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Herrgryt är en välbevarad radby i sydvästra delen av Hallsbergs socken. Byn är belägen inom 

riksintresse T10 för kulturmiljövård, drumlinområdet. 

”Före 1800-talets mitt var radbyn den vanligaste byformen. I radbyn låg bostadshusen på den 

ena sidan av vägen och ekonomilängorna på den andra. Herrgryt genomgick laga skifte 

1839, då två av byns fem gårdar flyttades ut från bytomten. Samtidigt rätades bygatan ut från 

att tidigare svängt av mot öster mitt i byn. De kvarvarande gårdarna ligger fortfarande mycket 

tätt tillsammans och ger en god bild av hur radbyarna såg ut i äldre tid. De flesta av husen i 

byn präglas av det äldre 1800-talets byggnadsskick, med sina rödfärgade timmerbyggnader 

och mindre bostadsbyggnader i två våningar.”1
 

Gårdens boningshus uppfördes troligen under 1800-talets första hälft2 och är en typisk 

mindre så kallad närkestuga i två våningar. Flygelbyggnaderna bör enligt fastighetsägaren 

vara uppförda under 1800-talets senare hälft. 
 

Laga skifte, ägobyte, 1839. Källa: www.lantmateriet.se/historiskakartor 

 

 

 

 

 

 
 

1 
http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/samhallsplanering-och kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda- 

kulturmiljoer/hallsberg/herrgryt/Pages/index.aspx (2017-06-12) 
2 
Kulturhistorisk byggnadsinventering , Hallsbergs kommun 1988. 

http://www.lantmateriet.se/historiskakartor
http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/samhallsplanering-och


Byggnadsbeskrivning 
Gården är belägen cirka tre kilometer nordväst om Östansjö samhälle. Gården ligger på en höjd och 
avgränsas från landsvägen på dess västra sida av en låg stenmur. Gården i sin helhet har en bevarad 
äldre karaktär och består av bostadshus i norr samt två flyglar/bodar i söder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gården är belägen på en höjd i radbyns norra 

del. Båda flygelbyggnaderna har enkupigt 

lertegel in mot gårdscentrum. 

 
 

Östra flygeln 
Taken på flyglarna lades om 1969. In mot gårdscentrum lades enkupigt lertegel och på det 

yttre takfallen tvåkupigt lertegel. 

Båda flyglarna har rödfärgade rektangulära byggnadskroppar, sadeltak belagt med 

lertegeltak, enkupigt in mot gårdscentrum och tvåkupigt mot baksidan. Den östra 

byggnadskroppen delas i en norr och en söderdel av en genomgående timrad vägg. 

Byggnaden är till 2/3-delar uppförd i liggtimmer, där dess övre del tidigare använts som 

bland annat sädesmagasin. Byggnadens södra del är öppen upp till nock, med en 

stolpverkskonstruktion i dess nedre del och liggtimmer i dess övre del. Södra delen används 

idag som vedbod. 

Exteriört är stommen bar mot öst, delvis klädd med locklistpanel mot norr och väst samt med 

lockpanel på södra delens stolpverkskonstruktion. Norra gavelns övre del är klädd med 

fjällpanel. 

Gavlarna har dubbla överlappande vindskivor, där den övre är målad i en vit kulör. Norra 

gavelns nedre vindskiva har en mindre rötskada vid östra hörnet. Södra sidans vitmålade 

vindskivor flagar. Vindskivorna har vattbrädor av trä. 

På östra sidan finns nedgången till jordkällaren. 



Tak 
Byggnaden har ett sadeltak med kroppås, dubbla sidoåsar, sparrar, bärläkt samt stickspån. 

Sidoåsarna är intimrade/skarvade i mellanväggen medan kroppåsen är skarvad norr om 

mellanväggen, mellan första och andra sparrparet. Sparrarna är skarvade/ligger omlott 

mellan kropp- och första sidoåsen.  Sparrarna är återanvända och har tidigare utgjort sparrar 

i en till storleken mindre byggnad. Yttertaket vilar på strö- samt bärläkt. Nocktäckningen är av 

trä. På ömse sida om kroppåsen finns längsgående bakar. 

På grund av tidigare och pågående läckage längs med nocken har utrymmet mellan kroppås 

och nock tätats med plast. Mellan andra och tredje sparrparet från söder är nockåsen 

påverkad av fukt/röta. Rötan finns på åsens östra sida, möjligt är att åsen även är påverkad 

rakt under nock. Fuktpåverkan är ca 50 mm djup samt ca 400 mm bred. Åsens diameter är 

ca 160 mm. Vid den andra sparren finns på den övre sidoåsen, åt öst, ett mindre område 

som är påverkat av fukt. 
 

Bild 2. Rötskada på nockåsen markerad med rött. 

Bärläkt mellan andra och tredje sparrparet samt del av andra sparren är på västra takfallet 

påverkad av läckage/saknas. Tryckimpregnerat virke samt horisontalt virke placerat mellan 

sidoåsarna samt sparrparen ersätter den skadade/saknade sparren samt läkten. 



 
 

Bild 3-4. Tredje sparren från söder saknas mellan sidoåsarna. Bärläkten förstärkt med smala brädor. 

 
 

 

Kropp- samt sidoåsar 
Efter samtal med hantverkare och dennes bedömning av skada på nockås, utifrån foton, 

framkom följande; på grund av skadans placering, i närheten av åsens upplag liksom dess 

närhet till skarven blir det stor påfrestning på nockåsen. Nockåsens bärighet blir även extra 



väsentlig på grund av sidoåsarnas avstånd från nockåsen. Skarven är dock vänd åt "rätt håll" i 

förhållande till skadan, och om det fortfarande finns en betydande del friskt virke kvar kan 

den eventuellt lämnas utan åtgärd men hållas under uppsikt. 

Om beslut tas att inte åtgärda skadan bör skadat trä på åsar tas bort tills fast virke nås. Nytt 

virke salas i och fästs med spik. Detta förutsätter att timret har kvar sin bärighet. 

För en korrekt bedömning av åsarnas skador rekommenderas att en inom området kunnig 

hantverkare kontaktas. 
 

 

 

 
 

Källa: Liggtimmerhus, tillsyn och reparation, RAÄ 1992:2. 

 
 

Tak 

Lertegeltacket plockas ned, konditionen undersöks, varefter pannor sorteras och förvaras för 

eventuell återanvändning på annat tak. Skadad strö- och bärläkt demonteras. Undertaket 

undersöks och rötskadade spån plockas bort och ersätts om möjligt med nya spån. 

Konditionen på befintlig ströläkt kontrolleras och ersätts om behov finns, förslagsvis med regel 

28x70 mm, alternativt 25x50 mm. 

Då fastighetsägarna önskar minska risken för framtida läckage kompletteras taket med en 

oljehärdad masonit. Masoniten spikas på befintlig ströläkt på vilken strö samt bärläkt fästs. 

Nytt enkupigt lertegel samt nockpannor i lertegel läggs på bärläkten. Om det är möjligt att 

komplettera spåntaket med nya spån fyller ett extra undertak i detta fall ingen egentlig 

funktion och kan snarare komma att försvåra framtida underhåll. 

Fastighetsägaren avseratt byta befintligt taktegel, både det en- och tvåkupiga, till ett nytt 

enkupigt lertegeltak. Nockbrädor av trä ersätts med nockpannor av lertegel. Inget extra skydd 

under nockpannorna behövs då en god ventilation borgar för ett bra takklimat. 



Vindskivor och vattbrädor 
Skadade vindskivor och vattbrädor ersätts med nya i samma utförande och dimensioner som 

befintliga, dvs dubbla vindskivor med överlapp vilka anpassas till takets höjd. Vid byte av 

vattbrädor används kärnvirke från fura med en tätvuxen kärna vilket ger ett mot yttre 

påverkan naturligt motståndskraftigt trävirke. Kärnsidan vänds utåt/uppåt. Vid montering av 

yttre virke används spik. Utbytt trävirke målas med äkta falu rödfärg. 

För att bevara byggnadens karaktär är det viktigt att de äldre måtten och utförandet 

återskapas, dvs vid tillägg av masonit är det viktigt att reglera höjden genom att exempelvis 

välja en nättare läkt. 
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Socknen vilken bildades 1591 fick sitt namn, Ramsberg år 1607. Bygden har sin bakgrund i 

den järnhantering som bedrevs i Ramshytteåns vattenfall vilket mellan 1500-talets mitt fram till 

1800-talets slut nyttjades som kraftkälla till både stångjärnshammare och masugnar. När 

stångjärnssmidet lades ned växte mindre industrier som exempelvis sågverk fram med 

anknytning till jord- och skogsbruk. 

Gården som är belägen cirka 3,5 kilometer syd-sydväst om Ramsbergs samhälle har en 

bevarad äldre karaktär med bostadshus samt uthus. Mangårdsbyggnaden uppfördes 1907 

och ekonomibyggnaden 1929.3 Sydöst, ca 150 meter från gårdskärnan, invid en mindre 

grusväg ligger en ria. När rian uppfördes är okänt. Rian är dock betydligt äldre än 

närliggande bebyggelse vilket både konstruktion och dess ursprungliga användningsområde 

styrker. 
 

