots gård i Nedanbäck är en framkammarstuga uppförd i 
sydsvensk knuttimring, halvtimmer – en typisk byggnadstyp i de skogsrika nord-
östra delarna av Skåne. 2008 rustades mangårdsbyggnaden upp och samtidigt 
gjordes en åtgärdsplan för undantagshuset som ligger placerat ca 20 m norrut1. I 
den välbevarade gårdsmiljön utgör undantagshuset en viktig del i att förstå det 
sociala sammanhanget på en gård förr.  
 

Utförda arbeten 

 Snickeriarbeten ute 

Panel och lister  

Locklistpanelen har tagits ner där det krävts för att komma åt underliggande ska-
dor i timmerstommen, framförallt kring hörnen och entréerna. Ofta har även 
panelen varit förbrukad vid dessa platser. Gammal spik har tagits tillvara för att 
återanvändas. När de underliggande skadorna åtgärdats har den funktionsdugliga 
panelen satts tillbaka och kompletterats med ny där detta behövts. Där inte den 
gamla spiken räckt till, har nytillverkade smidda spik och klippspik använts. Detta 
för att variera utseendet. Där spiken inte syns har också galvaniserad spik an-
vänts.  

Vid det nordöstra hörnet var panelen som värst rötskadad och kunde inte 
återanvändas. All panel öster om entrén på den norra fasaden, samt ett par brä-
dor på den östra fasaden, har bytts ut mot ny, tillverkad av ramsågade brädor  i  
 

                                              
1 Juhlin Alftberg, Jimmy, Nedanbäck 1:2, Glimåkra sn, AK, Regionmuseets rapportserie 2008:66 

 Undantagshuset 

 Mangårdsbyggnaden 

 Nuvarande bostadshus 
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Nordöstra hörnet, skadorna innan.        Norrentrén med rötskadat fotträ, panel och lister. 
 

 
Norra fasaden efteråt. Den helt nya panelen till vänster om entrén.  
 
furu från gården. Även kring det nordvästra hörnet har panelen varit rötskadad 
och flera brädor behövt bytas ut i sin helhet. 

Panelen har i övrigt varit relativt välbevarad och endast mindre lagningar ut-
förts. På den södra och västra fasaden har panelen kapats nertill för att jämna till 
kanten och få bort de värsta rötskadorna. Mellan 3–5 cm på den södra fasaden 
och 2–3 cm på den västra. Ny vattbräda i furu är uppsatt nertill runt hela byggna-
den, samt mellan gavel och röste på östra sidan.  

Vid norrentrén byttes rötskadat trä ut i dörrlisterna nertill på båda sidor. 
Den nya tröskeln är gjord i ek och direkt innanför dörren är den närmsta golv-
brädan utbytt mot en furubräda som togs tillvara från vinden.  
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Det utbytta fotträet vid norrentrén. Bild: Folkes bygg. 
 

Timmer 

Rötskadorna på timret och panelen i nordöstra hörnet var orsakade av hängrän-
nans upphängningsanordning, som gjorde att vatten transporterades in bakom 
panelen. Dock visade sig skadorna inte vara fullt så allvarliga som först förut-
spåtts. De var framförallt koncentrerade till de nedre stockvarven och halvmet-
rarna in mot knutarna, en knut hade även lossnat. De rötskadade delarna av tim-
ret togs bort och nytt timmer sattes dit. Dessa dymlades ihop med ekdymlingar 
och skarvades. Mellan timmerstockarna lades lindrev. Knuten som lossnat sattes 
tillbaka med hjälp av ekdymling och galvaniserad spik.  

Vid norrentrén är fotträet bytt och en gammal skarv från en tidigare lagning 
en halvmeter väster om dörren, återanvändes. Det nya fotträet är av ek. På den 
andra sidan entrén är stocken skarvad i ungefärlig linje med dörrkarmen. I an-
slutning till norrentrén och fotträet är även en stock lagad.  

 Även i det nordvästra hörnet fanns röta på både panel och timmer, men 
möss hade också bidragit till skadorna. Av timret kunde dock mycket sparas, det 
var torrt och helt mot utsidan, så endast ett par stockar skarvades.  

Timmerstocken ovanför mittfönstret på den södra fasaden var rötskadad 
och skarvades i med nytt virke som med någon decimeters marginal på var sida, 
motsvarade fönstrets bredd.  

Vid sydentrén är fotträet nytt motsvarande bredden på verandan. Rötska-
dorna här hade även lockat till sig myror eftersom området ständigt var fuktigt 
(läs vidare under rubriken Verandan). Det nya fotträet är tillverkat av ek.  

