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Polemanska huset ligger i byn Forestad, i Klippans kommun som 
är grönmarkerad på bilden.  

 

Polemanska huset i Forestad är placerat längs med färdvägen mellan Röstånga och Färingtofta.  
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Till vänster vy från vägen genom Forestad med Polemanska huset tillsammans med hönshuset. Till höger Polemanska husets 
södersida och i horisoneten granngården, till vilken Polemanska huset 1860 uppfördes som undantagshus. 

 

Inledning 

Projektet Polemanska huset – pool för mänskliga möten över generationer har framförallt 

handlat om att utveckla Polemanska som en mötesplats för bygden men också för 

nya besökare. Som utgångspunkt har Riseberga-Färingtofta hembygdsförening 

haft Polemanska huset, dess trädgård samt biutrymmen i form av hönshus och 

vedbod. Projektets insatser har deltats upp i en arkivdel, en byggdel som också 

inbegriper en 3D-modell, en trädgårdsdel samt en utvecklingsdel vilken handlar 

om processen. Inom projektet har såväl projektrapport som en separat trädgårds-

rapport tagits fram. Vårdplanen utgör den tredje rapporten för projektet. Anled-

ningen till att rapporterna delats upp var att göra dem mer användarvänliga.  
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Röjning av uthuset, framförallt den vänstra delen där vedboden nu har ersatts av en snickarbod. 

 

 

 Administrativa uppgifter  

 

Objekt Polemanska huset 

Fastighetsbeteckning Östra Forestad 8:11 

Socken Färingtofta socken 

Kommun Klippans kommun 

Arbetshandlingar Projektansökan och budget till Leader  

Regionmuseets dnr K12.20-522-14, 1044 

Leaders dnr Jnr 2013-4974 

Beställare Riseberga-Färingtofta hembygdsförening  

Projekttid 2013-11-15 – 2014-12-31 

Projektstöd Leader 926 918 kronor inklusive moms 

Rapportgranskning Maria Sträng, Regionmuseet Kristianstad 
 

    



 
Polemanska huset – Vård av mötesplats 

7 

  

Polemanska husets södra fasad med tillbyggnader för farstu och kök respektive sovrum. Bilden togs innan renoveringen då 
panelen byttes ut på den högra delen. 

 

Kort historik 

Polemanska huset kom till Riseberga-Färingtofta hembygdsförening som en gåva 

av Nils Polemans släktingar. Överlåtelsen skedde 2008. Familjen hade innan dess 

överlåtit Polemanska arkivet till hembygdsföreningen. Med förfogande över både 

arkiv och hus fick föreningen möjlighet att utveckla platsen i sin helhet. Tidigt 

stod det klart att huset skulle användas som mötesplats, en plats som många kan 

känna ägandeskap av och till vilken olika aktiviteter kan knytas. 

Polemanska huset uppfördes 1860 som undantagsbostad till gården Östra 

Forestad nr 2. Huset fungerade som permanentbostad fram till 1964, då det sål-

des till Nils Poleman. Han använde huset som sommarbostad fram till en bit in 

på 2000-talet. Därefter stod huset tomt fram till Nils bortgång 2007.  

När föreningen tog över ägandet och förvaltningen av Polemanska huset, 

fanns stora behov av upprustning. Detsamma gällde trädgården.   

En mer utförlig historiebeskrivning finns dels i projektrapporten Polemanska 

trädgården, Regionmuseet Kristianstad, 2014:65, dels i Byhistorisk tidskrift, nr 1, 2010, 

årgång3, Polemanska huset, Forestads Byhistoriska Förening. 
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I spiskammaren har dagstidningar på traditionellt vis använts för tapetsering. 

 

Tidigare utförda arbeten 

Innan projektet inleddes hade Riseberga-Färingtofta hembygdsförening genom-

fört flera stora insatser i och kring Polemanska huset.  