Gården var ursprungligen en arrendegård till Björkvretens egendom som från 1923, efter en delning av 
Vrethammars bruk, ägdes av familjen Beskow. 

 

Rikets ekonomiska karteverk utgiven 1864-1873. Gården markerad med rött. Rian finns dock inte markerad på 

 

 

 
 

3 
Svenska Gods och gårdar, Örebro län norra (1939). 



kartan men områdets bebyggelse liksom åkermarken visar att det med stor sannolikhet kan ha funnits en ria på 

platsen.4 

 
 

Ekonomiska kartan 1957. Källa: www.lantmateriet.se 
 

Rian är uppförd i liggtimmer med en grundläggning av hörnsten samt under långsidorna 

avlastande fältsten av granit. Långsidorna samt nordöstra gaveln har följare från syll till 

väggband. Syllvarvet har synliga utstickande knutskallar medan den övriga delen av 

knutkedjan är slät och täckt med brädor. Golvet är intimrat mellan syllen och ovanförliggande 

timmervarv vilket är synligt på gavelsidorna. På sydvästra gavelsidan finns en dörr vilken 

består av stående breda plank med smala smidda gångjärn. På motstående gavel finns en 

lågt placerad mindre lucka av stående brädor. Taket är ett ryggåstak med kroppås samt 

sidoåsar. Innertaket utgörs av ett brädtak lagt på 1940- alternativt 1970-talet på vilket läkt 

samt tvåkupigt lertegel vilar. 

På 1970-talets anlades i området en kolmila. Den framställda kolen har sedan dess förvarats 

i rian. Plankdörren är för att förhindra stöld förstärkt med stående bräder på insidan. 
 

Hantverkaren/timmermannen avser att ersätta det skadade timret med handbilat 6 tums 

timmer, om möjligt återanvänds timmer från ett idag nedplockat magasin från 1700-1800- 

talet. 
 

Södra långsidan 
Syllen är kraftigt urlakad i sin helhet. Knuthakens sammanbindande verkan har försvagats 

varpå stockarna skjutits isär vilket resulterat i en mindre sättning som framförallt är synlig i 

sydöstra hörnet. Hörnstenens ovansida sluttar in mot knuten. Knutskallarna är i de båda nedre 

stockvarven delvis bortvittrade. 
 

 

 
 

4 
Källa: http://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/T_haradskartor.htm . Nora, Hjulsjö, Lindes samt Ramsbergs 

härader, nordöstra delen 

http://www.lantmateriet.se/
http://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/T_haradskartor.htm


 

Bild 3. Södra sidan med sydvästra knuten i förgrunden. 
 

Bild 4. Sydöstra knuten, östra syllstockens knutskalle saknas och hörnstenen sluttar in mot knuten. Vid nederbörd 
stänker vatten upp mot fasadens södra sida. 

Åtgärd 
Byte av hela syllstocken på södra långsidan. Vid byte centreras grundstenarna så att de 

hamnar mitt under knutpunkten. 

Timmervarvet ovan syllen är delvis skadat och timmermannen gör bedömningen att ca 250 

cm från sydöstra knuten, inklusive knut, behöver bytas. Vid bytet skarvas befintligt timmer med 

nytt genom en bladskarv. 



Den befintliga konstruktionen med utstickande knutskallar på syllstocken bevaras då detta 

bidrar till en stabilare låsning av det nedersta stockvarvet. 

Ett flertal stockvarv på södra sidan är partiellt urlakade och en halvsulning rekommenderas 

där ovanförliggande stockvarv släpper ned vatten på underliggande stock som saknar 

förmåga att leda bort vatten. 
 

Illustration av halvsulning. 

Östra gavelsidan 
Byggnadens syllstockar ligger längst ned på gavelsidorna och rians golv är intimrat mellan 

syllstock och ovanförliggande stockvarv. Syllstocken är i förhållandevis god kondition 

undantaget sydöstra hörnet där knutskallen saknas helt och där timret invid knuten är poröst. 

Vid besöket undersöktes virket med en kofot, ca 10 cm in i stocken bedömdes virket som 

friskt/stabilt. Undersidan på stocken uppvisade ingen röta. 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 5-6. Östra gaveln. 
 

Åtgärd 
Syllens bärighet och möjligheten till avlastning vid skarven avgör om syllstocken kan skarvas 

alternativt behöver bytas i sin helhet. Cirka 60 cm, inklusive knuten byts mot friskt timmer, vid 



bytet skarvas timret med en bladskarv. Vid byte av syllstocken riktas golvet automatiskt. Vid 

bytet bedöms om hörnstenens höjd behöver regleras. 
 

 

Om endast den övre delen av stocken bedöms som skadad är 

syllens bärigheten med stor sannolikhet tillräcklig och merparten 

av syllstocken bevaras. 

 

Om syllstocken måste bytas i sin helhet återanvänds timret exempelvis på västra alternativt 

södra fasadsidan. 

Västra gavelsidan 
Syllstocken är i god kondition undantaget sydvästra hörnet där knuten delvis förlorat sin 

bärighet. Knutskalle saknas på syllstocken vars ände idag vilar på hörnstenen vid sidan/till 

vänster om knutkedjan. Vid knuten finns ett antal spridda stenar och hörnstenen verkar ha 

sjunkit ned. 

  Bild 7. Västra gavelsidan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Åtgärd 

Bild 8. Sydvästra knuten. Syllstockens 

knutskalle saknas. 

Då knutskalle och hak saknas helt samt att golvet vilar på syllstocken bör stocken bytas i sin 

helhet. Dock verkar stockens inre sida ha kvar sin bärighet varför timmermannen vid en första 

undersökning bedömer att det yttre skadade timret möjligen kan tas bort och ersättas med nytt 

timmer, (cirka 60-70 cm). Vid byte till nytt timmer används en bladskarv. En ny knutskalle 

tillverkas. Om den nya skarven saknar en avlastande punkt bör stocken bytas i sin helhet. 



 

 

 
 

Knuten sedd uppifrån, det rödmarkerade 

området är nytt timmer. 

 
 
 
 

Växtlighet i direkt anslutning mot fasaden bör hållas undan. 

För att minska mängden vatten som stänker upp på fasaden kan takfoten kompletteras med 

galvaniserade hängrännor alternativt en ränna i trä som släpper vattnet en bit ut från fasaden. 

Västra gaveln 



 
”Rian är en byggnadstyp som främst förekommer bland finsk-urgiska kulturer. I de 

skandinaviska skogsfinska bygderna utgjorde den tork- och tröskhus för framförallt 

svedjerågen, som var en viktig del av hushållningen. Byggnaden placerades ofta- på grund av 

brandrisken, i utkanten av gårdstunet, men kunde även förläggas till någon annan plats där 

den hade en ändamålsenlig funktion. 

 

Byggnadstypen utmärker sig då den var mycket hög, ibland med en invändig höjd upp till fyra 

meter. Det var nödvändigt för att kunna ge plats åt det mellangolv av glesa stänger där de 

fuktiga rågkärvarna placerades. Ovanför mellangolvet fanns ett innertak isolerat med mossa 

och jord i syfte att bevara värmen i byggnaden. Golven gjordes täta eftersom säden tröskades 

här. Den välvda rökugnen placerades i ett av hörnen innanför dörren och murades ofta med 

lera i väggar, ibland också i tak, för att minska brandrisken. För ytterligare minska brandfaran 

var det dessutom viktigt att använda ved som inte sprakade eller gnistrade som björk eller al. 

Torkningen pågick ungefär tre dygn varefter rågen togs ned och slagtröskades. Många rior 

har med tiden kommit att få nya funktioner, i Dalarna och Bergslagen var det vanligt att de 

brukades som hölador, varför det är sällsynt att ugnarna finns bevarade.” 5 

 

En ria är ett tork- och tröskhus för råg, de finska nybyggarna tog med sig rian på 16-1700-talen till 
Sverige. Digitalt Museum, www.digitaltmuseum.se , sökord: eldria. 

 
 
 

 
5 
Beskrivningen hämtad från Byggnadsminnesförklaring av ria tillhörande Klockargården i Bingsjö på fastigheten 

Bingsjö 10:17, Rättviks socken och kommun. 2011-12-14. Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorikText.raa?byggnadBeskrivningId=217200001523 

67&byggnadId=21420000014021&historikId=21000001938303 

http://www.digitaltmuseum.se/
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorikText.raa?byggnadBeskrivningId=21720000152367&amp;byggnadId=21420000014021&amp;historikId=21000001938303
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorikText.raa?byggnadBeskrivningId=21720000152367&amp;byggnadId=21420000014021&amp;historikId=21000001938303
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Historik 
Skrekarhyttan är beläget i Viker socken, nora kommun. Gruvdriften i Viker påbörjades 1340 

(Dalkarksberg) och Skrekarhyttan omtalas skriftligt första gången 1345. Bergsmansbyn med 

påkostade bergsmansgårdar utgör ett riksintresse, inom byn finns ett sockencentrum med 

prästgård och sockenstuga (till en år 1868 bildad kapellförsamling). Området präglas av 

gruv- och järnhanteringens historia. 
 

