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Sammanfattning

Riksantikvarieämbetets institution för kon
servering (RIK) har under 1990-94 genomfört 
en översiktlig material- och skadeinventering 
av 139 byggnadsminnen i sten. Kriterier för 
skadebedömning har tagits fram för detta 
ändamål. Metoden har visat sig vara en fram
komlig väg att beskriva material och deras 
tillstånd. En fortsatt inventering av landets 
övriga byggnadsminnen i sten vore värdefull. 
Dock föreslås att natursten skiljs från övriga 
material, för att möjliggöra en mer detaljerad 
beskrivning av dess skadebild.

Som en spin-off-effekt av projektet har ett 
omfattande fotomaterial erhållits, som även 
finns i digital form på Photo CD.

Materialet har bearbetats länsvis och ger 
en indikation om regionala variationer baserat 
på ett begränsat urval byggnader.

Såväl granit som skiffer är i gott skick och 
utan allvarliga skador. Sandsten är den bergart 
som är mest skadad. En betydligt mindre del 
av kalkstenen behöver åtgärdas. För vissa 
objekt där kraftig krustabildning observerats 
på kalk- och sandsten är luftföroreningar en 
huvudorsak till skadorna. I de flesta fall finns 
dock andra skadeorsaker.

Många av skadorna beror på eftersatt 
underhåll. Detta gäller i första hand material 
som behöver underhållas med relativt täta in
tervall. Dit hör bland annat de förzinkade 
plåttaken som behöver målas om tämligen 
ofta. När så inte sker blir resultatet färgflag- 
ning med rostgenomslag som följd. Ett annat 
material som behöver täta underhållsintervall 
är trä.

Tegel kan nämnas som exempel på ett 
material med litet åtgärdsbehov. Tegel är ge
nomgående i gott skick, med allvarliga skador 
på endast en liten del av beståndet. Skadorna 
begränsas i allmänhet till ytvittring samt 
dåliga fogar. Koppar är ett annat material som 
är i mycket gott skick; i princip är hela be
ståndet intakt.

Den arkivforskning som gjorts visar att det 
ofta saknas dokumentation av utförda reno- 
veringsarbeten. I den mån det finns rapporter 
är dessa i regel av nog så översiktlig karaktär.

Vidare finns det brister i den allmänna doku
mentationen av byggnadsminnena; i alltför 
många fall har det inte gjorts en ordentlig 
dokumentation och utredning i samband med 
byggnadsminnesförklaringen. Det saknas 
även aktuellt bildmaterial för en stor del av 
byggnadsminnena. Det bildmaterial som finns 
är långt ifrån komplett, och ofta av äldre da
tum. Vidare saknas ritningar till många av 
byggnaderna. En förbättring av dokumen
tationen är starkt önskvärd för framtiden.
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Inledning

Under 1990 till 1994 har Riksantikvarie
ämbetets institution för konservering (RIK) 
genomfort en översiktlig material- och skade- 
inventering av byggnadsminnen i sten. Pro
jektet, som initierades av RIK:s institutions
chef Ulf Lindborg, har bedrivits inom luft- 
föroreningsprogrammet och med inriktning på 
hur fasad- och takmaterial påverkas av luft
föroreningar.

Det insamlade materialet har samman
ställts och bearbetats. Databearbetningen, som 
ligger till grund för denna rapport, har utförts 
av Nikolaj Tolstoy, AB Jacobson & Widmark.

Målsättning

Projektets övergripande målsättning har varit 
att få kunskap om vilka exteriöra material 
som förekommer i byggnaderna - till exempel 
tegel, natursten, puts och kopparplåt - samt att 
teckna en översiktlig bild av deras tillstånd. 
Det bör observeras att det är byggnadernas 
ytskikt som besiktigats. Ett annat syfte har 
varit att försöka få en uppfattning om miljö
påverkan på olika material samt att upp
märksamma behov av akuta räddningsinsat
ser. Det insamlade materialet är vidare lämp
ligt som underlag för underhållsplanering.

Tidigare material- och skade- 
inventering

Inventeringen har gjorts i samarbete med 
Statens institut för byggnadsforskning (SIB), 
numera Institutionen för byggd miljö vid 
KTH, som sedan tidigare hade erfarenhet av 
omfattande material- och skadeinventeringar.

Tillsammans med Korrosionsinstitutet 
(Kl) genomförde SIB 1986 en undersökning 
av 455 slumpvis utvalda byggnader i Stor
stockholm. Projektet gick under benämningen 
Materialinventering och besiktning av korro-

sionsskador orsakade av luftföroreningar på 
byggnader i Storstockholm (MOBAK).

Med utgångspunkt i MOBAK upprättades 
ett protokoll för byggnadsminnesinventering- 
en. Metodiken för undersökningen fastlades 
genom ett pilotprojekt där ett urval byggnads
minnen besiktigades.

Omfattning och metod 

Urval
Inventeringen omfattar 139 av landets totalt 
ca 350 privatägda stenbyggnader som bygg- 
nadsminnesförklarats till och med 1988. 
Sammanlagt har 247 byggnader besiktigats 
beroende på att exempelvis flygelbyggnader 
och ekonomibyggnader ofta ingår i byggnads- 
minnet. Med stenbyggnader avses även tegel
byggnader och putsade byggnader på en stom
me av natursten eller tegel. Träbyggnader in
går ej. Trä har dock tagits med när det använts 
som taktäckning eller ingått som fasadparti.

Besiktningslag
Besiktningslaget har bestått av två personer: 
antikvarie från Riksantikvarieämbetet och 
byggnadsingenjör från Statens institut för 
byggnadsforskning. Fältarbetet 1990-1991 i 
Stockholms- och Gotlands län har utförts av 
Lars Kennerstedt och Gösta Andersson. Fält
arbetet 1992-1994 i Malmöhus-, Göteborgs 
och Bohus- samt Skaraborgs län har utförts av 
Nils Olsson och Gösta Andersson.