 

o Fällning av träd och röjning av trädgård 

o Rensning av rummen invändigt 

o Renovering av ytskikten invändigt, i flertalet rum omtapetsering men 

också ommålning 

o Renovering av fönster samt ommålning av desamma. 

o Renovering av golv, borttagande av sentida mattor, framtagande av bräd-

golv. Uppfräschning av brädgolven. 

o Översyn av elsystem. 

o Komplettering av möbler för att få fungerande möteslokaler 

o Röjning och uppfräschning av uthuset, bestående av utedass och vedbod  

 

Befintlig mulltoalett inne i huset kunde inte längre användas. Föreningen under-

sökte möjligheterna att bygga en vattentoalett i huset. Det gjordes en grov kost-

nadsuppskattning att utgå ifrån. Parallellt med detta började föreningen titta på 

olika vägar att ansöka om externa medel, eftersom en sådan åtgärd kostade mer 

än föreningen kunde avsätta för Polemanska.  
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Relativt omfattande grävarbeten gjordes mellan boningshuset och hönshuset, då avloppstank och rör skulle läggas ner. Till 
höger har marken återställts. 

 

Att bara ansöka om pengar för en vattentoalett visade sig vara svårt, då fonder 

och EU-program oftast kräver en projektidé med mervärden och vidare effekter. 

Lösningen blev att låta en tillgänglighetsanpassad vattentoalett ingå i en bredare 

projektansökan, vilket resulterade i Leaderprojektet Polemanska huset. Viktigt att 

lyfta är att hembygdsföreningen innan projektet påbörjades hade sökt och bevil-

jats medel från Leader till en förstudie, inom vilken den större projektidén växte 

fram.   

Arbeten som gjorts under projekttiden 

Under projekttiden har byggdelen svarat för flera insatser. Arbetet har gjorts av 

entreprenörer respektive av ideella från hembygdsföreningen, framförallt från 

projektets byggdel. 

 

o Grävning av avlopp (entreprenör) 

o Återställande av grävda ytor (entreprenör tillsammans med hembygdsför-

eningen) 

o Bygge av toalett, vilket innebar en till största delen ny rumsenhet (entre-

prenör) 

o Tapetsering och inredning av toalett (hembygdsföreningen) 

o Sanering av skadedjur, myror, i yttervägg (entreprenör) 

o Byte av panel på del av södra långsidan samt på östra gaveln (entreprenör i 

samverkan med hembygdsföreningen) 

o Ommurning av skorsten (entreprenör) 

o Renovering av plåttak (entreprenör) 

o Renovering av arkivrum, vilket innebar byte av golvmatta, målning av väg-

gar samt inredning (hembygdsföreningen)  

o 3D-modell över Polemanska huset, interiört och exteriört (Jimmy Juhlin 

Alftberg, Regionmuseet Kristianstad) 
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Polemanska arkivet, där golv och väggar renoverats och rummet försetts med hyllor samt en bra arbetsplats.  

 

En ny tillgänglighetsanpassad toalett i Polemanska huset 

Flera olika alternativ för toalettens placering diskuterades innan det slutligen be-

stämdes att utrymmet där mulltoaletten låg skulle användas. Däremot skulle det 

nya toalettrummet göras större för att svara upp mot krav på tillgänglighetsan-

passning. Toalettrummet utökades till ytterväggen, vilket innebar att utrymmet 

försåg med ett fönster. Passagen till toaletten löstes inifrån huset. Trösklar och 

dörrkarmar mellan rummen ska anpassas inom kort. Spiskammaren, som initialt 

var aktuell som tänkbar placering för den nya toaletten fick därmed behålla sin 

ursprungsfunktion, vilket gör det möjligt att förbättra kökets förvaringsutrym-

men. 