 

 

 

 

 

Kartan nedan från år 1819 och till 

vänster år 1910. 

 



Beskrivning 
Källaren är belägen under den tidigare sädesmagasinsbyggnaden som idag inrymmer ett 

konstgalleri. Källaren nås via en kalkstenstrapp belägen i magasinets nordöstra gavel. Inga 

synliga tecken/rester visar på att källaren haft en svale. Front- och bakmur liksom vederlagen 

är murade med stor fält-/spräng- samt huggen sten, frontmuren med stor sten i grunden och 

mindre sten i de övre förbanden. Det stickbågsformade valvet består av sedimentär sten samt 

slaggsten. Källaren är interiört fogad med kalkbruk. Källaren delas av en tunn vägg av 

slaggsten delvis putsad med kalkbruk. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 2. Källaren mot norr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ritning utförd av fastighetsägaren i sam- 
band med ansökan, februari 2017. 



Karmar och dörr 
Den yttre dörrkarmen är av gjutjärn med längre horn för infästning i överkant. Dörrkarmen är 

på ömse sidor murad med lertegel i 1-stens bredd. Den inre karmen är smalare och något 

högre, med stor sannolikhet sekundär, men även den av gjutjärn. Karmöverstycket hörande till 

den yttre dörren är svagt rundat. Båda dörrkarmarna är hårt angripna av rost, den yttre av ett 

direkt synligt djupare rostangrepp, sk gravrost. Dörrens yttre sida har stående spåntad panel i 

varierad bredd, 90-100 mm, och innersidan liggande panel, 90 mm bred. Dörrens djup är 

45 mm. Två äldre smidda bandgångjärn (720 mm) bär dörren. Det övre gångjärnet är av vid 

öglan. Båda karmarna med äldre typer av gångjärnsstaplar. 

 

Bild 3-4. Den yttre dörren med kraftig skada i nederkant. 

 
 

Anvisningar 

Karmar 

Karmarna har ett högt kulturhistoriskt värde då de med stor sannolikhet kan vara gjutna i 

bygden. Efter samtal med hantverkare och dennes erfarenhet av rostskyddsbehandling 

framkom följande: 

Vid djup korrosion kan järnet behöva sandblästras alternativt skrapas samt slipas. Järnet 

rostskyddsbehandlas sedan med blymönja, två lager, samt linoljefärg. Alternativt används ett 

rostskydds-/färgsystem baserat på linolja, gärna glimmerförstärkt. Exempel på lämpligt 



färgsystem är Isotrol vilken består av rostgrund (undvik klarlack Grund), pansarfärg samt 

täckfärg. Isotrol rostgrund kan även kombineras med linoljefärg. 

På kulturhistoriskt järn bör inte två-komponents system användas (polyuretan). Konstruktionen 

bör undersökas av fackman som avgör lämplig åtgärd. 
 

Bild 5. Kraftig korrosion på del av karm/horn. 
 

Dörr 

Den befintliga dörren används som förlaga vid tillverkningen av nya dörrar, dvs stående 

respektive liggande panel i samma dimensioner som den befintliga dörren samt 

återanvändande av bandgångjärnen. Fastighetsägaren byter ut det övre sönderrostade 

gångjärnet mot ett äldre i, om möjligt, samma storlek. Närmst gångjärnstapeln kan 

förslagsvis handsmidd spik bytas ut mot smidd nit för att öka stabiliteten. Företrädelsevis 

används fura vid tillverkning av de nya dörrarna. 

Till den inre dörren används den yttre dörren som förlaga. Tillvägagångssätt som den yttre 

dörren. Handsmidda gångjärn används vid tillverkningen. 



 



 
 

 

 

Lagning av rötskada på bod vid Skötts soldattorp, Sjöstorp 1:3, Viby 

sn, Hallsbergs kommun, Närke 

Lilla byggnadsvårdsbidraget 
 

 

Bild 1. 
 

Administrativa uppgifter 

Fastighetsägare: 

Fastighetsbeteckning: 

Göran Johansson 

Sjötorp 1:3 

ÖLM diarienummer: 

Länsstyrelsens diarienummer: 

2017.220.113 

434-2702-2017 

Tillstånd från Länsstyrelsen: 

Antikvarisk medverkan: 

2017-05-02 

Louise Anshelm 

Kontaktperson/er: Göran Johansson, Kvarngärdesvägen 7, 

Åkersberga 

Registrerade bilder: OLM-2017-21-1-6 

Ersättning sökt för följande åtgärd/er: Lagning av rötskador på bod 



Historia 

Viby var mellan 1600-talets slut och år 1901 indelat i 40 rotar vilka bestod av ett eller flera 

hemman. Tidigaste uppgiften om soldater vid Sjötorp är år 1693. Samtliga soldater vid 

soldattorpet tog namnet Sjöberg och det var inte ovanligt att fäderna också tjänstgjort som 

soldater. Soldattorpen bekostades av roten (distrikt) och underhölls av rotebönderna. 

Soldattorpet Skötts tillhörde Sjötorps rote och första anteckningen om soldater vid Sjötorps rote 

är från 1693. År 1881 byter torpet namn från Sjötorp till Sköttstorp. Dagens soldattorp 

byggdes 1847 ca 200 meter väster om det äldre torpet. 1922 köps soldatbostället av Carl 

Oscar  som tidigare arrenderade torpet. Torpet får 1940 namnet Sköttsborg. 

Uthuset kan möjligen ha använts reda 1748-1847 och då tillhört det äldre, rivna, 

soldattorpet. 6  För vidare läsning se bilaga 1. 

Fähuset är tidigare använt som vävstuga på 1960-talet och som lokal för träsvarvning.7
 

 

 

Häradsekonomiska kartan 1864-67. Källa: www.lantmateriet.se, historiska kartor. 

 
 
 
 
 

6 Källa: G. Johansson. Bidragsansökan Lilla byggnadsvårdsbidraget, 2017. 
7 Ibid. 

http://www.lantmateriet.se/


 

Sköttsborg, Ekonomiska karta från 1955. På kartan är de två äldre uthusen samt jordkällaren markerad. 

Källa: www.lantmateriet.se (2017-05-24). 

 

Beskrivning 
Skötts soldattorp ligger cirka 5 km sydväst om Vretstorp och norr om Gallabergsjön vars norra 

utlopp rinner längs gårdshusets östra sida. Gården består av ett bostadshus (1847), två äldre 

uthus samt en jordkällare.  På fastigheten finns även ett antal senare gästhus/bodar. 

Det södra uthuset består av två äldre byggnadskroppar vända med gaveln mot varandra. 

Mellan huskropparna skjuter de övre timmervarven samt åsarna ut vilka bildar ett mindre 

portlider. Uthuset har ett sadeltak täckt av tvåkupigt betongtegel. Båda kropparna är uppförda 

i liggtimmer med synliga knutar som vilar på hörnstenar med fyllnadssten. Östra 

byggnadskroppen är indelad i två med en halvvägg vilket exteriört markeras med knutskallar/ 

mellanvägg. Denna del (fd tröskrum) har även ett i stommen intimrat golv. Enligt ansökan kan 

den äldsta delen (västra) vara från 1700-talets mitt, och kan ha utgjort det första bostadshuset 

på fastigheten. Ladugårdsdelen bör vara samtida. 

 

 
 

 

 

 
Fd. fähus 

  

 
Fd. tröskrum 

 

 
Förråd 

 

http://www.lantmateriet.se/


Före åtgärd 
 

Bild 2-3. Portlider från söder. Höger; västra delen med utskjutande åsar samt de tre översta stockvarven. 

 

Byggnaden som helhet har synlig liggtimmerstomme vars knutar vilar på fältsten av granit. På 

norra sidan finns längst ned, under syllen, en fyllnadsstock/planka. Knutkedjorna på östra 

byggnadens norra sida är bitvis kraftigt skadade.  Mellan hörn/knutstenarna är grunden 

utfylld med fältsten i olika storlek samt fogad med ett betongbruk. Taket är ett ryggåstak med 

nockås samt två åsar på ömse sida. På de skrädda, något grövre sparrarna, är ett spåntat 

undertak spikat.  Ovan undertaket finns läkt samt tvåkupiga betongtakpannor. En enklare 

dörr av stående plank finns på östra huskroppens södra sida och en dörr av liggande panel 

leder in till den västra delen från portlidret. Två äldre spröjsade enkelglasfönster finns på 

södra sidan och ett modernt liggande nytt fönster på norra långsidan. Foder samt bågar är 

målade med en alkydoljefärg som spruckit på ett antal ställen. På västra huskroppen, norra 

sidan, finns en mindre svartmålad lucka med bockhornsgångjärn. 

Uthusbyggnaden är ursprungligen målad med äkta falu rödfärg vilken delvis/partiellt målats 

över med en helmatt alkydoljeburen emulsionsfärg (Faluvapen). Där slamfärgen målats över 

med alkydoljefärg flagar färgen kraftigt. 