All besiktning av material och skador har 
skett okulärt, i huvudsak från marknivå.Taken 
har dock oftast varit tillgängliga. I vissa fall 
har kemikalier använts för att bestämma 
färgtyp.

Besiktningsprotokoll
Besiktningsprotokollet består av tre delar. I 
första delen noteras administrativa uppgifter:
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län, landskap, kommun, socken, fastighets- 
beteckning, objektets namn och adress samt 
fastighetsägare. Vidare noteras vilket år som 
byggnadsminnesförklaring skett samt datum 
för besiktning.

Protokollets andra del inleds med en situa
tionsplan över byggnadsminnet. Därefter 
följer uppgifter om byggnadsår, omfattande 
ombyggnad, antal våningar, källare, husets 
huvudsakliga användning med mera.

Uppgifter om husets omkrets, byggnads- 
yta, tak- och fasadyta samt takform redovisas 
också. Vidare anges miljöläge, sol- och vind
exponering för respektive fasad, avstånd till 
söt- och saltvatten samt till föroreningskällor 
och trafik. Dessutom noteras hur byggnaden 
är uppvärmd.

Protokollets tredje del innehåller material
redovisningen, där de olika byggnadsdelarnas 
material, mängder och tillstånd redovisas för 
respektive fasad samt tak. Vidare noteras 
materialens ytbehandling och ålder. Ned
smutsning anges i tre grader: obetydlig, 
måttlig eller kraftig. Biologisk påväxt noteras 
också. Materialens tillstånd redovisas med en 
tvåsiffrig kod enligt nedan. Den första siffran 
anger ytbehandlingens tillstånd, den andra 
underlagets tillstånd.

0 Intakt
1 Mindre skador
2 Bör närmare undersökas
3 Bör åtgärdas snarast

Exempel: 10: mindre skadad ytbehandling 
med intakt underlag.

Vidare anges skadetyp, till exempel yt- 
vittring, bomparti och sprickor.

Arkivmaterial
Uppgifter om byggnadsår, ytskiktens ålder, 
ombyggnader, renoveringar med mera har 
hämtats från Antikvarisk-topografiska arkivet 
(ATA) samt från länsstyrelsernas och läns
museernas arkiv. Uppgifter har även tagits ur 
böcker och från ritningar. Vidare har fastig
hetsägare och förvaltare bidragit med upp
gifter.

Arkivsökningen visar att dokumentationen 
av renoveringar och ombyggnader ofta är 
bristfällig. Ibland finns en teknisk beskrivning 
eller liknande över planerade arbeten. I regel

saknas dock det viktigaste, nämligen en rap
port som visar vilka arbeten som verkligen 
utfördes vid renoveringen. Alltför ofta saknas 
konkreta uppgifter i handlingarna, vilket även 
gäller för bidragsärenden. Detta problem bör 
lösas omgående, om det i framtiden ska gå att 
följa vad som händer med byggnaderna. Vid 
bidragsärenden finns möjligheten att hålla 
inne en del av bidraget tills en kortfattad rap
port inkommit.

En annan brist är att det saknas aktuellt 
bildmaterial för en stor del av byggnads- 
minnena. Det bildmaterial som finns är långt 
ifrån komplett, och ofta av äldre datum. 
Vidare saknas ritningar till många av bygg
naderna.

Ritningsmaterial
Tillgängligt ritningsmaterial har beställts från 
respektive kommun. Ritningarna har tjänat 
som underlag vid beräkningar av bland annat 
byggnadsyta, fasad- och takytor samt 
materialmängder. När ritningar saknats har en 
enklare uppmätning gjorts på plats.

Fotodokumentation
Vid inventeringen har en omfattande exteriör 
fotodokumentation gjorts av byggnaderna. 
Såväl fasader, portaler, utsmyckningar som 
skador har fotograferats. Bildmaterialet finns 
även i digital form på Photo CD och kommer 
att ingå i RIK:s bilddatabas.

Fortsatt inventering

Även landets övriga byggnadsm innen i sten 
bör besiktigas för att erhålla mer kunskap om 
livslängd, underhållsintervall och skadeorsak
er på olika material och ytskikt. Även ur 
dokumentationssynpunkt är det värdefullt om 
detta arbete slutförs. En fortsatt inventering 
bör vidare vara värdefull med tanke på till
synen av byggnadsminnena. Många insam
lade uppgifter, till exempel ytskiktens ålder, 
sol- och vindexponering samt avstånd till 
föroreningskälla har inte redovisats i rapport
en, men finns inlagda i en databas. Dessa 
uppgifter blir intressanta först när ett större 
antal byggnadsminnen besiktigats.
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Databearbetning

F örutsättningar

Regioner
Bearbetningen har främst inriktats på fem 
regioner: Stockholms län, Gotlands län, Mal
möhus län, Göteborgs och Bohus län samt 
Skaraborgs län. Här finns 124 av de totalt 139 
byggnadsminnen som besiktigats.

Tillstånd
Genom att besiktningsprotokollet ändrats 
under projektets gång har materialtillstånd 
redovisats på två sätt. I början användes en 
tregrad ig skala: "intakt", "mindre skador" 
samt "bör repareras". Denna ersattes senare 
med den fyrgradiga som beskrivits ovan. I 
rapporten har de två skalorna slagits samman 
till "intakt", "mindre skador" och "bör åt
gärdas".

Byggnadsperioder
Byggnaderna har delats in i samma perioder 
som använts i nationalinventeringen "Natur
sten i byggnader": 1000-1299, 1300-1549, 
1550-1649, 1650-1749, 1750-1859, 1860- 
1909 samt 1910-, I nationalinventeringen är 
den sista perioden avgränsad mellan 1910 och 
1940; här omfattar den dock byggnader upp
förda 1910 och senare.