Grävning och anläggning av avloppstank föranleddes av ansökan till Söder-

åsens miljöförbund. Föreningen la ner mycket arbete på detta och hittade en mil-

jöanpassad lösning som godkändes. Då det alternativ som valdes blev ett annat 

än det som först diskuterats, innebar det byte av entreprenör.  
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Detaljer av 3D-modell av Polemanska huset. Till vänster en exempelbild för att visa huset rumsdisposition. Åtgärder som 
gjorts sedan modellen gjordes kan uppdateras längre fram. Till höger 3D-vy inifrån köket.  

 

Avlopp 

Avloppstanken på tre kubikmeter måste tömmas med visst intervall. Eftersom 

nyttjandegraden av avloppet är relativt låg, utslaget över hela året, kommer detta 

sannolikt att dröja. Gissningsvis räcker det med en tömning per år, vilken kanske 

kan samordnas med eventuella kampanjtömningar i närområdet.  

I köket finns ett larm som indikerar när nivån inne i tanken börjar bli hög 

och tömning måste beställas. Larmet drivs av två så kallade AA-batterier. Larmet 

ger även signal när det är dags för batteribyte. 

 

 3D-modell 

Polemanska huset är genom 3D-modellen virtuellt tillgängliggjort genom en så 

kallad Walk Through, såväl ut- som invändigt. Ambitionen med 3D-modellen är 

samtidigt att den utgör första steget, för att bygga vidare med Polemanska husets 

trädgård, de övriga byggnaderna och därefter gårdarna i närområdet. Tanken är 

kunna använda såväl aktuella bilder som arkivmaterial. Förhoppningen är att 3D-

modellen även ska kunna användas i det praktiska arbetet med vården av Pole-

manska huset, hönshuset och uthuset.  
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Till vänster del av dåvarande fasaden på södersidan, rödmålad papp med locklist. Till höger den frilaggda timmerväggen 
behandlad med myrmedel. 

Tillsyn 

Polemanska huset ägs och förvaltas av Riseberga-Färingtofta hembygdsförening. 

Föreningen utsåg tidigt en stugfogdefunktion, ett viktigt uppdrag som har inne-

hafts av olika personer. Stugfogdens uppgift är framförallt att svara för tillsyn och 

informera föreningen om något bör åtgärdats. Vårdplanen innebär ett stöd i det 

arbetet. 

 

Principer för vård och underhåll 

Polemanska huset, dess byggnader och trädgård saknar skydd. Ägaren och förval-

taren, Riseberga-Färingtofta hembygdsförening, har ändå en hög ambition gäl-

lande fastighetens skötsel. Polemanska huset ska användas som mötesplats, som 

en nod för boende i bygden men också för externa besökare. Detta innebär att 

huset kan komma att anpassas för nya behov längre fram. Dock bör eventuella 

om- eller nybyggnationer göras med respekt för helheten.  

Målsättningen med vård och underhåll av Polemanska huset bör vara att 

material som måste bytas ut ersätts med likvärdigt material, av samma kvalitet, 

dimensioner och teknik. För att bevara husets karaktär är lagning att föredra 

framför att helt byta ut mot nytt. 

Generellt gäller att skador i tak har första prioritet. Därefter åtgärdas skador 

i förhållande till hur akuta de är. Skador kan delas in i två grupper; pågående och 

äldre, icke pågående. Spår efter gamla skador, som inte är pågående och inte ho-

tar husets konstruktion, kan ses som en del av husets patina. 
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Till vänster den renoverade brädväggen, där papp med locklist har ersatts av locklistpanel som målats med röd slamfärg. 
Till höger den terrassering som löper parallellt med husets södra långsida.   

 

Grund 

Polemanska husets grund är murad. Om skador, såsom utfallande murbruk eller 

om grundstenar faller ut skall dessa åtgärdas. Dock är det viktigt att ta reda på 

hur akut läget är. Stenar trycks tillbaka med handkraft eller handverktyg. Löst 

bruk tas bort och ersätts med nytt bruk så snart väder och temperatur tillåter. Här 

rekommenderas bruk av samma typ som befintligt (gäller dock ej hårt cement-

bruk som riskerar att skada stenen).  

