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Sammanfattning av utförda åtgärder 

De putsade fasaderna och fogade grund har lagats och avfärgats, trappan till skol-

entrén har fogats om, fönster, dörrar och gavelrösten har målats, läckage i taket har 

åtgärdats, ränndalar målats och farstutaket ovanför den lilla entrén till lärarbostaden 

har nytillverkats. 

Administrativa uppgifter 

Objekt   Norra Mellby skol- och fattighus, 
Norra Mellby 2:2 

Socken   Norra Mellby 
Kommun   Hässleholm 
Arbetshandlingar Ek Byggnadsvård i fokus, offert 2016-12-

15 och minnesanteckningar med tillägg da-
terat 2016-09-26 av Karl Erik Olsson 

Länsstyrelsens diarienummer Tillstånd 2017-03-08, 432-6007-2017, 
Bidrag 2017-03-08, 434-29952-2016, 
Omprövning 2017-09-22, 434-29952-2016 

Regionmuseets diarienummer K12.20-59-17, 1090 
Byggherre/beställare Sösdala hembygds- och fornminnes- 

förening 

Norra Mellby skol- och fattighus, södra gaveln före renoveringen i april 2018. 
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Entreprenör   Lindbergs bygg AB (puts: Mur och Puts) 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Landsantikva-

rien i Skåne genom Johan Dahlén och 
Anna Rabow 

Byggnadstid Augusti till oktober 2018 
Slutbesiktning 2018-10-30 
Bidrag till kulturmiljövård 374 063 kr och för antikvarisk medverkan 
Rapport granskad av Jessica Nilsson 

Byggnadshistorik med relevans för ärendet 

Skol- och fattighuset i Norra Mellby uppfördes 1816 som en backstuga i en våning 

med fasader av gråsten. I husets mitt fanns en förstuga som rymde kök och bakugn 

och den ena sidan utgjordes av lärarbostad och skola och den andra av fattighus. 

Efter att folkskolestadgan tillkommit 1842 byggdes backstugan på med en våning 

i båle med rappade och kalkmålade fasader. Skolsalen var beräknad för 90 barn och 

intill den fanns ett kök och två rum för läraren. Omkring sekelskiftet 1900 uppför-

des förstugan till skolsalen med en stomme i korsvirke och spritputsade fasader. 

År 1900 flyttade de fattiga ut ur fattighuset och omkring 1950 upphörde 

byggnaden att tjäna som skola och lärarbostad. Från 1980-talet har Sösdala hem-   

Den södra fasaden på förstugan till skolsalen, före renoveringen, april 2018.  
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bygds- och fornminnesförening hyrt lokalerna och bedrivit museiverksamhet. 2003 

fick de köpa fastigheten från kyrkan och gjorde då en del invändiga renoveringar. 

Under 2004 och påföljande år genomgick hela byggnaden en utvändig restau-

rering som innefattade lagning av båle och snickerier, putslagning, ommurning av 

skorstenar och trappa samt målning. Stenstommen putsades med hydrauliskt kalk-

bruk och övre våningen med luftkalkbruk. Hela fasaden avfärgades därefter med 

kalkfärg, i vitt brutet med ockra. Gavelrösten och vindskivor avfärgades med lin-

oljefärg i mörkt gult medan fönsterfoder och farstutaket över östra sidans södra 

dörr avfärgades med linoljefärg i ljusgult. Alla fönster, dörrar och karmar avfärga-

des med linoljefärg i engelskt rött. Trappöverbyggnaden till matkällaren vid det 

nordöstra hörnet togs bort. Den nya färgsättningen baserades på undersökningar 

av äldre färgskikt. Före restaureringen var fasader och fönsterbågar vita, karmar, 

foder och vindskivor gröna medan panelen på gavlarna var gul och dörrarna bruna. 

Ränndalar, hängrännor och stuprör som är av stålplåt målades inte om vid någon 

av renoveringarna om utan var fram till årets arbeten fortfarande gröna respektive 

bruna. 

Vid fasadrenoveringen framkom att korsvirkeskonstruktionen i skolans för-

stuga hade så omfattande skador av insektsangrepp och konstruktionsfel att alla 

väggar togs ner. Taket stöttades upp, ny timra monterades, teglet återanvändes och 

murades upp på nytt och fasaden spritputsades.  

På den norra gaveln fanns det enda egentliga putssläppet närmast hörnet mot den södra sidan. 
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Skyddsföreskrifter enligt KML 

Norra Mellby skol- och fattighus är sedan 2006-12-18 skyddad som byggnads-

minne enligt 3 kap kulturmiljölagen (KML). Inom skyddsområdet ingår såväl skol-

huset och det tillhörande uthuset. Byggnaderna får inte rivas eller förändras vare 

sig exteriört eller interiört utan länsstyrelsens tillstånd och de ska underhållas så att 

de inte förfaller. Underhållsarbeten ska utföras med material och metoder som är 

väl beprövade och anpassade till byggnadernas egenart. 