 
Bild 4-5. Rötskadat timmer på norra långsidan samt alkydolja som inte fäst på underliggande slamfärg. 

 
 

Anvisningar timmerstommen 

Timret är exteriört partiellt rötskadat på ett flertal ställen på norra sidan. Skadorna har med 

stor sannolikhet orsakats av ett tidigare takläckage. Interiört synes stommen torr och hel varför 

skadorna till största delen bedöms som ytliga. Vid besöket diskuterades med hantverkaren 

omfattningen av mängden timmer som behöver bytas. Omfattningen liksom 

tillvägagångssättet kan komma att ändras. 

Har timret kvar sin bärighet avlägsnas rötskadad ytved, en halvsulning i närheten av 

knutkedjan är möjlig om knuten är oskadd och om det finns minst 50 cm kvar till skarvning. 

Varvet ovan och under bör löpa helt. Den nya stocken/det nya trävirket ska ha samma 

dimension och utseende som den övriga stommen. 

 Femte stockvarvet nedifrån har både synliga samt vid undersökning med kniv flertalet 

områden med uttorkade fuktskador varför bedömning görs att ett byte av hela stocken 

är att rekommendera. Stocken byts på ömse sida om fönstret. 

 Vid sjätte till nionde timmervarvet huggs skadat timmer bort varefter stocken halvsulas 

med 2-3 tums plank. 

 Åttonde timmervarvet halvsulas i sin helhet, från östra knuten fram till fönstret. 

 Knutkedjorna är till stor del i god kondition. Eventuellt bör den nordöstra knutkedjan 

invid portlidret kläs in med brädor samt rödfärgsmålas. 

 Alkydoljeemulsionen bör borstas bort vilket sker lämpligast med en stålborste. Nytt 

virke och/eller renborstat timmer avfärgas med äkta Falu rödfärg, ljus (slamfärg). 



 Fönsterfoder samt bågar skrapas och målas med linoljefärg. 

 Vindskivor och takfotsbrädor målas med fördel med slamfärg (äkta Falu rödfärg, ljus). 
 

 

Bild 6. 

 
 

Källa: Liggtimmerhus, tillsyn och reparation, RAÄ 1992:2. 

 

 
Halvsulning utförs genom 

att skadat virke huggs bort 

och den nya delen fästs 

med skruv samt plugg. 

9 

8 

7 

6 

5 



 

Upprustning av skrotboden inom Övra gården, Älvhyttan 9:2, 

Nora kommun, Västmanland 

 
Lilla byggnadsvårdsbidraget 

 

Bild 1.Västra gaveln. 
 

Bild 2. Östra gaveln. 



Administrativa uppgifter 
 

 
Historia 
Övra gården uppfördes av Anders Ersson, bergsman i Älvhyttan. Gården ligger strax utanför 

bergsmansbyn Älvhyttan. Byns placering vid sjön Älvlången samt dess bebyggelse är 

karakteristisk för de byar som uppstod som en följd av järnhanteringen. Älvhyttan var ett stort 

byalag, folkrikast i socknen med 7 hemman, 28 åbor och 26 torpare undantaget de som 

inhyses samt backstugsittare.8 Byn hade stora ägor, sloghagar samt skogsmark. Tidigare låg 

samtliga gårdar inne i byn för att vid laga skifte, 1827-1844, flyttas ut på byns ägor, 

däribland Övra gården. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 
Nora Socken Förr och Nu,  Anteckningar från 1868-1882 av bergsman Anders Larsson (2:a upplagan, 1982) 

Fastighetsägare: Rolf Christerson 

Fastighetsbeteckning: Älvhyttan 9:2 

ÖLM diarienummer: 2017.220.114 

Länsstyrelsens diarienummer: 434-2704-2017 

Tillstånd från Länsstyrelsen: 2017-05-02 

Antikvarisk medverkan: Louise Anshelm 

Kontaktperson/er: Rolf Christerson 

Registrerade bilder: OLM-2017-22-1-5 

Ersättning sökt för följande åtgärd/er: Upprustning av skrotboden, tak och timmer 



 
Del av karta från Häradsekonomiska kartan, 1864-73. Källa: Kartrummet, Stockholms Universitet, Nora, Hjulsjö, 
Lindes samt Ramsbergs härader, sydvästra delen.http://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/T_haradskartor.htm 

 

Beskrivning 
Övra gården består av ett större bostadshus vilket flankeras av ett mindre bostadshus (1859) 

samt ett magasin (1860-1870). Mitt emot bostadshuset ligger en ditflyttad större 

magasinsbyggnad (2000-tal). Öster om gårdscentrum ligger den sk skrotboden som flyttades 

till gården någon gång mellan 1860-1870. Ursprungligen var boden en ängslada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta: www.eniro.se 

http://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/T_haradskartor.htm
http://www.eniro.se/


Boden har en slamfärgsmålad liggtimmerstomme med stående panel på samtliga sidor 

undantaget den nordvästra långsidan där timret är synligt. Gaveln vänd mot gårdscentrum 

har locklistpanel. Boden byggdes till på dess södra sida under tidigt 1900-tal, genom att det 

sydvästra takfallet förlängdes. Två dörrar av stående plank finns på västra sidan och en 

mindre dörr leder in till tillbyggnaden på dess östra sida. Taket är ett ryggåstak med nockås 

samt tre tätt liggande sidoåsar på ömse sida. Tre stycken tvärbjälkar är intimrade i 

väggbandet. Undertaket vilket vilar på åsarna utgörs av delvis vankantade brädor i fallande 

bredd på vilket näver är lagt. Krokar av järn bär mullåsen. Ovan nävern finns ett lager 

kolstybb på vilket bärläkten vilar. Taktäckningen utgörs av tvåkupigt lertegel. Taket har 

nockbrädor av trä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3. Torkade löv samt aska 

(kolstybb), södra takfallet, 

syd-västra hörnet. 
 

Gavlarna har dubbla överlappande vindskivor samt vattbrädor av trä där den övre är 

slamfärgsmålad och den undre målad med bruten vit oljefärg. Västra gaveln har vitmålade 

knutbrädor. Övriga knutar är täckta av panel undantaget den nordöstra. 

Fastighetsägarna har beviljats bidrag för restaurering av tak; byte av läkt, tegel, vindskivor 

samt nockbrädor. Tillståndet på taket var vid besökstillfället följande: 

 

Tak 

Ett antal takpannor är spruckna alternativt vittrade och/eller har förskjutits ur sitt ursprungliga 

läge.  Gavlarnas vattbrädor och vindskivor har partiellt kraftig påväxt av mossa/lav. 

Vindskivan på östra gaveln är mot söder delvis bytt i dess nedre del. Norra takfallet har idag 

kraftig påväxt av mossa, saknar takpannor samt har en lokal rötskada i dess nordöstra hörn. 



 

Bild 4. Nordöstra hörnet av norra takfallet. Tak samt knutkedja med kraftiga skador. 

Interiört cirka en meter från västra gaveln är nockåsen påverkad av fukt. Vid besöket 

användes boden till förvaring varför det var svårt att undersöka om fler skador fanns. 

Möjligen är nockåsen även påverkad av fukt invid östra gaveln. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 5. 

Timmerstomme 
Timrets nordöstra knutkedja är 

kraftigt skadad, knutskallarna är 

decimerade i omfång och på ett 

antal ställen syns haken tydligt. 

Skadorna på stommen härrör 

både från trasiga takpannor 

och/eller avsaknad av takpannor, 

intilliggande träd liksom en runt 

byggnaden förhöjd marknivå. 



Anvisningar 

I första hand förstärks eller lagas befintlig konstruktion. 
 

Tak 
Lertegeltaket plockas ned, konditionen kontrolleras, pannor sorteras och förvaras för 

återanvändning. Status på befintligt undertak kontrolleras och skadade delar ersätts om 

möjligt med material lika befintligt, skadat brädtak ersätts med nytt virke av fura och skadad 

näver med om möjligt ny näver. Ovan nävern kan det även på på norra takfallet ligga ett 

skikt av aska (kolstybb), om befintlig näver inte är möjlig att bevara inom ett begränsat 

område kan denna ersättas med oljehärdad masonit. Bärläkt ersätts med ny i lika dimension 

som befintlig. 

Nocken täcks med nockbrädor av fura. Nockbrädor samt vattlister avfärgas med äkta Falu 

rödfärg, ljus alternativt rödpigmenterad tjära. Två återförsäljare är Auson och Claessons 

Trätjära. 

Vattenskadad nock- och/eller sidoås kan påverka bärigheten beroende på placering och 

storlek. Vid ytlig skada på ås kan skadat trä tas bort tills fast virke nås. Nytt virke salas i och 

fästs med spik. Sidoåsarna ligger tätt vilket avlastar nockåsen varför en ytlig skada på 

nockåsen kan vara möjlig att laga. Detta förutsätter att timret har kvar sin bärighet. 

Konstruktionen bör undersökas av fackman som avgör lämplig åtgärd. 