Timmer 

Om timmerdelar är skadade avlägsnas rötade delar och ersätts med friskt virke. 

Ersättningstimmer kan antingen vara nytt eller begagnat, används det senare är 

det viktigt att undersöka virket så det inte är angripet av skadedjur.  

Vid skarvning rekommenderas så kallad bladskarvar (halvt-i-halvt). Det är 

viktigt att se till så att skarvar inte leder in vatten i konstruktionen. Därför skall 

den övre delen alltid snedsågas snett utåt/nedåt. 

 

Fönster 

Hembygdsföreningen har sedan den tog över ägandet av Polemanska huset reno-

verat flertalet fönster. Underhållet har följt gängse principer för god byggnads-

vård.  

Löst sittande färg skrapas, så att ett näst intill trärent underlag skapas. Röt-

skadade partier ersätts med friskt virke. Äldre järndetaljer rengörs och stryks där-

efter med järnmönja för att sedan målas. Om det kompletteras med nya järn, är 

dessa obehandlade varför de först måste betas, för att få bort beläggningar på de 

rostfria ytorna. Betningen skapar förutsättningen för att järnmönja och färg ska 

fästa riktigt bra. Fönstren kittats om och målas sedan med vit linoljefärg.  
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Polemanska husets fönster i olika skeden av renoveringsprocessen. 

 

 

Dörrar 

Hembygdsföreningen har sedan övertagandet av Polemanska huset gjort flera 

insatser avseende dörrarna, framförallt norra fasadens dubbeldörr. Föreningen 

har bland annat lagt ner arbete på renovering av låskistor.  

Befintliga dörrar, såväl utvändiga som invändiga, bör bevaras. Skadade par-

tier tas bort och ersätts med friskt virke. Järndetaljer bör om möjligt återanvändas. 

Om detaljer ska kompletteras utgå från originalet.  

 

Panel 

Fasaden samt gavelröstena är av locklistpanel. Sedan föreningen tog över har 

stora delar av panelen renoverats. Omfattande insatser gjordes sommaren 2014.  

Generellt gäller att skadade delar av en panel ersätts med friskt virke som 

skarvas genom så kallad snedskarv.  När delar av panelen åtgärdades 2014, beslu-

tade föreningen med hänsyn till skadornas omfattning att istället för att skarva 

byta ut klädselbräderna i sin helhet. Papp med locklist ersattes av locklistpanel 

som målades med slamfärg i samma röda kulör som tidigare. Principen för 

skarvning kan dock rekommenderas för fortsatt vård och underhåll.  
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I samband med Leaderprojektet renoverades skorstenen i husets västra del. Skorstenen över köket är borttagen men mur-
stockens placering markeras genom en skyddande plåt, till höger i bild.  

Tak 

Befintligt tak av sinuskorrugerad eternit är generellt i god kondition. Taket bör 

dock inspekteras regelbundet. Mossan bör då tas bort, eftersom den liksom an-

nan påväxt binder fukt. Om det är svårt att ta bort mekaniskt, finns det miljöklas-

sat mossborttagningsmedel som kan prövas. 

Eftersom Polemanska huset saknar hängrännor och stuprör på delar av tak-

fallen, är det viktigt att vara uppmärksam på avvattningen närmast huset. Därtill 

bör hängrännor och stuprör rensas med visst intervall. 

 

Skorsten 

Skorstenen uppvisade omfattande skador, varför den murades om i sin helhet 

sommaren 2014. Befintligt tegel knackades rent och återanvändes. Till murbruk 

användes ett medelhårt kalkcementbruk.  

Skorstenar bör regelbundet inspekteras, framförallt avseende eventuella 

tecken på fukt. 
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Till vänster fastun, från vilken man når köket (högre dörren) och arkivet (rakt fram). På vänster sida av farstun finns även 
en dörr in till spiskammaren. På bilden till höger en detalj från sovrummet, ett av de rum där föreningens medlemmar har 
renoverat och målat fönster och tapetserat om.  