Miljöläge
De åtta olika miljölägena från besikt
ningsprotokollet har sammanförts till två 
grupper: stadsmiljö samt lantmiljö.

Biologisk påväxt
Alg och lav sorterade från början under en 
gemensam kod. Efterhand sågs det värdefullt 
att skilja dem åt. I Göteborgs och Bohus- samt 
Skaraborgs län är därför alg och lav redo
visade var för sig.

Materialfördelning

Byggnadsperiod
I samtliga fem regioner hör de flesta 
besiktigade husen till perioden 1750-1859, 
med undantag av Stockholms län där hus 
byggda 1650-1749 är vanligast. Resultatet för 
Stockholms län är dock osäkert, på grund av 
att endast en tredjedel av länets byggnads
minnen har besiktigats. Figur 1 och 2 visar 
den sammanlagda fördelningen av besiktigade 
fasad- och takmaterial i de fem regionerna per 
byggnadsperiod.

Det kan finnas skäl att se över hur olika 
tidsepoker och miljöer är representerade bland 
landets byggnadsminnen. Är exempelvis 
högreståndsmiljöer från 1700-och 1800-talen 
överrepresenterade?

Miljöläge
I figur 3 framgår miljöläge for de besiktigade 
byggnadsm innena i de fem regionerna. 1 
Stockholms län och Göteborgs och Bohus län 
ligger de flesta byggnaderna i stadsmiljö. I 
Gotlands län och Skaraborgs län finns däre
mot de flesta byggnaderna i lantmiljö. Bygg
naderna i Malmöhus län är jämnt fördelade 
mellan stads- och lantmiljö.

Byggnadsmaterial

Fasad- och takmaterial 
Figur 4 visar den sammanlagda fördelningen 
av besiktigade fasad- och takmaterial i de fem 
regionerna. Puts är det dominerande fasad- 
materialet. Totalt sett är dock tegel vanligast, 
beroende på att det förekommer såväl i fasad 
som på tak. Därefter följer natursten, for- 
zinkad plåt, koppar samt trä.

Regionala skillnader är märkbara. I 
Malmöhus län är exempelvis tegel det van
ligaste fasadmaterialet, till skillnad från puts 
i övriga län. I Skaraborgs län är natursten ett 
av de vanligaste materialen, medan stads-
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Totalt 5 län
B y g g n ad s är s k I as s

Material
H Övrigt 

Hi Stråtak 
■ Papp 

I Koppar 
Hl Gjutjärn

f~l Puts 
□ Trä

I För zink ad plåt - tak 
Hl Asbestcement - tak 
1 I Tegel - tak 

l egel - fasad 
I 1 Betong 

I Natursten
1000-1299 1300-1549 1550-1649 1650-1749 1750-1859 1860-1909 1910- lii klassal

Figur 1. Den sammanlagda fördelningen av besiktigade fasad- och takmaterial i Stockholms-, Gotlands-, 
Malmöhus-, Göteborgs och Bohus- samt Skaraborgs län per byggnadsperiod.

Totalt 5 län

1000-1299 1300-1549 1550-1649 1650-1749 1750-1859 1860-1909 1910- Ej klassat

Material
övrigt
Stråtak
Papp
Koppar
Gjutjärn
Stål
Puts
Trä
Förzinkad plåt - tak 
Asbestcement - tak 
Tegel - tak 
l egel - fasad 
Betong 
Natursten

Figur 2. Den sammanlagda fördelningen av besiktigade fasad- och takmaterial i Stockholms-, Gotlands
Malmöhus-, Göteborgs och Bohus- samt Skaraborgs län per byggnadsperiod. Uttryckt i procent.
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Totalt 5 län

Miljöläge

łłstadsatmosfar

HLantatmosfär
Stockholms län Malmöhus län Skaraborgs län

Gotlands län Göteborgs och Bohus län

Figur 3. Miljöläge för de besiktigade byggnadsminnena i Stockholms-, Gotlands-, Malmöhus-, Göteborgs 
och Bohus- samt Skaraborgs län.

T otalt 5 län

Övrigt

6,7%

Koppar

6,8%

Puts

29,0%

Trä

3,3%

Natursten

11,9%

Tegel fasad 

13,7%

Tegel tak 

19,5%

Förz stål tak 

9,1%

Figur 4. Den sammanlagda fördelningen av besiktigade fasad- och takmaterial i Stockholms-, Gotlands-,
Malmöhus-, Göteborgs och Bohus- samt Skaraborgs län.
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regionerna Stockholm och Göteborg har stora 
mängder förzinkad plåt.

Takmaterial
Även takmaterialen varierar mellan länen. 
Tegel är sammantaget det vanligaste tak
materialet, följt av förzinkad plåt, koppar och 
natursten, som till största delen består av 
skiffer. (Figur 5).

I Stockholms län är förzinkad plåt det 
vanligaste takmaterialet, följt av koppar och 
tegel. Samma sak gäller för Göteborgs och 
Bohus län.

Förzinkad plåt är det dominerande tak
materialet också i Skaraborg, följt av de stora 
grupperna tegel, natursten (skiffer) samt 
koppar.

I Gotlands län är tegel det vanligaste 
takmaterialet. Vidare är trätak vanliga på Got
land. De förekommer både som spån- och fal
tak. Stentaken utgörs av flistak, lagda med 
sand- och kalkstensflis. Ett annat gotländskt 
särdrag är agtaken.

Även i Malmöhus län dominerar tegel, 
följt av natursten, som nästan uteslutande be
står av skiffer, koppar, förzinkad plåt och as
bestcement (eternit).

Tillstånd
Figur 6 visar tillståndet för de besiktigade 
fasad- och takmaterialen i Stockholms-, 
Gotlands-, Malmöhus-, Göteborgs och Bohus- 
samt Skaraborgs län. De material som har det 
största åtgärdsbehovet är förzinkad plåt och 
trä.