Vindskivor och vattbrädor 
Skadade vindskivor och vattbrädor ersätts med nya i samma utförande och dimensioner som 

befintliga, dvs dubbla vindskivor med överlapp vilka anpassas till takets höjd. Vid byte av 

vattbrädor används kärnvirke från fura med en tätvuxen kärna vilket ger ett mot yttre 

påverkan naturligt motståndskraftigt trävirke. Kärnsidan vänds utåt/uppåt. Vid montering av 

yttre virke används spik. Utbytt trävirke målas med äkta falu rödfärg, slamfärg. 

För att bevara byggnadens karaktär är det viktigt att de äldre måtten och utförandet 

återskapas. 

Timmerstomme 
Den nordöstra knutkedjan bör täckas med en knutlåda för att skydda kvarvarande trävirke. 

När intilliggande vegetation/jord avlägsnats undersöks syllen. Har syllen kvar sin bärighet 

avlägsnas rötskadad ytved, en halvsulning är möjlig om knuten är oskadd och om det finns 

minst 50 cm kvar till skarvning. Detta är möjligt om varv två löper hel. 

 

Äldre återanvänt timmer med skålning bör inte återanvändas som syllstock då undersidan ska 

ligga an mot grundmur eller plintar. Den nya syllstockens knut ska ha samma dimension och 

utseende som den nya. Konstruktionen bör undersökas av timmerman som avgör lämplig 

åtgärd. 

Övrigt 
Eventuella skador bör dokumenteras för framtida underhåll. Dokumentation sker lämpligen 

under arbetets gång och då med en enkel skiss, foto samt notering om omfattningen. 



Löv och annan växtlighet som samlas på taket binder fukt som i sin tur orsakar både 

frostsprängning samt påväxt. Man bör överväga att ta bort grenar som påverkar 

taktäckningen. 

Marken runt den nya syllstocken bör sänkas något alternativt dräneras för att hindra att vatten 

rinner mot byggnaden. Sly runt byggnaden bör rensas bort. 

Gården finns dokumenterad i examensarbetet; Övra gården, Dokumentation av 
bergsmansgård, Älvhyttan, Nora, vid KTH år 1995 av Susanna Christerson. 



 



 
 

 

Upprustning av magasin/bod inom Övra gården, Älvhyttan 9:2, 

Nora kommun, Västmanland 

 
Lilla byggnadsvårdsbidraget 

 

Bild 1.Västra sidan. 
 

Bild 2. Östra sidan. 



Administrativa uppgifter 
 

 
Historia 
Övra gården uppfördes av Anders Ersson, bergsman i Älvhyttan. Gården ligger strax utanför 

bergsmansbyn Älvhyttan. Byns placering vid sjön Älvlången samt dess bebyggelse är 

karakteristisk för de byar som uppstod som en följd av järnhanteringen. Älvhyttan var ett stort 

byalag, folkrikast i socknen med 7 hemman, 28 åbor och 26 torpare undantaget de som 

inhyses samt backstugsittare.9 Byn hade stora ägor, sloghagar samt skogsmark. Tidigare låg 

samtliga gårdar inne i byn för att vid laga skifte, 1827-1844, flyttas ut på byns ägor, 

däribland Övra gården. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 Nora Socken Förr och Nu, Anteckningar från 1868-1882 av bergsman Anders Larsson (2:a 
upplagan, 1982) . 

Fastighetsägare: Rolf Christerson 

Fastighetsbeteckning: Älvhyttan 9:2 

ÖLM diarienummer: 2017.220.115 

Länsstyrelsens diarienummer: 434-2706-2017 

Tillstånd från Länsstyrelsen: 2017-05-02 

Antikvarisk medverkan: Louise Anshelm 

Kontaktperson/er: Rolf Christerson 

Registrerade bilder: OLM-2017-23-1-5 

Ersättning sökt för följande åtgärd/er: Upprustning av skrotboden, tak och timmer 



 
Del av karta från Häradsekonomiska kartan, 1864-73. Källa: Kartrummet, Stockholms Universitet, 
Nora, Hjulsjö, Lindes samt Ramsbergs härader, sydvästra delen. 
http://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/T_haradskartor.htm 

 

Beskrivning 
Övra gården består av ett större bostadshus vilket flankeras av ett mindre bostadshus (1859) 

samt den aktuella magasinsbyggnaden (1859). Mitt emot bostadshuset ligger en i nutid 

hitflyttad större magasinsbyggnad (2000-tal). Öster om gårdscentrum ligger den sk 

skrotboden som flyttades till gården någon gång mellan 1860-1870. Ursprungligen var 

boden en ängslada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: www.eniro.se 

http://kartavdelningen.sub.su.se/kartrummet/T_haradskartor.htm
http://www.eniro.se/


Magasinet vilket består av två sammanbyggda återanvända/äldre timmerstommar har en 

slamfärgsmålad liggtimmerstomme med locklistpanel på västra fasadsidan och bred 

lockpanel på östra sidan. Västra fasadens panel vilar vid syllstocken mot en snedställd vattlist 

samt en horisontal syllbräda. Fasadsidan vänd mot gårdscentrum har vitmålade knutbrädor, 

tre ljust gula oljefärgsmålade dörrar av stående plank alternativt liggande panel samt en 

pardörr av stående plank. Tre små fönster, så kallade ”sidliggare”, finns strax under takfoten. 

Takfoten på den ursprungliga byggnadskroppen är av spåntat virke samt har dekorativt 

utformade takfotstassar. Takfot samt tassar har tidigare troligen varit målade med en vit 

oljefärg men har idag ett omålat utseende. Boden byggdes till på dess östra sida under tidigt 

1900-tal genom att det sydvästra takfallet förlängdes. Tillbyggnaden har på gavlarna delvis 

en liggtimmerstomme och på dess östra sida stolpverkskonstruktion. En bredare port av 

stående plank finns på norra sidan och ett något lägre dörrpar leder in till tillbyggnaden på 

dess södra sida. 

Tak 
Taket är ett ryggåstak med nockås samt två sidoåsar på ömse sida. Undertaket vilket i 

byggnadens södra del vilar på sparrar utgörs av vankantade brädor i takfallets riktning. 

Magasinets nock- och sidoåsar är i denna del av magasinet intimrade samt skarvade i en 

mellanvägg. Byggnadens övriga undertak utgörs av trol blandad med vankantade brädor 

samt skrätt smalare timmer. Ovan undertaket är näver lagt på vilken strö- och bärläkt spikats. 

Mellan strö- och bärläkt är en byggplast fästad. Taktäckningen utgörs av enkupigt lertegel. 

Utbyggnadens takkonstruktion består av intimrade kraftiga sparrar mellan väggbandet och 

underliggande stockvarv på den ursprungliga byggnaden. Ovan dessa vilar kraftiga åsar, ett 

undertak av brädor, björknäver, dubbel ströläkt, byggplast, bärläkt samt enkupiga 

lertegelpannor. 

Taket har nockbrädor av trä. Gavlarna har dubbla överlappande vindskivor samt vattbrädor 

av trä, båda slamfärgsmålade. Då det östra takfallet vid utbyggnaden ändrat vinkel, höjts, har 

det mellanrum som uppstått mellan det ursprungliga magasinet och den nya 

byggnadskroppen täckts för med en bred bräda på södra sidan samt på norra sidan med 

dubbla överlappande vindskivor vilka är fästade på magasinets gavel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3-4. 

Den norra gaveln på 

tillbyggnaden hade 

ursprungligen en något 

mindre utskjutande takfot i 

förhållande till magasinet. 

De äldre dubbla över- 

lappande vindskivorna 

med avskurna hörn syns 

tydligt på bild 4. 
 

Fastighetsägarna har beviljats bidrag för restaurering av tak; byte av läkt, tegel, vindskivor 

samt nockbrädor. Tillståndet på taket var vid besökstillfället följande: 

 

Tak innan åtgärd 
På östra takfallets gavlar saknas vattbrädor samt att vindskivorna delvis har lossnat vid 

infästningen. Östra takfotsbrädan har kraftig påväxt av mossa samt saknas helt mot norr. Ett 

antal takpannor är spruckna alternativt vittrade och/eller har förskjutits ur sitt ursprungliga 

läge. 

Nockbräda saknas delvis. 

Vid besöket upptäcktes invändigt inga läckage på takkonstruktionen. 



Anvisningar 
Vid restaureringen av taket är det möjligt att till viss del återskapa den tidigare konstruktionen 

med tillbyggnadens mindre utskjutande takfot i förhållande till magasinet. En ändring av 

takfallets utseende skulle framhäva både magasinets ursprungliga byggnadskropp likväl som 

tillbyggnadens mer underordnade roll. Vindskivornas skulle på detta sätt återfå en del av sin 

ursprungliga storlek och utseende i förhållande till de olika taken/byggnaderna. 

Vattenavrinningen bör konstrueras så att en avledning av vatten från magasinstaket inte 

påverkar tillbyggnadens timrade gavlar. 