Allt timmer som bytts ut på stugan kommer från entreprenörens lager, i fur 
och är skarvat genom stående bladskarv om inget annat anges. 
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Vänster: den raserade verandan. Mitten: De handgjorda smidesjärnen. Höger: Den återuppbyggda verandan. 
Notera de återanvända delarna av staketet och överstyckena. 
 

Verandan 

Vid sydentrén har den delvis raserade och svårt rötskadade verandan återupp-
byggts. Den gamla trappen togs bort och i samråd mellan entreprenör och antik-
varisk medverkan beslutades att sänka den nya trappen med 12 cm. Detta ef-
tersom den gamla varit för hög och orsakat svåra rötskador på fotträet vid syden-
trén, där vatten inte kunnat rinna bort. Den nya trappen gjöts på plats i betong 
(cement, ballast och vatten) och handgjorda smidesjärn sattes i hörnen för att 
hålla konstruktionen ovan på plats. För att komma undan problemet med vatten 
som samlas mellan fotträ och trapp har en luftspalt av vanlig takpapp lagts mellan 
för att leda bort vattnet.  

De delar av träkonstruktionen som var i funktionsdugligt skick återanvän-
des och resterande delar nytillverkades med de gamla som förlagor. Det som 
kunde återanvändas var delar av staketet, som placerades längst fram på den nya 
verandan, samt de utsirade överstyckena. Stolpkonstruktionen och komplette-
rande staket har nytillverkats samt hela taket. Yttertaket är byggt av gran och klätt 
med underlagstakpapp (YAP 2200) samt ytpapp som innehåller skifferflingor. 
Övrigt virke som använts till verandan i fur.  

Märkena efter hur de gamla bänkarna på verandan var utformade fanns på 
väggen mot huset, så de kunde följas när de nya skulle tillverkas. Verandan kom-
mer att målas av beställaren till våren när vädret blir torrare.  

 

Fönster 

På västra och östra fasadens gavelrösten har fönstren restaurerats. Fönsterbågar-
na är nytillverkade i fur med originalen som förlaga. De nya fönsterrutorna är 
munblåsta, en av de fyra rutorna på västra gavelröstet är dock valsat. Fönstren är 
spårfalsade och kit är endast använt för att täta (linoljekit). De gamla beslagen 
finns sparade, men är inte tillbakasatta eftersom de inte var brukbart skick.  
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Snickeriarbeten inomhus 

Tre av vindsbjälkarma ovanför ”stugan” var rejält rötskadade i anslutning mot 
sydfasaden – det vill säga mot den rötskadade bjälken ovanför mittfönstret i syd-
fasaden. Dessa byttes ut i sin helhet mot nya bjälkar tillverkade i gran från gården. 
Mot den södra väggen har bjälkarna laxade knutar. Mot den norra sidan ”halvlax-
ade” – detta för att bjälkarna skulle vara lättare att få på rätt plats. Istället slogs en 
kil in från yttersidan som gjorde att slutresultatet fungerar på samma sätt som en 
laxknut. Stockarna är fastsatta ovanifrån med ekdymlingar, i likhet med tidigare 
utförande.  

Innertaket, tillverkat av handhyvlad fur, i ”stugan” togs ner försiktigt för att 
skapa åtkomst till de skadade vindsbjälkarna. Takbrädorna var delvis rötskadade, 
men kunde räddas genom att klyva bort de delar som var värst drabbade och se-
dan rengöras. För att komplettera de bortplockade delarna tillverkades fyra helt 
nya takbrädor i handhyvlad fur – dessa placerad längst åt söder. Nya taklister sat-
tes upp på västra och östra sidan av stugan. Den norra och södra väggen har ing-
en list då det inte funnits någon där innan. 

I förstugan vid sydentrén är bjälklag och golv utbytta mot nytt i fur. 
På vinden byttes hanband på takstol nummer sju – räknat från västra fasa-

den. På samma takstol lagades även båda sparrarna från hanbandet mot nocken, 
genom att de skadade delarna togs bort och nya delar skarvades.  
 

Skorsten 

Skorstenen var till det yttre helt raserad och inget av det gamla teglet fanns kvar. 
Avsaknaden av skorsten var orsaken till uppkomsten av flera av skadorna i huset 
– till exempel de rötskadade vindsbjälkarna. Återbyggnaden är således viktig för 
att skadorna inte skall återkomma. På den kvarvarande murstocken syntes algväxt 
och slamningen var på flera ställen borta. Den nya skorstenen är murad efter hur 
den gamla såg ut på ett äldre foto (se fotot under rubriken Inledning). Teglet som 
använts är återanvänt handslaget tegel hämtat från ett entreprenörens lager. Till 
murbruk, fogar och slamning har hydrauliskt kalkbruk använts (jurakalk från 
Målarkalk). Murstocken är slammad på vinden med ett lager.  
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Murstocken före åtgärderna.     Innertaket efter åtgärderna. 
 