Skadebild

Puts
Mellan 2% och 12% av de putsade ytorna i de 
fem länen bör åtgärdas. Byggnaderna i stor
stadsregionerna Stockholms- samt Göteborgs 
och Bohus län är minst skadade.

I de fem regionerna är totalt 66% av de 
putsade väggytorna avfärgade med oorganisk 
färg, främst kalkfärg. 16% har organiska 
färgskikt, som till största delen består av 
plastfärger. Några byggnader är dock målade 
med linoljefårg. I Göteborg har till exempel

funnits en tradition att måla putsade bygg
nader med oljefärg, då kalkfärg inte ansetts 
vara tillräckligt beständig mot det salta kust
klimatet. 18% av putsytorna är slutligen 
obehandlade. De obehandlade ytorna består 
dels av sådana som tidigare varit avfärgade 
och där färgen helt och hållet vittrat bort, dels 
av omålade putslagningar.

Det finns en märkbar skillnad i skadebild
en mellan de oorganiska respektive organiska 
ytskikten. På de organiska ytskikten finns i 
princip inga skador alls de första åren. Efter 
sex till tio år märks dock mindre skador på ca 
tre fjärdedelar av ytorna. De oorganiska yt
skikten däremot har en högre förekomst av 
mindre skador i inledningsskedet. Skadebild
en är dock sedan tämligen konstant, och fort
farande efter sexton till tjugo år är större 
delen av ytorna intakta. (Figur 7 och 8).

Tegel
Tegel är genomgående i gott skick, med all
varliga skador på endast en liten del av 
beståndet. Åtgärdsbehovet varierar mellan 1% 
och 2%. I Malmöhus län är dock siffrorna 
något högre: 4% av fasadernas tegelytor bör 
repareras; av tegeltaken dock mindre än 1%. 
Den högre skadeforekomsten i Skåne beror 
troligen till stor del på att byggnaderna är 
gamla, i flera fall medeltida. I övrigt är ska
dorna på tegelfasader oftast begränsade till 
dåliga fogar.

Natursten
Sandsten är sammantaget den bergart som är 
mest skadad: 24% bör åtgärdas. Mindre 
skador finns på 53% av ytorna. 23% av sand
stenen är intakt. (Figur 9 och 10)

Kalksten är i bättre skick. Av denna bör 
2% åtgärdas. Dock finns mindre skador på 
81 % av ytorna. 17% är intakt.

Endast en mycket liten mängd marmor 
ingår i undersökningen, varför skadebilden är 
osäker.

Inga allvarliga skador har noterats på 
skiffertaken. På 45% av beståndet finns dock 
mindre skador. Resterande 55% är intakt.

Ej heller på granit finns några allvarliga 
skador. Den dominerande delen - 75% - är 
intakt. Mindre skador uppträder på 25% av 
ytan.
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Takmaterial totalt 5 län

Tegel 43,5%

Natursten 8,4%

Övrigt 4,1%

Stråtak(ag) 1,2%

Papp 1,2%

Koppar 14,9%

Asbestcement 1,6 %

Förz stål 20,4%

Trä 4,7%

Figur S. Den sammanlagda fördelningen av takmaterial i de besiktigade byggnaderna i Stockholms-, 
Gotlands-, Malmöhus-, Göteborgs och Bohus- samt Skaraborgs län.

Totalt 5 län

Tillstånd 

|Bör åtgärdas 

iMindre skador

Iintakt

V“
V % %

T,

Figur 6. Tillstånd för fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna i Stockholms-, Gotlands-,
Malmöhus-, Göteborgs och Bohus- samt Skaraborgs län
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Puts med organiskt ytskikt

Samtliga besiktigade byggnadsminnen

Tillstånd

Isör åtgärdas 

IMindre skador 

I Intakt
-5 6-10 11-15 21-25 26-30 31-

Ålder på putsens ytbehandling, år

Figur 7. Tillstånd för organiska ytskikt på puts i förhållande till deras ålder. Diagrammet baseras på 
samtliga 139 besiktigade byggnadsminnen. Uttryckt i procent.

Puts med oorganiskt ytskikt

Samtliga besiktigade byggnadsminnen

B

28

70

34

66

Tillstånd 

^Bßör åtgärdas 

HMindre skador 

Intakt
11-15 16-20 21-25 26-30 31-

Ålder på putsens ytbehandling, år

Figur 8. Tillstånd för oorganiska ytskikt på puts i förhållande till deras ålder. Diagrammet baseras på 
samtliga 139 besiktigade byggnadsminnen. Uttryckt i procent.
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Totalt 5 län

a
;>

pj>->
>-•

Granit Marmor Skiffer Annat
Sandsten Kalksten Obestämd

Tillstånd
Hßör åtgärdas 

Imindre skador 

Bin takt

N atursten
Figur 9. Tillstånd för besiktigat stenmaterial i Stockholm-, Gotlands-, Malmöhus-, Göteborgs och Bohus- 
samt Skaraborgs län.

Totalt 5 län

Tillstånd
IBör åtgärdas 

iMindre skador

Iintakt
Granit Marmor Skiffer Annat

Sandsten Kalksten Obestämd

N atursten

Figur 10. Tillstånd för besiktigat stenmaterial i Stockholm-, Gotlands-, Malmöhus-, Göteborgs och Bohus- 
samt Skaraborgs län. Uttryckt i procent.
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I byggnader med kontors- och affärs
lokaler finns ofta missprydande hål på sten- 
portalerna. Ibland är stenen mer eller mindre 
perforerad av hål från skyltar. Det före
kommer även att byggnadsminnesskylten 
monterats på portalerna, i stället for vid sidan 
om. Skyltar bör i möjligaste mån undvikas på 
portalerna. Om annan placering inte är möjlig 
bör endast en skylt, som rymmer skyltarna till 
samtliga hyresgäster, tillåtas.