Det för de båda byggnadskropparna gemensamma takfallet bör behållas för att säkerställa 

en tät takkonstruktion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tak 

Bild 5. Tillbyggnadens mindre utskjutande 

takfot med dess överlappande vindskivor 

finns bevarade under den senare och 

djupare takfoten. 

För att kompensera det höjda taket vid 

tillbyggnaden kan de överlappande 

vindskivorna göras aningen konformade 

och med avskurna hörn. 

Lertegeltaket plockas ned, konditionen kontrolleras, pannor sorteras och förvaras för 

återanvändning. Status på befintligt undertak kontrolleras och skadade delar ersätts om 

möjligt med material lika befintligt, skadat brädtak ersätts med nytt virke av fura och skadad 

näver med om möjligt ny näver. Bärläkt ersätts med ny i lika dimension som befintlig. 

Fastighetsägaren avser att ersätta skadade pannor med äldre begagnat tegel lika befintligt 

enkupigt lertegel. 

Nocken täcks med nockbrädor av fura. Nockbrädor samt vattlister avfärgas med äkta Falu 

rödfärg, ljus. 



Vindskivor och vattbrädor 
Skadade vindskivor och vattbrädor ersätts med nya i samma utförande som befintliga, dvs 

dubbla vindskivor med överlapp vilka anpassas till takens höjd. De äldre vindskivorna på 

tillbyggnaden behålls innanför de nya vindskivorna. De gemensamma, för de båda 

byggnaderna, vindskivorna är idag kraftigt överdimensionerade på östra takfallet för att täcka 

skarven mellan de båda takfallens tidigare lutningar. Om möjligt bör höjden minskas och 

vindskivornas hörn sågas av. Tillbyggnadens ursprungliga vindskivor används som förlaga. 

Vid byte av vattbrädor används kärnvirke från fura med en tätvuxen kärna vilket ger ett mot 

yttre påverkan naturligt motståndskraftigt trävirke. Kärnsidan vänds utåt/uppåt. Vid montering 

av yttre virke används spik. Utbytt trävirke målas med äkta falu rödfärg, slamfärg. 

För att bevara byggnadens karaktär är det viktigt att de äldre måtten och utförandet 

återskapas. 

 

Övrigt 
Eventuella skador bör dokumenteras för framtida underhåll. Dokumentation sker lämpligen 

under arbetets gång och då med en enkel skiss, foto samt notering om omfattningen. 

Sly runt byggnaden bör rensas bort. 

Gården finns dokumenterad i examensarbetet; Övra gården, Dokumentation av 
bergsmansgård, Älvhyttan, Nora, vid KTH år 1995 av Susanna Christerson. 



 



 
 

 

Upprustning av Lillstugan inom Övra gården, Älvhyttan 9:2, 

Nora kommun, Västmanland 

 
Lilla byggnadsvårdsbidraget 

 

Bild 1.Östra sidan. 
 

Administrativa uppgifter 
 

Fastighetsägare: Rolf Christerson 

Fastighetsbeteckning: Älvhyttan 9:2 

ÖLM diarienummer: 2017.220.116 

Länsstyrelsens diarienummer: 434-2705-2017 

Tillstånd från Länsstyrelsen: 2017-05-02 

Antikvarisk medverkan: Louise Anshelm 

Kontaktperson/er: Rolf Christerson 

Registrerade bilder: OLM-2017-24-1-6 

Ersättning sökt för följande åtgärd/er: byte av tak och skadad fasadpanel 



Historia 
Övra gården ligger strax utanför bergsmansbyn Älvhyttan. Byns placering vid sjön Älvlången 

samt dess bebyggelse är karakteristisk för de byar som uppstod som en följd av 

järnhanteringen. Älvhyttan var ett stort byalag, folkrikast i socknen med 7 hemman, 28 åbor 

och 26 torpare undantaget de som inhyses samt backstugsittare.10 Byn hade stora ägor, 

sloghagar samt skogsmark. Tidigare låg samtliga gårdar inne i byn för att vid laga skifte, 

1827-1844, flyttas ut på byns ägor, däribland Övra gården. 
 

 
 

Del av karta från Häradsekonomiska kartan, 1864-73. Källa: Kartrummet, Stockholms Universitet, Nora, Hjulsjö, 
Lindes samt Ramsbergs härader, sydvästra delen. 

 

Beskrivning 
Övra gården uppfördes av Anders Ersson, bergsman i Älvhyttan. Gården består av ett större 

bostadshus vilket flankeras av ett mindre bostadshus (1859) samt ett magasin (1860-1870). 

Mitt emot bostadshuset ligger en ditflyttad större magasinsbyggnad (2000-tal). Väster om 

huvudbyggnaden ligger Lillstugan som flyttades till gården någon gång mellan 1860-1870. 

Ursprungligen var boden en ängslada. 
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Nora Socken Förr och Nu,  Anteckningar från 1868-1882 av bergsman Anders Larsson (2:a upplagan, 1982) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karta: www.eniro.se 
 

Lillstugan/vävstugan är i ursprungligt skick undantaget dörrparet. Byggnadskroppen har en 

slamfärgsmålad liggtimmerstomme med stående locklistpanel på västra sidan. Panelen 

avslutas vid syllstocken med en horisontal bräda med en snedställd vattlist. De utstickande 

knutskallarna, undantaget den sydvästra och västra är inklädda med brädor. Knutlådorna är 

delvis vitmålade. Stommen vilar på fältsten. På östra sidan, in mot gårdsplanen finns ett 

senare dörrpar klätt med fjällpanel. På samtliga fasadsidor finns fönster med två spröjsade 

lufter samt innanfönster. 

Byggnaden har ett sadeltak med nockås samt tre sidoåsar på ömse sida. Undertaket utgörs av 

vankantade brädor vilka löper ovanpå väggbandet och stannar mot ett vågbord. En takpapp 

är lagd ovan undertaket på vilken strö och bärläkt är spikad. Takbeläggningen utgörs av 

enkupigt lertegel med en nocktäckning av trä. Centralt på nocken finns en låg murad samt 

slammad skorsten med en hög i järn gjuten skorstenspipa. 

På östra sidan finns en målad hängränna i förzinkad plåt fästad i södra delen av 

takfotsbrädan. Hängrännan bärs av dels smidda krokar och dels ståltråd. 

Takgavlarna har överlappande dubbla vindskivor med snedskurna hörn och med vattlister av 

trä. Gavelns takutsprångär inklädd med en snedställd bräda och takfoten är på den östra 

långsidan är inklädd med rödmålad panel. 

Tak och fasad innan åtgärd 
Fastighetsägarna har beviljats bidrag för restaurering av tak samt rötskadad fasadpanel. 

Tillståndet var vid besökstillfället följande: 

 

Fasadpanel 
Panel samt locklist på västra långsidan är till vänster om ytterdörren rötskadad i nederkant 

och den snedställda vattbrädan saknas. Höger om dörren har vattbrädan lossnat helt eller 

delvis och den horisontala syllbrädan är påverkad av fukt. Fasadpanel och locklist är i något 

bättre skick på denna sida. 

http://www.eniro.se/


 
Bild 2. Östra sidan, vänster om dörren. 

 

Bild 3. Östra sidan, invid norra knuten. 

 

Tak 

Vattlister saknas alternativt har lossnat från vindskivorna på båda takfallen. Vindskivorna är 

bland annat på grund av avsaknad av vattlister skadade i överkant. Vindskivorna på södra 

gaveln har släppt vid nocken och nockbrädorna har gått isär. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Nock- och vattbräda, östra 

takfallet. 

Takfotsbrädan på östra sidan har till 2/3 -delar släppt och vridit sig utåt varför den nedersta 

raden med takpannor lutar nedåt. Ett antal takpannor är har vittrat och/eller förskjutits ur sitt 

ursprungliga läge. 
 

Bild 5. Takfotbräda som släppt och vridit sig utåt, nedre raden med takpannor är vinklade nedåt. 



Anvisningar 

Fasad 
Skadad panel och locklist sågas av strax ovanför det skadade området. Efter att panelen 

avlägsnats kontrolleras underliggande stomme för eventuell åtgärd. Har timret kvar sin 

bärighet avlägsnas rötskadad ytved, en halvsulning i närheten av knutkedjan är möjlig om 

knuten är oskadd och om det finns minst 50 cm kvar till skarvning. Nytt virke salas i och fästs 

med spik. Varvet ovan och under bör löpa helt. Den nya stocken/det nya trävirket ska ha 

samma dimension och utseende som den övriga stommen. Åtgärden förutsätter att timret har 

kvar sin bärighet. Konstruktionen bör undersökas av fackman som avgör lämplig åtgärd. 

Skadad panel och list byts ut genom att listen sågas snett inåt/uppåt för att förhindra att vatten 

rinner in mot stommen. Panel och läkt bör avslutas ett par mm ovanför vattbrädan för att 

underlätta för endträt att torka.  Vid byte av virke väljs en tätvuxen fura med lika dimension 

som befintligt virke. Vattlisten rödfärgas med äkta falu rödfärg. 
 

 

Källa: Liggtimmerhus, tillsyn och reparation, RAÄ 1992:2. 
 