 

Färg 

Till fönster och snickerier som är målade sedan tidigare rekommenderas linolje-

färg. Den målade ytan rengörs. Därefter skrapas löst sittande färg bort. För att ge 

den nya färgen god vidhäftning rekommenderas en lättare slipning med sandpap-

per.  

Målning av nytt trä görs i tunna strykningar; grund-, mellan- och slutstryk-

ning. Följ färgtillverkarens rekommendationer, då dessa kan variera något mellan 

olika fabrikat. Inför målning av nytt trä bör kvistar strykas med schellack, så att 

inte dessa lyser igenom färglagren.  

Paneler som varit strukna med slamfärg, bör fortsatt strykas med slamfärg. 

Innan dess borstas panelen ren. Partier med eventuell algpåväxt kan behöva tvät-

tas.   

Värme 

Idag sker uppvärmning av Polemanska huset genom direktverkande el. Flera av 

radiatorerna är relativt gamla, av den släta typen som kan vara brandfarliga om de 

täcks över. Föreningen planerar att byta ut dessa mot moderna radiatorer, även de 

med direktverkande el, men med en annan effektivitet och driftsäkerhet.  
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Den nybyggda, tillgänglighetsanpassade toaletten. Till vänster ett foto i samband med att arbetet just var klart och till höger 
en bild då toaletten försetts med spegel, hängare och trivselskapande inredning. 

Tillgänglighetsanpassning 

Den nya toaletten i Polemanska huset är tillgänglighetsanpassad. Nu återstår att 

tillgänglighetsanpassa entrén och dörrposter med tillhörande trösklar inne i huset.  

Anpassningen är viktig för utvecklingen av verksamheten, eftersom flera av 

aktiviteterna vänder sig till allmänheten. När tillgänglighet diskuteras bör även 

andra aspekter än den rent fysiska beaktas. Även 3D-modellen utgör en insats för 

ökad tillgänglighet. Så gör också det digitaliserade arkivmaterialet.  

Hönshus 

Polemanska hönshuset uppfördes för att rymma ett hönseri. Efter en tid byggdes 

hönshuset om till bostad och hyrdes 1945 ut tillsammans med del av marken. 

Hur länge huset användes som bostad är osäkert men hönshuset (som det fort-

satt kallas) har stått obebott under lång tid. Åtgärdsbehovet är därför stort. Före-

ningen har ännu inte beslutat om byggnadens framtid.   

Grunden är av gjuten betong. Fasaden är klädd med papp och locklist, som 

målats med röd slamfärg. Stommen är troligtvis regelverk med stående bräder. 

Fönstren är av tvåluftsmodell med mittpost. Snickerierna är vitmålade. Taket är 

täckt med tvåkupigt lertegel. I taket finns ett läckage som hembygdsföreningen 

har åtgärdat temporärt. Den tillfälliga lagningen bör hållas under uppsikt, så att 

skadorna inte förvärras. 
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Till vänster uthuset med dörr till vedboden/snickarboden respektive till utedasset. Till höger interiör från den ”nya” 
snickarboden. 

Uthus 

Till fastigheten hör ett uthus med snickarbod (tidigare vedbod) och utedass. 

Byggnaden består av en gjuten betongrund. Väggarnas stomme utgörs av regel-

verk med stående bräder. Fasaden är klädd med papp och locklist som målats 

med röd slamfärg. Portarna är av stående bräder med diagonal tvärslå. Även de 

målade med röd slamfärg. Taket, av pulpettyp, är täckt med korrugerad plåt.  

Byggnaden består av två rumsenheter, varav den norra utgör snickarbod 

och den södra utedass. Den ursprungliga vedboden röjdes under Leaderprojektet 

och utvecklades till en snickarbod. Den har därefter använts flitigt i samband med 

publika evenemang.  

I löpande underhåll ingår tillsyn av fasad, såsom målning, och tillsyn av tak. 