Stentrapporna är överlag kraftigt beväxta. 
Vidare är fogarna ofta i dåligt skick. Dessa 
onödiga skador skulle undvikas om påväxten 
borstades bort och fogarna lagades emellanåt.

Trä
Trä ingår egentligen inte i inventeringen. Det 
har dock tagits med när det ingått som ett 
fasadparti eller använts som takmaterial. 
Åtgärdsbehovet är högt. I Stockholms län bör 
36% av träytorna åtgärdas. På Gotland, där trä 
främst förekommer som taktäckning, bör 27% 
av taken och 20% av fasaderna åtgärdas. I 
Skaraborgs län samt Göteborgs och Bohus län 
är situationen något bättre: där bör 19% 
respektive 17% av träytorna åtgärdas.

En orsak till skadorna är att underhåll - 
främst ommålning - inte sker med tillräckligt 
täta intervaller. Det bristfälliga underhållet 
märks inte minst på fönstren, som i många 
fall behöver kittas och målas. Särskilt tydligt 
brukar detta vara på sydfasaderna.

Stål och gjutjärn
Stål förekommer bland annat i ankarslut. 
Åtgärdsbehovet for stål är överlag lågt. I 
Stockholms län behöver dock 5% åtgärdas. 
Inga allvarliga skador har noterats på gjutjärn, 
som bland annat förekommer i några av 
byggnadsminnena i Göteborg.

Förzinkad plåt
Ytskiktet på förzinkad plåt, som är ett vanligt 
takmaterial, är genomgående i dåligt skick. I 
Malmöhus län bör hela 39% av plåttaken åt
gärdas. I Stockholms län och Skaraborgs län 
bör 26% respektive 19% åtgärdas. De minst 
skadade plåttaken finns i Göteborgs och Bo
hus län, där 16% behöver målas om. På Got
land finns endast en mycket liten mängd för-

zinkade plåttak.
Vid databearbetningen framkom att den 

platsmålade plåten bör målas om efter ca sju 
år, vilket överensstämmer ganska väl med re
sultatet i MOBAK- undesökningen.1 För den 
fabrikslackerade plåten gäller att underhåll 
bör ske efter ca elva år, ett resultat som tyder 
på en förvånansvärt kort livslängd på yt
skiktet. Fabriks lackerad plåt anses normalt ha 
en betydligt längre underhållsfri period före 
första ommålningen, och resultatet måste un
dersökas närmare. En bidragande orsak till 
ytskiktets korta livslängd kan vara de skador 
som ofta syns på färgskiktet och som orsakas 
av maskinen som används vid falsningen av 
plåten. Skadorna åtgärdas sällan på ett till
fredsställande sätt och kan ge upphov till 
färgflagning med rostgenomslag som följd. 
(Figur 11 och 12)

Järnplåt
Förutom den förzinkade plåten finns även 
små mängder järnplåt, så kallad svartplåt. I 
Malmöhus län utgör den 1,4% av tak
materialen. I Göteborgs och Bohus län är 
0,5% av takytorna täckta med svartplåt, i 
Skaraborgs län 0,2%. I Stockholms- samt 
Gotlands län finns ingen svartplåt på de be
siktigade byggnaderna.

Koppar
Koppar förekommer nästan uteslutande som 
takmaterial och är i mycket gott skick. Endast 
mindre skador har noterats. Koppar orsakar 
dock ofta gröna missfärgningar från tak, av- 
vattningssystem och olika avtäckningar.

Biologisk påväxt

Den kraftigaste påväxten finns på asbest
cement, så kallad eternit, som nästan ute
slutande förekommer som takmaterial. Endast 
en liten del av asbestcementen saknar påväxt; 
på 90% växer alg och/eller lav. Dessutom 
förekommer mossa på 6% av ytorna. Även 
tegeltak är kraftigt beväxta: på närmare hälft-

1 Tolstoy m. fl., 1989, s. 74f.
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Platsm ålad förzinkad stålplåt på tak

Samtliga besiktigade byggnadsminnen

Tillstånd

Bör åtgärdas

Mindre skador

Intakt
Ej daterat

Ålder, år

Figur 11. Tillstånd för ytskiktet på platsmålad förzinkad plåt i förhållande till dess ålder. Diagrammet 
baseras på samtliga 139 besiktigade byggnadsminnen. Uttryckt i procent.

Fabrikslackerad förzinkad stålplåt på tak

Samtliga besiktigade byggnadsminnen

Tillstånd

Bör åtgärdas

[Mindre skador

Intakt
Ej daterat

Ålder, år

Figur 12. Tillstånd för ytskiktet på fabrikslackerad förzinkad plåt i förhållande till dess ålder. Diagram
met baseras på samtliga 139 besiktigade byggnadsminnen. Uttryckt i procent.
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en av takytorna finns alg och/eller lav. Vidare 
växer mossa på tegeltaken, dock i mindre om
fattning än på taken av asbestcement. På 
koppartaken finns ingen som helst påväxt. 
(Figur 13 och 14).

Den biologiska påväxten varierar kraftigt 
mellan regionerna. I Stockholms län finns i 
princip ingen påväxt alls. Ytbeväxtningen är 
generellt låg även i Göteborgs och Bohus län. 
I Malmöhus län finns dock en hel del påväxt, 
inte minst av grönalger, som knappast före
kommer alls i de övriga länen. Även i Got
lands- och Skaraborgs län är påväxt vanlig. 
Den består där företrädesvis av lav.