 
I förstugan vid sydentrén under arbetet. Bild: Folkes Bygg.  
 

  
Murstocken och takstolen efter åtgärderna.   Den återuppbyggda skorstenen.  



 
Nedanbäck – undantagshuset 
 
 
 

12 

Kulturhistorisk bedömning av utförda arbeten 
Arbetena har genomgående utförts med gott kunnande och hänsyn till byggna-
dens förutsättningar. Utbytt och kompletterat material är likt befintligt och in-
greppen har begränsats till det nödvändigaste, dock utan att dra ner på kvalitén. 
Likaså återanvändes spik och panel som fortfarande var funktionsduglig.  

Särskild uppskattning ur ett kulturhistoriskt perspektiv är att delar av pane-
len, samt de tre vindsbjälkarna, är gjorda av virke som tagits från och bearbetats 
på gården.  

 

Avvikelser från handlingarna 
Den utanpåsittande taksparren på västra fasaden föreslogs i åtgärdsförslaget att 
bytas. Nuvarande entreprenör uppfattade dock inte denna sparre som så skadad 
att detta skulle behövas. I och med att taksparren inte har någon bärande funkt-
ion, då det finns en takstol precis innanför västfasaden, så utgick detta moment.  

Det står även i åtgärdsplanen att det skall användas blyspröjs i fönstren som 
renoverats, men sådana har inte funnits där tidigare och utgick.   

 

Iakttagelser under arbetet 
Vid den södra entrén med det svårt skadade fotträet i anslutning till verandan, 
noteras det att fotträet lagats flera gånger tidigare med virke av gran och fur. 

Den nya skorstenen är troligen ett till två skift högre än vad den raserade 
skorstenen var. Detta beror på att taket är omlagt med nytt material sedan bilden 
till förlagan togs. För att få samma upplevelse av skorstenen justerades den.  

Då det hunnit bli sen höst är det försent att börja målningsarbetet, men 
detta kommer att göras under 2012.  

 
 

Övriga handlingar med relevans för arbetet 
2010-09-15  Beslut, Länsstyrelsen i Skåne län. 
2011-10-04  Tilläggsbeslut, Länsstyrelsen i Skåne län. 

 

Kristianstad 2011-12-01 

Jennie Björklund 
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Bildgalleri 

Före 

 

Den södra fasaden. Notera avsaknaden av skorsten. 
 

 
Östra gavelröstet.      
 
 
 



 

14 

 
 
 
 
 
 

   
Verandan vid sydentrén. Notera avsaknaden av fotträ och tröskel.  Norrentrén.   
 
 

De rötskadade vindsbjälkarna.  
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Under arbetets gång  

 
 

 
Verandan bortplockad. Foto: Folkes Bygg. 
 

 
Armerat inför gjutningen av nya trappen.  
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Sydfasaden. Skarvade stockar nordöstra hörnet.    

Foto: Folkes Bygg. 
 

 
Norrentréns nya fotträ, vattbräda och tröskel.  
 

  
Vindsbjälken fastsatt med ekdymling. Foto: Folkes bygg.           Nya vindsbjälkarna.  
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Efter  

 

 
Taket i ”stugan” med listen på den västra sidan.  
 

  
Den utanpåsittande sparren.      Trappen på verandan. 
 

 
Fönstret på västra gavelröstet. 
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Nordöstra hörnet med den nya panelen.     Södra fasaden från sidan. 
 

  
Sittbänkarna på verandan.  
 
 



 

 

Regionmuseets rapportserie 2011 
  

Kulturmiljö 
 
 

1. Södervidinge kyrka – ny församlingslokal under läktaren, Södervidinge sn, AM, Petter Jansson och Maria 
Sträng, 2010 

2. Snårarpskeramiken. En aktivitetsbunden produktion, Vä sn, Ceramologisk undersökning, Birgitta Hulthén 
3. Arlövs kyrka – ljussättning och flytt av altare, Arlövs sn, AM, Maria Sträng, 2010 
4. Hässlunda kyrka – invändig ändring, Hässlunda sn, AM/AK, Lotta Eriksson & Maria Sträng, 2009-2011 
5. Halmstads kyrka – yttre renovering, Halmstads sn, AK, Petter Jansson och Kerstin Börjesson, 2007-2008 
6. N. H. Nilsson i Hammenhög – nytt tak på automobilpalatset, Hammenhögs sn, AM, Helene Stalin Åkes-

son, 2010-2011 
7. Reslövs kvarn – omläggning av tak, Reslövs sn, AM, Ingela Blomén, 2010-2011 
8. Aosehus, Åhus sn, kompletterande undersökning SU, J Juhlin Alftberg/H Lilja, 2010 
9. Kävlinge gamla kyrka, -konserveringsarbeten etapp 1-3, Kävlinge sn, AK/AM, Petter Jansson & Ingela 