Utförda åtgärder 

Den putsade fasaden hade smärre skador av putssläpp och bom, främst kring lo-

kaliserade till den nedre delen av skolsalens förstuga där putsnätet blottats. Den 

troliga anledningen till skadan var att fotträet som monterades i samband med att 

förstugan återuppbyggdes för tretton år sedan nu torkat ut. Det fanns även ett 

större parti med putssläpp på den norra fasaden och en del mindre skador under 

några fönster. Lös puts knackades ner och putsades med spritputs av hydrauliskt 

bruk i likhet med övriga fasaden. Putslagningarna avfärgades med en kalkfärg ba-

serad på bindemedlen hydraulisk kalk NHL 5 och luftkalk bruten i ljusgult (se 

materialbeskrivning sidan 11) i tre strykningar. Den hydrauliska färgen behöver inte 

lika många strykningar som traditionell kalkfärg. Vid slutbesiktningen var färgen 

starkare än övriga fasaden vilket kan bero på att den inte härdat klart.  

Trappan foglagades i princip i sin helhet med hydrauliskt kalkbruk likt tidigare lagning. Ett skyddsräcke som 
sitter fast i mark har satts upp intill trappan på grund av den stora nivåskillnaden till granntomten. 
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Trappan lagades genom att löst fogbruk mellan sättstegen och lös puts invid fasa-

den togs bort. Nya fogar utfördes med ett så kallat a-bruk, dvs ett cementbruk. 

Putsen invid trappan utfördes likt övriga fasaden med spritputs och avfärgades som 

denna. 

Vad gäller snickeriarbeten gjordes ett nytt skärmtak till den lilla farstun på 

den östra fasaden, en ny källardörr i det nordöstra hörnet och en ny dörr till den 

västra fasaden. Skärmtaket nytillverkades enligt det befintliga som förlaga genom 

att panel och papp ersattes med ny spontpanel och takpapp. Takets underrede var 

fastskruvat i väggen med skruv och mutter på båda sidor om dörren varmed hela 

skärmtaket kunde monteras ner. Panelen var svår att komma åt och satt delvis in-

kilad i fasadputsen. De nya snickeriarbetena avfärgades likt resterande konstruktion 

med underrede och väggskiva som bättringsmålades i ljusgul linoljefärg från Ot-

tossons färgmakeri, 6A Joles/NCS 1019-Y25R. 

Den nya källarluckan och den västra fasadens norra dörr byttes med de be-

fintliga som modeller. Den förra tillverkades av spontade brädor i samma dimens-

ioner som den gamla och bandgångjärnen återanvändes. Luckan förseddes med 

nytt handtag och skjutregel. Luckan har ersatt det skjul som utgjorde överbyggnad 

till källarnedgången tidigare. Den andra dörren på den västra fasaden tillverkades 

av spontade brädor och likt tidigare i något varierande bredder. Den nedre fotbrä-

dan gjordes något bredare än den förra varmed det nedre bandgångjärnet flyttades 

upp. Bandgångjärnen och låsanordningarna återanvändes.  

Skärmtaket till den lilla farstun renoverades genom att spontpanel, vindskiva, solbräda och takpapp byttes. 
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Källarluckan i det nordöstra hörnet var helt genomrutten och ersattes likt den förra och kompletterades med 
handtag och regel. 

Källardörren på den motsatta sidan på den västra fasaden gjordes i enlighet med den gamla (t.v.) medan karm, 
överljus och beslag återanvändes. 
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Samtliga nya dörrar avfärgades och övriga dörrar och fönster bättringsmålades i 

engelskt röd linoljefärg från Ottossons färgmakeri i kulör med beteckningen 1A-

48A/ NCS 4746-Y77R. Samtliga fönster kittlagades och löst sittande färg togs bort 

före målning. Samtliga fönsterfoder avfärgades i samma ljusgula färg som skärm-

taket. 

Gavelröstenas panel, vindskivor och vattbrädor skrapades från löst sittande 

färg och bättringsmålades likt tidigare med guldgul linoljefärg från Ottossons färg-

makeri med beteckningen 2A-94/NCS 2740-Y25R. 