Stenbeståndet är kraftigast beväxt i Got
lands- och Skaraborgs län, där endast 23% 
respektive 31% saknar påväxt. I Gotlands län 
domineras påväxten av lav, men även mossa 
förekommer. Lav är den vanligaste påväxten 
även i Skaraborgs län, dock är andelen mossa 
betydligt lägre än på Gotland. 1 Malmöhus län 
är drygt 30% av stenbeståndet beväxt. 
Påväxten i Skåne består främst av alg och lav, 
men även mossa och övrig påväxt före
kommer. Till denna kategori hör vildvin och 
murgröna. I Göteborgs och Bohus län växer 
alg och lav på 10% av stenbeståndet; i övrigt 
saknas påväxt. I Stockholms län är endast en 
mycket liten del av naturstenen beväxt. (Figur 
15 och 16).

Nedsmutsning

Den hårdaste nedsmutsningen finns på bygg
naderna i Stockholms län; den är betydligt 
måttligare exempelvis i Skaraborgs län. Sett 
till material är asbestcement smutsigast: hela 
beståndet är hårt nedsmutsat.

Sandsten är den smutsigaste bergarten; 
kalksten och granit är betydligt renare. Över
lag är taken smutsigare än fasaderna. Det bör 
dock påpekas att det ibland varit svårt att 
skilja nedsmutsning från ytbeväxtning. (Figur 
17 och 18).

Skadebild i förhållande till 
miljöläge och väderstreck

Det har i allmänhet varit svårt att koppla 
skadorna till luftföroreningar. Inte heller är 
byggnader i städer svårare skadade än de på 
landsbygden. Tvärtom är åtgärdsbehovet för 
de flesta material större på landsbygden än i 
städerna. Det kan finnas flera förklaringar till 
detta. Många av objekten på Gotland utgörs 
exempelvis av gamla bondgårdar, som i dag 
fungerar som fritidshus och museigårdar. 
Dessa används i regel endast sommartid, och 
har tämligen gamla ytskikt. Att ytskikten är 
gamla påverkar också nedsmutsning och bio
logisk påväxt.

Påväxt och nedsmutsning har studerats i 
förhållande till väderstreck. Det har dock varit 
svårt att se något tydligt samband mellan på
växt och väderstreck. Vissa tendenser finns 
dock. I Skaraborgs län återfinns exempelvis 
den helt dominerande påväxten på taken. 
Detta gäller för såväl alg och lav som mossa. 
70% av algbeståndet finns på takytorna, och 
hela 80% av mossan. Påväxt av både alg och 
lav är också vanligast på takytorna. För lav är 
fördelningen lite annorlunda. 42% av 
beståndet växer på tak, och 23% på fasader 
mot norr. Lavpåväxten fördelar sig i övrigt 
ganska jämnt mellan öster, söder och väster. 
Det förväntade resultatet, med den kraftigaste 
påväxten mot norr, går inte helt att belägga. 
(Figur 19 och 20).

Ej heller är nedsmutsningen särskilt fram
trädande mot norr. En hel del av takens på
växt finns dock på den norra sidan, vilket inte 
framgår av bearbetningen. Vid en fortsatt 
inventering kan det därför finnas skäl att ange 
väderstreck for respektive takfall.
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Totalt alla byggnader
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Figur 13. Ytbeväxtning pä fasad- och takmaterial i samtliga 139 besiktigade byggnadsminnen.
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Ytbeväxtning på fasad- och takmaterial i samtliga 139 besiktigade byggnadsminnen. Uttryckt i
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Ytbeväxtning på natursten i 5län

ooo
cd'M

Stockholms län Malmöhus län Skaraborgs län
Gotlands län Göteborgs och Bohus län

Figur 15. Ytbeväxtning på besiktigat stenmaterial i Stockholms-, Gotlands-, Malmöhus-, Göteborgs och 
Bohus- samt Skaraborgs län.

Ytbeväxtning på natursten i 5län

Stockholms län Malmöhus lån Skaraborgs län
Gotlands län Göteborgs och Bohus län

Ytbeväxtning

Övrigt

ossa

lAlg och/eller lav

Figur 16. Ytbeväxtning på besiktigat stenmaterial i Stockholms-, Gotlands-, Malmöhus-, Göteborgs och 
Bohus- samt Skaraborgs län. Uttryckt i procent.
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Totalt 5 län
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10000

8000

6000

4000

2000

N edsmutsning
1 Kraftig

I___I Måttlig

Bobetydlig
Granit Marmor Skiffer Annat

Sandsten Kalksten Obestämd

N atursten

Figur 17. Nedsmutsningsgrad på besiktigat stenmaterial i Stockholms-, Gotlands-, Malmöhus-, Göte
borgs och Bohus- samt Skaraborgs län.

Totalt 5 län

Granit Marmor
Sandsten

Skiffer Annat
Kalksten Obestämd

Nedsmutsning 

^BKraftig 

□ Måttlig

Bobetydlig

N atursten

Figur 18. Nedsmutsningsgrad på besiktigat stenmaterial i Stockholms-, Gotlands-, Malmöhus-, Göte
borgs och Bohus- samt Skaraborgs län. Uttryckt i procent.
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Skaraborgs Iän
6 ooo

M ossa Övrigt

V äderstreck

□ rak
I I Vaster

■ söder 

I I Öster 

■ N orr

Alg och lav

Ytbeväxtning

Figur 19. Skaraborgs län. Ytbeväxtning på de besiktigade byggnaderna i förhållande till väderstreck.
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Skaraborgs län
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Figur 20. Skaraborgs län. Ytbeväxtning på de besiktigade byggnaderna i förhållande till väderstreck. 
Uttryckt i procent.
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TillståndMaterialfördelning

Puts, som är det vanligaste fasadmaterialet i 
de besiktigade byggnaderna i Stockholms län, 
utgör 44% av den sammanlagda fasad- och 
takytan. Därefter följer förzinkade plåttak 
24%, tegel 11 %, varav tak 7% och fasad 4%, 
koppartak 11%, natursten 4% samt övriga 
material 6%. (Figur 22).