Tak 

Lertegeltaket plockas ned, konditionen kontrolleras, pannor sorteras och förvaras för 

återanvändning. Status på befintligt undertak kontrolleras och skadade delar ersätts om 

möjligt med material lika befintligt, skadat brädtak ersätts med nytt virke av fura. Bärläkt 

ersätts med ny i lika dimension som befintlig. 

Nocken täcks med nockbrädor av fura. Nockbrädor samt vattlister avfärgas med äkta Falu 

rödfärg, ljus. 

Vindskivor och vattbrädor 

Skadade nockbrädor, vindskivor och vattbrädor ersätts med nya i samma utförande och 

dimensioner som befintliga, dvs dubbla vindskivor med överlapp. Vid byte av vattbrädor 

används kärnvirke från fura med en tätvuxen kärna vilket ger ett mot yttre påverkan naturligt 

motståndskraftigt trävirke. Kärnsidan vänds utåt/uppåt. Vid montering av nytt virke används 

spik. Utbytt trävirke målas med äkta falu rödfärg, slamfärg. 

För att bevara byggnadens karaktär är det viktigt att de äldre måtten och utförandet 

återskapas. 



Smidda järn 

För att bevara järnen inför framtiden bör de rostskyddsbehandlas. Efter telefonsamtal med 

hantverkare och dennes erfarenhet av rostskyddsbehandling framkom följande: 

De smidda järnen rengörs från rost genom skrapning och slipning alternativt sandblästring vid 

djup korrosion. Järnet kan sedan rostskyddsbehandlas med två lager blymönja samt 

linoljefärg alternativt ett rostskydds-/färgsystem baserat på linolja, gärna glimmerförstärkt. 

Exempel på lämpligt färgsystem är Isotrol vilken består av rostgrund (undvik klarlack Grund), 

pansarfärg samt täckfärg. Isotrol rostgrund kan även kombineras med linoljefärg. 

På kulturhistoriskt järn bör inte två-komponents system användas (polyuretan). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 6. Krokar till hängrännor. 
 
 
 

Övrigt 

Eventuella skador bör dokumenteras för framtida underhåll. Dokumentation sker lämpligen 

under arbetets gång och då med en enkel skiss, foto samt notering om omfattningen. 

Marken runt den nya syllstocken bör sänkas något alternativt dräneras för att hindra att vatten 

rinner mot byggnaden. Sly runt byggnaden bör rensas bort. 

Gården finns dokumenterad i examensarbetet; Övra gården, Dokumentation av 
bergsmansgård, Älvhyttan, Nora, vid KTH år 1995 av Susanna Christerson. 



 



 
 

 

 

 

Lilla byggnadsvårdsbidraget 
 

Bild 1. 
 
 

Administrativa uppgifter 

Fastighetsägare: Lars Henriksson 

Fastighetsbeteckning: 

ÖLM diarienummer: 

Stråbergsmyren 2:209 

Länsstyrelsens diarienummer: 434-3287-2017 

Tillstånd från Länsstyrelsen: 2017-05-24 

Antikvarisk medverkan: 

Kontaktperson/er: 

Louise Anshelm 

Elisabeth 

Registrerade bilder: OLM-2017-26-1-7 



 
Stråbergsmyren består av två kringbyggda gårdar högt belägna i ett jordbrukslandskap söder 

om Linnebäck och ca 8 km väster om Karlskoga. Norra gårdens huvudbyggnad uppfördes 

1846 och flyglarna är troligen uppförda vid ungefär samma tidpunkt. Till gården hör även 

ytterligare ett antal byggnader av olika ålder och utseende. 

Den för bidraget aktuella byggnaden utgör den västra av huvudbyggnadens flyglar. Tidigare 

användes byggnaden som visthusbod, idag förvaras bland annat ved och byggnadsmaterial 

på nedervåningen. 

Den västra flygeln genomgick en restaurering år 1994. Vid tillfället riktades grundstenarna 

upp samt förstärktes under mark med betong, rötskadat timmer ersattes helt eller delvis med 

nytt timmer, spåntaket lagades i med board och ny bär- och ströläkt spikades samt att 

byggnaden fick nya vindskivor, nockbrädor samt takfotsbrädor. Nock- och vattbrädor ströks 

med rödtjära och vindskivor och takfotsbrädor ströks med Falu rödfärg Ljus. Rötskadad panel 

och knutbrädor ersattes med nytt virke och på grund av fasadens kondition sågades de två 

nedersta decimetrarna av och ersattes med en liggande fotbräda med en lutande vattlist. 

Beskrivning 
Gården i sin helhet har en väl bevarad äldre karaktär och består av bostadshus i norr samt 

två flyglar/bodar i söder. 
 
 

 
Magasinsbyggnaden (västra flygeln) är uppförd med återvunnet timmer från en tidigare 

huvudbyggnad som stod sydöst om magasinet. Stommen som är av liggtimmer och vilar på 

hörnstenar av granit är klädd med stående sågad locklistpanel vilken vilar mot en horisontal 

syllbräda samt ovan denna en snedställd vattlist. Syllbrädan är på södra sidan invid 

vedbodsdörren rötskadad. Knutlådor täcker knutarna. Två dörrar av stående plank samt ovan 

dessa överkanthängda luckor. Taket är ett ryggåstak klätt med två-kupigt lertegel. 

Vindskivorna av trä är dubbla överlappande samt målade med falu rödfärg. Taket har vatt- 

samt nockbrädor av trä. 



Grundkonstruktionen 

Golvets bärlinor, i väst-östlig riktning, är upphängda på hängslen av järn och bär 

golvbjälklaget vilket även detta är upphängt på samma sätt. Under byggnadens södra del, på 

västra långsidan, har ett järnhängsle till en centralt placerad bärlina/hängslet släppt från 

syllen som ligger i marknivå. För att kompensera bärlinans stöd har golvbjälklagret på södra 

sidan stöttats upp med ett antal mindre träbitar/mindre sten som lagts ovanpå varandra. 
 

Bild 2. Västra fasadsidan. Bärlinans (1) infästning i syllstocken har släppt och det förlorade stödet kompenseras 
genom att golvbjälklaget stöttas med på fundamentet lagda träbitar (2). 

 
På södra sidan har ett antal av bjälklagrets ändar påverkats av obalans i tryckfördelningen. 

Interiört har detta orsakat en glipa mellan golv och fasad längs södra gaveln. 
 

Bild 3. Södra gaveln. Hängslet som bär golvbjälklagret har pressats upp/in i ändträt, sten har fogats in under 
bjälken och stöttar tillfälligt konstruktionen. 

 

 



På magasinets östra sida till höger om vedbodsdörren är den närmaste golvbjälken 

knäckt/av. 
 

Bild 4. Östra långsidan. Höger om vedbodsdörren är golvbjälklagret knäckt och enstaka golvplank är i kontakt 
med marken. 

Tak 
Magasinet har ett ryggåstak med kroppås samt tre sidoåsar på ömse sida. Gavlarna har 

dubbla överlappande vindskivor med vattlister i trä avfärgade med faluröd slamfärg. 

Tacktäckningen utgörs av två-kupigt lertegel med nockbrädor av trä. Takfoten är inklädd samt 

avfärgad med slamfärg. 

Interiört är åsarna skarvade vid den mittvägg som delar ovanvåningen. Sparrarna utgörs av 

bakar på vilka bärläkt är fästad. Undertaket utgörs av stickspån. Täckningen med stickspån 

upphör strax innan väggbandet. Längs västra takfallets nedre del har vid ett tidigare tillfälle 

masonit fått ersätta borttagna stickspån. Masonitskivor är även lagda ovan väggbandet vid 

takfoten. 



 
Bild 5. Sparrarna är på ett flertal ställen förstärkta med reglar. Till höger i bild syns det av vatten skadade golvet. 

Foto: Charlott Torgén (2016). 
 

Västra takfallet har två kraftigare läckage. Båda läckagen är belägna vid mötet mellan sidoås 

och sparre. Inga synliga skador finns på åsarna mer än partiell fukt. Vid besökstillfället 

regnade det kraftigt vilket gjorde att de kraftigare läckagen var tämligen synliga. 
 

Bild 6. Rötskadad sparre på östra takfallet, norra delen. 



Längs sydöstra väggbandet läckte vatten in på ett antal ställen. Enligt fastighetsägaren läckte 

det mer eller mindre längs hela denna sida sommaren 2016. 
 

Bild 7. Östra takfallet mot söder. Längs timmerväggen syns tidigare och pågående läckage. 
 