Därtill bör växtligheter liksom marknivån runt om byggnaden hållas nere, annars 

finns risk för röta i fasad och i stomme. 
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Säkerhet 

För att underlätta i händelse av att räddningstjänst måste rycka ut bör även GPS-
koordinaterna för Polemanska huset, GPS: 56.03557°N, 13.35234°E, finnas an-
givna på väl synlig plats. 
 

Första hjälpen 

Polemanska huset är en mötesplats som används av många. Det bör därför även 

finnas en första-hjälpen-tavla/första-hjälpen-station med förband, ögon skölj och 

plåster. Lämplig placering är ofta i anslutning till kök eller toalett.  

 

Brandskydd 

Eftersom Polemanska huset används som mötesplats, är det viktigt att det finns 

grundläggande brandskyddsutrustning. Väl synligt skall finnas handbrandsläckare 

i A-klass, minimum 6 kg. Pulver- och skumsläckarna rekommenderas som all-

roundsläckare. Skumsläckarna kräver dock tätare underhåll.  

Brandskyddsutrustningen skall också omfatta brandfilt. Utrustningen bör 

monteras väl synlig i huset.  

    
 

Enkla tips på kontinuerlig dokumentation 

Inför det fortsatta arbetet, med Polemanska huset och de övriga byggnaderna på 

fastigheten, bör det upprättas en särskild pärm samt digital mapp med doku-

mentationsmaterial. Om varje åtgärd avseende byggnaden fotograferas och kom-

pletteras med en enkel text som beskriver åtgärden, bygger man upp ett flöde 

som går att följa.  

Under projekttiden har Dropbox använts för att styrgruppen enkelt skulle 

ha tillgång till dokumentationsmaterialet. Dropbox är i första hand till för att till-

handahålla och dela material under en begränsad tid. För dokumentation på 

längre sikt, rekommenderas att föreningen successivt arkiverar materialet.  

 

Dokumentationshelg en gång per år 

Byggnaderna kan med fördel fotograferas från respektive väderstreck en gång per 

år. Utse fotopunkter, så att vinklarna år från år blir ungefär desamma. Ett sådant 

fotomaterial gör det enkelt att följa utvändiga förändringar över tid. Se skissför-

slag. Samma princip kan tillämpas invändigt.  
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Fotopunkter kan naturligtvis även tas ut för fastighetens övriga byggnader, för hönshuset och för uthuset.  

 

 

Lund 2015-03-12 

Helene Stalin Åkesson, projektledare 

 

 

 
 



 
Regionmuseets E-rapportserie 2015 

Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF – antikvarisk förundersökning FU – arkeologisk förundersökning PJ – projektrapport 
AM – antikvarisk medverkan KA – kulturhistorisk analys UN – arkeologisk undersökning 
AU – arkeologisk utredning MD – murverksdokumentation BD – byggnadsdokumentation 
DK – dokumentation, övrigt OU – osteologisk undersökning BAD – byggnadsarkeologisk dokumentation 

1. Barkåkra kyrka – utvändig renovering, Barkåkra sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
2. Avenboksgången och trädgården vid Araslövs herrgård - ett bortglömt grönt kulturarv, Färlöv sn, VP, Patrik 

Olsson, 2014 
3. Konsul Perssons villa – renovering av balkong, Helsingborgs sn, AM, Maria Sträng, 2014 
4. Stångby kyrkby kyrkogård - Vård- och underhållsplan, Stångby sn, VP, Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson, Ca-

rin Strümpel-Alftrén, 2015. 
5. Villie kyrka – in- och utvändig renovering, Villie sn, AM, Petter Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
6. Östra Sönnarslövs kyrka, takrenovering, Östra Sönnarslövs sn, AM, Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
7. Brågarps kyrka, In- och utvändig renovering, Brågarps sn, AM, Jansson, Linn Ljunggren, 2014 
8. Polemanska huset – vård av mötesplats, Färingtofta sn, VP, Helene Stalin Åkesson, 2014-2015 



 

 