Takmaterial

Det dominerande takmaterialet i de be
siktigade husen i Stockholms län är förzinkad 
plåt, som täcker 56% av takytorna. Därefter 
följer koppar 25% och tegel 16%. I små 
mängder finns även papp 1 %, natursten 0,7% 
och trä 0,3%. (Figur 23).

Materialfördelning i bygg- 
nadsperioder

I figur 24 och 25 är fasad- och takmaterialens 
fördelning kopplad till husens byggnadsår och 
inte till materialålder. Figuren kan ändå ge en 
antydan om vilka material som använts under 
olika perioder.

I Stockholms län är de flesta besiktigade 
husen byggda 1650-1749, till skillnad från de 
övriga fyra länen, där merparten är från 
perioden 1750-1859. Det bör dock påpekas att 
endast en tredjedel av byggnadsminnena i 
Stockholms län har besiktigats, vilket gör re
sultatet osäkert.

I Stockholms län är puts det dominerande 
materialet i princip under samtliga perioder, 
med undantag för 1860-1909, där förzinkad 
plåt är vanligast. I byggnader från 1750-1859 
finns det ungefär lika mycket puts som för
zinkad plåt.

Trä är det material som är i sämst skick i 
länets besiktigade hus: 36% bör åtgärdas. 
Vidare bör 26% av de förzinkade plåttaken 
och 7% av naturstensbeståndet åtgärdas. För 
stål och puts uppgår åtgärdsbehovet till 5% 
respektive 4%. 1% av tegeltaken bör repare
ras, däremot har inga allvarliga skador no
terats på tegelfasader. Ej heller på koppar
taken finns några allvarliga skador. (Figur 26 
och 27) .

Besiktigade material

Puts
Puts utgör 44% av den sammanlagda fasad- 
och takytan i de besiktigade byggnaderna i 
Stockholms län. Venngarns slott är ett exem
pel på länets putsade byggnadsminnen.

Venngarns slott
Anläggningen består av en huvudlänga 
med framskjutande mittparti, flankerad av 
två flyglar som är sammanbyggda med hu
vudlängan. (Figur 28).

Slottet har medeltida ursprung och har 
byggts ut i flera etapper, bland annat 1591 
av hertig Gustav av Sachsen, Johan III:s 
systerson. Det fick i stort sitt nuvarande 
utseende på 1660-talet, då rikskanslern 
Magnus Gabriel De la Gardie genomförde 
en större ombyggnad med den italienska 
renässansvillan som förebild. Fasaderna 
var ursprungligen rikare utformade, och 
hade dekorerade fönsteromfattningar. 
Mellan trapphuset och flyglarna fanns 
altaner, prydda med trästatyer. Ett slotts
kapell från 1665 finns i de nedre två 
våningarna i huvudlängans södra del.2

På huvudlängans gårds- respektive 
trädgårdsfasad finns huggna stenportaler, 
tillskrivna Hans och Markus Hebel, som 
ska ha tillverkat dem för slottet Ekholmen 
på 1630- eller 40-talet.3

Slottets fasader, som renoverades i 
början av 1970-talet, är avfärgade i gult på

24

2 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 45f.
3 Rosell, 1988, s. 18ff.





Stockholms län

Övrigt

5,9%

Koppar

10,9%

Puts

44,0%

Natursten 

3,7% 

Tegel fasad 

4,3%

Tegel tak

Figur 22. Stockholms län. Fasad- och takmaterialens fördelning i de besiktigade byggnaderna.

Takmaterial Stockholms län

Tegel

16,3%

N atursten 

0,7%

Papp

1,1%

Koppar

25,4%

Förz stål 

56,2%

Trä

0,3%

Figur 23. Stockholms län. Takmaterialens fördelning i de besiktigade byggnaderna.
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Stockholms län

-S

Material

Papp

Koppar

Stal

Puts

Trä

Förz stil tak 

Tegel tak 

Tegel fasad 

Betong 

Natursten
1300-1549 1550-1649 1650-1749 1750-1859 1860-1909 1910-

Byggnads årsklass

Figur 24. Stockholms län. Fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna per hyggnadsperiod.
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Byggnadsårsklass

Figur 25. Stockholms län. Fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna per hyggnadsperiod. Ut
tryckt i procent.
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Stockholms län

Tillstånd

Bör åtgärdas

Mindre skador

Intakt

Figur 26. Stockholms län. Tillstånd för fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna.

Stockholms län

Tillstånd

Bör åtgärdas

Mindre skador

Figur 27. Stockholms län. Tillstånd för fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna. Uttryckt i 
procent.
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Figur 28. Venngarns slott. Slottets nuvarande utseende tillkom vid en ombyggnad på 1660-talet. Foto Lars 
Kennerstedt.

Figur 29. Venngarns slott. Färgflagning på huvudbyggnadens förzinkade plåttak. Foto Lars Kennerstedt.
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en svartmålad sockel. De valmade taken är 
täckta med svartmålad galvaniserad plåt, 
som nylades 1976.4

Skador på puts
64% av länets besiktigade putsytor är intakta.
På 32% finns mindre skador. 4% bör
repareras.

Rissne gård
Vid besiktningen i augusti 1990 var 
huvudbyggnaden vid Rissne gård i mycket 
dåligt skick. (Figur 30).