Ränndalarna mellan huvudbyggnaden och skolans förstuga skulle egentligen 

ha bytts men då stålplåten inte var genomrostad kunde de återanvändas. Takpartiet 

närmast ränndalarna demonterades och de rötskadade partierna ersattes med ny 

läkt och ny papp. Den gamla taktäckningen i form av papp på trekantslist bevarades 

under den nya pappen. Ytrosten skrapades bort och ränndalarna avfärgades med 

svart linoljefärg. De var tidigare avfärgade i grönt men denna färgsättning ersattes 

på de flesta byggnadsdetaljer i samband med den stora renoveringen 2004. Den 

nuvarande färgsättningen i gult och rött skulle inte passa de mörka betongpan-

norna varför man valde svart i stället. Några pannor ersattes med nya som fanns i 

föreningens förvar. Resterande takavvattning med hängrännor och stuprör är fort-

farande avfärgade i enlighet med den tidigare färgsättningen i brunt med spår av 

grönt under. 

Ränndalarnas stålplåt återanvändes och målades om i svart. Samtidigt byttes några av betongpannorna. 
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Avvikelser från arbetshandlingar 

Alla lagningar utfördes med hydrauliskt bruk och inte med luftkalkbruk på fasaden 

och hydrauliskt bruk på stengrunden likt tidigare. Färgen utfördes med en hydrau-

lisk färg och inte med en vanlig kalkfärg likt tidigare och inte heller i samma kulör. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Åtgärderna har varit av underhållskaraktär, skadade putspartier har lagats och röt-

skadat virke har ersatts. Endast lagade fasadpartier har avfärgats medan alla snick-

erier har målats i sin helhet. Tyvärr har det resulterat i att fasadavfärgningen inte 

blivit jämn. Det är möjligt att man hade kunnat undvika detta om arbetena utförts 

tidigare på säsongen så att härdningen skett under sommaren och om färgtypen 

och färgkoden varit densamma som övriga fasaden. Men då arbetena utfördes sent 

på säsongen är det möjligt att färgen så småningom kommer att bli mer jämn med 

den övriga fasaden. Övriga arbeten är utförda med hänsyn till skol- och fattighusets 

kulturhistoriska värden.  

På sikt eller helst inom en snar framtid vore det bra om byggnaden komplet-

terades med ett fungerande uppvärmningssystem. I nuläget står den ouppvärmd 

eftersom de befintliga elradiatorerna inte används. Även föreningen och i förläng-

ningen allmänheten skulle ha större nytta av byggnaden om den gick att använda 

även under vinterhalvåret.  

Gavelröstena avfärgades i guldgul linoljefärg och fönstren i rött med foder i ljusgult likt fasaden. Bilden t.v. är 
tagen före målning och bilden t.h. är tagen efter. 
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 

Norra Mellby hembygdsmuseum, underhålls- och åtgärdsprogram, Emelie Petersson, Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, arkivrapport nr 14 2012 

 

Norra Mellby skol- och fattighus, kulturhistorisk värdering, Rapport 2006:18, Anna Rabow, 

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Norra Mellby skol- och fattighus, antikvarisk kontrollrapport, Rapport 2005:97, Jimmy Juh-

lin Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Norra Mellby skol- och fattighus, antikvarisk kontrollrapport, Rapport 2004:118, Jimmy 

Juhlin Alftberg, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 

 

Fattigstugan i Norra Mellby, Anne-Marie Hammarlund, skrift utgiven av Sösdala hem-

bygds- och fornminnesförening, 1994 

 

 

 

 

Lund, 2019-01-10 

Anna Rabow  
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Längst upp: Putslagningar och en färgstrykning med hydraulisk färg är utförd, medan snickerierna ännu inte 
är målade. Ovan: Ytterligare en färgstrykning har gjorts på fasaden och samtliga snickerier har målats. 
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Bilaga - materialbeskrivning 

 

Enligt samtal med Mur och Puts användes till kalkningen en färg från Weber, webercal 
242 CD-färg, som beskrivs som en mineralisk putsfärg baserad på mineralisk kalk och 
välgraderad dolomit.  