Blomén, 2008-2010 
10. Ångfärjestationen – en plats för möten och minnen, Helsingborgs sn, BMU, Maria Sträng & Ingela Blomén, 

2011 
11. Hovby smedja – Elvings värld, Norra Åsum sn, BMU, Ingela Blomén, Paul Hansson & Linnea Stolle 
12. Vårdplan Alunbruket, Andrarum sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg & Helene Stalin Åkesson, 2011 
13. Fleninge kyrka – renovering av tornet, Fleninge sn, AM, Maria Sträng, 2010-2011 
14. Vårdplan Månsas, Vånga sn, VP, Heikki Ranta, Åsa Jakobsson, Jimmy Juhlin Alftberg och Cissela Olsson, 

2011 
15. Tjörnedalagården – analys av kunskapsunderlaget, Gladsax sn, KA, Heikki Ranta, 2011 
16. KGB i Skåne – KvalitetsGranskning av Byggnadsminnen utifrån kunskapsunderlaget, PJ, Kristina Nilén, 

Anna Rabow och Heikki Ranta, 2010-2011  
17. Landskapet som trädgård – Pilalléer och pilevallar på Söderslätt, PJ, Patrik Olsson, 2011 
18. Lackalänga kyrka – renovering av tornspirans tak, AM, Maria Sträng 2011 
19. Gamlegård, Dagstorp 5:2 – omläggning av halmtak, Dagstorps sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
20. Ballingstorp och Per-Ols, Kviinge sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
21. Burlövs gamla prästgård – renovering av källare, Burlövs sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
22. Kulturens Östarp; Östarp 1:3. Vård- och skötselplan för landskap och kulturmiljö. Everlöv sn, PJ, Åsa Ja-

kobsson och Cissela Olsson, 2011 
23. Bondrumsgården 2011, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
24. Alunbruket i Andrarum. Skötselplan för natur- och kulturhistoriska värden. Andrarum socken, VP, Åsa Ja-

kobsson och Cissela Olsson, 2011  
25. Bondrumsgården – lagning av takskador, Fågeltofta sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, med bidrag av Therese 

Melin, 2011 
26. Kumlatofta 5:12 – omryggning av halmtaket mm,  Everlöv sn, AM, Ingela Blomén, 2011 
27. Agusastugan – diverse åtgärder, Andrarums sn, AM, Jennie Björklund, 2011 
28. Övraby mölla – förstärkning av hättan, Övraby sn, AM, Ingela BLomén, 2011 
29. Solberga kyrka – invändig renovering, Solberga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
30. Tomelilla byagård 2011,  Tomelilla sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
31. Fjärestads kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Solberga sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 
32. Nämndemansgården på Ven, Sankt Ibb sn, VP, Anna Rabow, 2011 
33. Tranås brydestua, Tranås sn, AM, Jennie Björklund, 2011 
34. Cedergrenska gården – byte av hängrännor, Åhus sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
35. Kälsveds Sigrids, Osby sn, AM, Jimmy Juhlin Alftberg, 2011 
36. Emmislövs gamla kyrkogård – restaurering av grindstolpar, Emmislövs sn, AM, Helena Nilsson, med bidrag 

av Jimmy Juhlin Alftberg, 2007 
37. Stora Hammars nya kyrka – utvändig renovering, etapp 2, Stora Hammars sn, AM, Maria Sträng, 2011 
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38. Teknikhistorisk safari – en publik resa bland industrier i nordöstra Skåne, PJ, Helene Stalin Åkesson i sam-
arbete med Pia Sander, 2009-2011 

39. Nedanbäck undantagshuset – diverse arbeten, Glimåkra sn, AM, Jennie Björklund, 2011 
 

 
 
 

Förkortningar:  
AF- antikvarisk förundersökning 
AK- antikvarisk kontroll 
AM- antikvarisk medverkan 
AU- arkeologisk utredning 
DK- dokumentation, övrigt 
FU- arkeologisk förundersökning     
KA- kulturhistorisk analys 
MD- murverksdokumentation 
OU- osteologisk undersökning 
PJ- projektrapport 
VP- vårdplan 
UN- arkeologisk undersökning 
BD- byggnadsdokumentation 
BAD- byggn-ark-dokumentation 
BMU- byggnadsminnesutredning 
 



 

 