Fastighetsägaren avser att; 

 plocka ned befintliga takpannor 

 ta bort boarden lagd på västra takfallet 

 byta rötskadad eller på annat sätt skadad strö- och bärläkt (25 x 50 mm) 

 komplettera undertaket med nya stickspån samt byta läkt där så behövs 

 lägga tillbaka taktegel samt komplettera där så behövs 
 

Grundkonstruktion 

Efter att bärlinans infästning i syllen släppt har troligen golvbjälklagrets bärighet 

försvagats varpå trycket vid hängslena ökat och ändträt pressats samman. Den 

tekniska konstruktionen med upphängda bärlinor samt golvbjälklag utgör en viktig del 

av byggnadens kulturhistoriska konstruktion. Hängslenas kondition såg vid besöket ut 

att vara god varför dessa bör rengöras från rost, rostskyddsbehandlas samt 

återanvändas. Färgsystemet bör vara linoljebaserat och gärna glimmerförstärkt. Exempel på 

lämpligt system kan vara Isotrol. På kulturhistoriskt järn ska inte två-komponents system 

användas (polyuretan). Konstruktionen bör undersökas av fackman som avgör lämplig 

åtgärd. 

Kropp- samt sidoåsar 

På grund av ett längre pågående läckage bör åsarna efter att taket avtäckts 



kontrolleras/undersökas av fackman. Vattenskadad nock- och/eller sidoåsar kan påverka 

bärigheten beroende på placering och storlek. 

Vid ytlig skada på ås bör skadat trä tas bort tills fast virke nås. Nytt virke salas i och fästs med 

spik. Detta förutsätter att timret har kvar sin bärighet. 
 

Källa: Liggtimmerhus, tillsyn och reparation, RAÄ 1992:2. 
 

Tak 

Lertegeltacket plockas ned, konditionen undersöks, varefter pannor sorteras och förvaras för 

återanvändning. Trasiga pannor ersätts med nya i samma utförande. Skadad strö- och 

bärläkt demonteras och ersätts med ny. Då sparrarna till stor del utgörs av bakar ersätts dessa 

av brädor i ungefärligt samma dimension. Undertaket undersöks och rötskadade spån 

plockas bort och ersätts med nya spån. Läkt spikas sedan likt tidigare utförande på vilket 

teglet läggs. 

Västra takfallets läckage, åt söder, har lett till att golvet är partiellt rötskadat. Vid besöket 

konstaterades att även golvbjälklagret är påverkat. Konstruktionen/hållfastheten bör 

undersökas av fackman som avgör lämplig åtgärd. Vid byte av trä eftersträvas att bevara så 

stor del av befintliga golvplan som möjligt samt att material och utförande bör efterlikna 

befintligt i så stor utsträckning som möjligt. 

Nocken täcks med nockbrädor av fura. Nock samt vattlister stryks med pigmenterad tjära, sk 

rödtjära. Claessons och Auson är två återförsäljare av rödtjära. Övrigt nytt trävirke målas 

med äkta Falu rödfärg, ljus. 

Vindskivor och vattbrädor 

Skadade vindskivor och vattbrädor ersätts med nya i samma utförande och dimensioner som 

befintliga, dvs dubbla vindskivor med överlapp vilka anpassas till takets höjd. Vid byte av 

vattbrädor används kärnvirke från fura med en tätvuxen kärna vilket ger ett mot yttre 

påverkan naturligt motståndskraftigt trävirke. Kärnsidan vänds utåt/uppåt. Vid montering av 

yttre virke används spik. Utbytt trävirke målas med äkta falu rödfärg. 

För att bevara byggnadens karaktär är det viktigt att de äldre måtten och utförandet 

återskapas. 



 



 
 

 

Restaurering av tak på flygelbyggnad vid Fiskartorp, Stockshammar 

1:5, Askersund socken, Askersund kommun, Örebro 

Lilla byggnadsvårdsbidraget 
 

 

Bild 1. 

 
Administrativa uppgifter 

Fastighetsägare: 

Fastighetsbeteckning: 

ÖLM diarienummer: 

Torbjörn Persson 

Stockshammar 1:5 

2017.220.118 

Länsstyrelsens diarienummer: 

Tillstånd från Länsstyrelsen: 

434-1450-2017 

2017-05-24 

Antikvarisk medverkan: 

Kontaktperson/er: 

Louise Anshelm 

Torbjörn Persson 

Registrerade bilder: OLM-2017-25-1-5 

Ersättning sökt för följande åtgärd/er: Lagning/byte av tak 



Historia 

Gårdens bostadshus, en sk Närkestuga, uppfördes år 1780 tillhörande Stjärnsunds slott. 

Byggnaden utgör den östra flygeln till bostadshuset. 

 
 

Häradsekonomiska kartan 1864-67.  Källa: www.lantmateriet.se 
 

Fiskartorp, Ekonomiska kartan från 1955. Källa: www.lantmateriet.se 

http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/


Beskrivning 
Den rektangulära byggnadskroppen består av liggertimmer vars släta knutar täckts av dubbla 

slamfärgsmålade brädor. Västra långsidan har fyra dörrar av stående plank med smidda 

bandgångjärn. Ovan dörrarna finns luckor av stående plank. Dörrar och luckor har vitmålade 

foder. Östra sidan har en dubbel plankdörr samt ett fönster med spröjsade lufter. Grunden 

utgörs av fältsten lagd under knutpunkterna. Syllstocken är bytt i sin helhet på västra sidan 

samt delvis på södra gaveln. Byggnaden har två timrade mellanväggar. Norra delen av 

byggnaden har en ovanvåning, södra delen är öppen upp till nock. 

 

Taket är ett ryggåstak med nockås samt tre sidoåsar. Undertaket i södra delen utgörs av trol 

med ett tätskikt av björknäver. Norra delen av byggnaden har ett av trol och kvartstimmer 

blandat undertak. Ovan nävern finns ett lager jord på ca 10 cm. Vad som utgör underlag till 

bärläkten är inte möjligt att avgöra men då den andra flygelbyggnaden verkar ha ett klenare 

rundtimmer borde detta finnas även på detta tak alternativt att brädor eller liknande lagts som 

ströläkt ovan jordlagret. Takfallen har tvåkupigt lertegel samt nockpannor. 

Gavlarna har dubbla överlappande vindskivor samt vattbrädor av trä. Takfallen avslutas med 

en bred takfotsbräda. 
 

Bild 2. 

 

En presenning är lagd över en del av taket. Enligt fastighetsägarna har takpannorna rört sig 

och det växer gräs, blomster etc i jordlagret. Interiört syns i norra delen spår av takläckaget i 

form av uttorkade vattensamlingar på ovanvåningens trägolv. Takpannorna har påväxt av 

mossa och lav, enstaka pannor har vittrat samt ett antal förflyttats ur sitt ursprungliga läge. 

 

Ovanvåningen är delad i två delar/utrymmen vilka skils åt av en mellanvägg med en centralt 

placerad låg plankdörr. 

 

I anslutning till den norra mellanväggen är dels den norra övre sidoåsen och dels den 

intilliggande timmervägg påverkad av takläckaget. Fuktskadan på åsen är ca 70 cm lång. Till 

vänster om dörren är femte alternativt sjätte stockvarvet kraftigt rötskadat, ca 40 cm, och vid 

undersökning var timret fuktigt i dess övre del. Fastighetsägarna har penslat området på 

timmerväggen med en svag boracollösning. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 3-4. På grund av otillräcklig 

taktäckning har vatten läckt in 

och runnit längs åsen och vidare 

ned på mellanväggen. Vid femte 

timmervarvet nedifrån verkar 

vattnet ha samlats i en 

fördjupning i virket vilket efter tid 

rötskadats. 

 



 

 

Bild 5. Ovanvåningens södra del, västra takfallet, har en tidigare lagad skada där undertaket delvis 
sågats av, nävern avlägsnats och en tunnare skiva placerats i dess ställe. 

 

Anvisningar 

Sidoåsen är rötskadad invid upplaget och på grund av skadans placering blir påfrestningen 

på åsen hög varför dess bärighet bör undersökas av en erfaren hantverkare/timmerman som 

kan bedöma skadans omfattning samt lämplig åtgärd. Huruvida timmerväggens rötskadade 

område bör bytas i sin helhet eller om en halvsulning är tillräcklig bedöms av yrkeskunnig. 

Taket plockas ned och sorteras, fastighetsägaren avser att återanvända hela takpannor på 

annat tak. Jordlagret undersöks och vid synliga skadade områden och där vattenläckage 

förekommit undersöks om tätskikt och undertak behöver åtgärdas. Bortplockat material ersätts 

med nytt och det är av betydelse att material ersätts med likvärdigt borttaget. 

Fastighetsägaren önskar i enlighet med hantverkarens rekommendationer att komplettera 

taket med en oljehärdad board för att säkerställa takets täthet. Masoniten spikas på läkt på 

vilken bärläkt fästs. Vid tillägg av masonit är det viktigt att reglera höjden genom att 

exempelvis välja en nättare läkt. 

 
Vid byte av vattbrädor används kärnvirke från fura med en tätvuxen kärna vilket ger ett mot 

yttre påverkan naturligt motståndskraftigt trävirke. Kärnsidan vänds utåt/uppåt. Vid montering 

av yttre virke används spik. Utbytt trävirke målas med äkta falu rödfärg, slamfärg. Vid 

avfärgning av vindskivor och vattbrädor bör även syllen målas. För att bevara byggnadens 

karaktär är det viktigt att de äldre måtten och utförandet återskapas. 