 
Regionmuseets E-rapportserie 2018 

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-byggn-ark-dokumentation 

1. Eppingska lusthuset, Helsingborg, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
2. Billeberga kyrkogård, Billeberga sn, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
3. Tirup kyrkogård, Tirup sn, VP, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
4. Svalöv kyrkogård, VP, Svalövs sn, Rebecca Olsson, Åsa Jakobsson och Tony Svensson, 2018 
5. Konsul Perssons villa – invändig renovering 2016-17, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 
6. Grevie kyrkogård, VP, Grevie sn, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
7. Förslöv kyrkogård, Förslövs sn, VP, Per Holmgren, Åsa Jakobsson, Rebecca Olsson och Brita Tronde, 2018 
8. Ignaberga gamla kyrkogård, Ignaberga sn, VP, Rebecca Olsson, 2018 
9. Ignaberga nya kyrkogård, Ignaberga sn, VP, Rebecca Olsson, 2018 
10. Kullen Östra 46, fd Frälsningsarméns hus, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
11. Bergengrenska trädgården, Simrishamn, AM, Rebecca Olsson, 2018 
12. Näsums kyrka – utvändig renovering, Näsum sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Ballingstorpsgården – omtäckning av sti, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2018 
14. Helsingborgs Rådhus – ny fasadbelysning, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2017-2018 
15. Takomläggning på f.d. Riksbankshuset i Kristianstad, AM, Maria Johansson och Emelie Petersson, 2017-2018 
16. Muraren 10 Parkvillan, Hässleholms sn, KA, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
17. Stoby gamla kyrkogård, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
18. Kärnan Norra 22, Östra magasinsbyggnaden, Helsingborg, AF, Maria Sträng, 2018 
19. Burlövs prästgård – byte av port och dörrar, Burlöv sn, AM, Anna Rabow, 2018 
20. Västra Broby kyrka – ny textilförvaring, V Broby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2018 
21. Munka Ljungby kyrka – nya innerfönster, Munka Ljungby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017-2018 
22. Uppåkra kyrkogård, Uppåkra sn, VP, Kerstin Börjesson och Åsa Jakobsson, 2018 
23. Fjärestad kyrkogård, Fjärestad sn, Vp, Rebecca Olsson, 2018 
24. Glumslöv kyrkogård, Glumslöv sn, Vp, Rebecca Olsson, 2018 
25. Maglehems kyrka – utvändig renovering, Maglehems sn, AM, Kerstin Börjesson, 2018 
26. Övraby mölla – nya vingar och renovering av infästning, Övraby sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017-2018 
27. Örumshuset – tak, gavel och invändiga arbeten , Hörups sn, AM, Anna Rabow, 2018 
28. Stoby begravningsplats, Stoby sn, VP, Linn Ljunggren, 2018 
29. Västra Vram kyrka, Västra Vram sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
30. Sankt Nicolai kyrka, Simrishamn sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
31. Tele i Hässleholm, Hässleholms sn, AF, Maja Jannerling och Helene Stalin Åkesson, 2018 
32. Mölleberga kyrka – utvändig renovering, Mölleberga sn, AM, Anna Rabow, 2018 
33. Fjälkinge kyrka, sanering av golv, Fjälkinge sn, AM, Petter Jansson, 2018 
34. Knästorps kyrkogård, Knästorps sn, VP, Maja Jannerling och Åsa Jakobsson, 2018 
35. Mölleberga kyrkogård, Mölleberga sn, VP, Maja Jannerling och Åsa Jakobsson, 2018 
36. Norra Sandby kyrkogård, Norra Sandby sn, VP, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
37. Stiby kyrkogård, Stiby sn, VP, Maja Jannerling, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
38. Hästveda kyrkogård, Hästveda sn, VP, Linn Ljunggren och Åsa Jakobsson, 2018 
39. Begravnings- och krematoriekapell i Lunds stift, PJ, Maria Sträng och Åsa Eriksson Green, 2018 
40. Stora Hammars nya kyrka – utvändig renovering, Stora Hammars sn, AM, Maria Sträng, 2013-2018 
41. Gryt kyrka – larminstallation, Gryt sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
42. Knislinge kyrka – larminstallation, Knislinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
43. Kviinge kyrka – larminstallation, Kviinge sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
44. Funkisvilla för fler – Södra Svalöv 33:45, Svalövs sn, AF, Helene Stalin Åkesson, 2018 
45. Borgeby kyrka - utvändig och invändig renovering, Borgeby sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
46. Agusastugan – utvändig renovering, Andrarums sn, AM, Anna Rabow, 2016-2018 
47. Lokstallar och vattentorn – Lokstallet 4:1, Kristianstad sn, AF, Helene Stalin Åkesson, 2018 
48. Hörröd kyrkogård – renovering av mur, Hörröd sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
49. Installation av styr- och reglersystem i Östra Sallerups och Hörby kyrkor, Hörby och Östra Sallerups sn, AM, Kerstin Bör-

jesson, 2018 
50. Västra Sönnarlövs kyrka – tillgänglighetsanpassning av entré, Västra Sönnarslöv sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
51. Vedby kyrka - tillgänglighetsanpassning av entré, Vedby sn, AM, Linn Ljunggren, 2018 
52. Vikingsbergs villa – fasadrenovering, Helsingborg, AM, Maria Sträng, 2018 
53. Vittskövle kyrka – installation av avfuktare, Vittskövle sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2018 
54. Norra Mellby skol- och fattighus – underhållsåtgärder, Norra Mellby sn, AM, Anna Rabow, 2018 



 

 