Huvudbyggnaden påbörjades någon 
gång mellan 1640 och 1655, av underståt
hållaren i Stockholm, Reinholt Leuhusen, 
som även uppförde Petersenska huset i 
Gamla stan. 1658 omtalas Rissne som 
säteri.5

Byggnaden hade ursprungligen en 
högre resning; en teckning till Suecia- 
sticket visar Rissne med två våningar och 
fyra höga trappgavlar i holländsk renäs
sans. 1811 revs övervåningen och bygg
naden fick sitt nuvarande utseende med 
sadeltak. I samband med rivningen av 
övervåningen stympades portalen något 
och förlorade sitt krön.6

Av de många byggnaderna vid gårds
planen finns två timmrade och panelklädda 
parstugor fortfarande kvar; den östra till
kommen 1724 och den södra 1765. Säteri
et drogs in till Kronan 1692 och användes 
som ryttmästareboställe av kavalleriet 
fram till slutet av 1800-talet. Rissne har 
därefter fungerat som jordbruksfastighet 
och officersmäss. Gården ägs sedan 1975 
av Sundbybergs kommun.7

I början av 1970-talet fanns svåra fukt
skador i källaren, som åtgärdades genom 
dräneringsarbeten och varmluftsfläkt. Vid 
besiktningen flagnade putsen runt om på 
fasaderna, speciellt vid de nedre partierna. 
I byggnadens nordöstra hörn fanns även 
allvarliga sättningsskador, med putsnedfall 
och vittring av det frilagda teglet. Huvud
byggnaden har sedan länge haft problem

4 Kennerstedt, 1990, s. 33.
3 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 48.
6 Ibid, s. 48f.
7 Ibid, s. 49.

med sättningar, redan under 1700-talet 
omtalades rämnader, sprickor och sjunk- 
ningar.8

Även hörnkedjorna i gotländsk sand
sten var svårt skadade, med djupgående 
vittring samt biologisk påväxt. Mest ska
dad var hörnkedjan i det nordöstra hörnet. 
(Figur 31). På båda hörnkedjorna hade de 
högst sittande stenarna klarat sig bäst. 
Dåligt fungerande vattenavrinning från 
taken bedömdes vara den avgörande or
saken till skadorna. Regnvattnet antogs 
även vara en orsak till skadorna i nord
östra hörnet. Vidare var takteglet bitvis 
ganska vittrat och skadat. En omfattande 
ytbeväxtning fanns på den mer skuggade 
sidan, dock verkade inte taket läcka.9

De mest framträdande skadorna på por
talen, huggen i öländsk kalksten samt got
ländsk sandsten, fanns på baserna. Skador
na var till stor del mekaniska. På portal
bågens kvaderstenar och på kapitälbanden 
märktes vittringsskador. På såväl portalen 
som på hörnkedjorna fanns spår av röd 
bemålning.10

Rissne gård har renoverats efter 
besiktningen.

Tegel
Tegel utgör 11 % av de sammanlagda fasad- 
och takmaterialen och 16% av takmaterialen 
i länets besiktigade byggnader. Cirkus är ett 
exempel på länets tegelbyggnader.

Cirkus
Stockholms Cirkus är den äldsta av de få 
bevarade cirkusbyggnaderna i landet. 
(Figur 32). Byggnaden uppfördes 1890-91 
av arkitekten och byggmästaren Ernst 
Haegglund, och kom delvis att vila på 
grundmurarna till en äldre cirkusbyggnad 
- Mothanders manege.11

Cirkus domineras av salongens kupol 
med lanternin. Över mittornet mot Djur- 
gårdsslätten finns en kvadriga med Apol-

8 Kennerstedt, 1990, s. 3Of.
9 Ibid.
10 Ibid, s. 30.
11 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 12.
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Figur 31. Rissne gård, huvudbyggnadens nord
östra hörn. Även hörnkedjorna i gotländsk 
sandsten var svårt skadade 1990. Redan på 
1700-talet omtalas problem med sättningar 
på huvudbyggnaden. Foto Lars Kennerstedt.
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Figur 32. Cirkus, uppförd på 1890-talet, är den äldsta av landets bevarade cirkusbyggnder. Foto Lars 
Kennerstedt.

Figur 33. Cirkus. Kvadrigan ovanför entrén mot Djurgårdsslätten. C. J. Dyfvermans original, utfört i gips 
och klätt med blyplåt, ersattes 1972 med en kopia i polyuretanskum, klädd med plast och glasfiberväv. 
Foto Lars Kennerstedt.

31



<

(



lon som körsven, gestaltad av skulptören 
C. J. Dyfverman.12 (Figur 33).

Byggnaden är uppförd av tegel på en 
grovhuggen granitsockel. Fasaderna är 
delvis putsade och avfärgade i gult och 
rött. Dekorativa element som pilastrar, 
konsoler, hörnkedjor, omfattningsstenar 
med mera är utförda i puts. Hörn och mitt
partier accentueras av torn. Tornhuvarna 
är täckta med skiffer med utsmyckningar 
i plåt. Den stora kupoltrumman är täckt 
med rödmålad förzinkad plåt, som till
kommit och förbättrats i flera omgångar 
under 1970- och 80-talen. Det ursprung
liga skiffertaket ligger till stor del kvar. 
Viss skiffer har dock bytts ut och lagts om, 
senast 1972. Några ytor har även ersatts av 
plåt.13

1895-97 kallades anläggningen Arena
teatern och fungerade under de närmast 
följande åren som varieté- och teaterlokal. 
Omkring 1910 lades ett dansgolv över 
manegen och byggnaden användes som 
dansrestaurang under namnet Pinets Bos
ton Palace. 1931-32 byggdes den om till 
teater, efter ritningar av arkitekten Torsten 
Stubelius. Han inrättade en scen, byggde 
in altanen och flyttade ut entréhallen. 
Vidare byggde man till ett scenhus bakom 
salongen.14

Cirkus tillföll Nordiska museet 1955 
genom en donation. Efter att cirkus
funktionen upphört 1957 hyrdes bygg
naden ut till dåvarande Radiotjänst för 
TV-inspelningar. 1963 övergick Cirkus i 
Stiftelsen Skansens ägo.15 I dag används 
byggnaden främst som konsert- och teater
lokal.

C. J. Dyfvermans kvadriga ovanför 
entrén mot Djurgårdsslätten stod ursprung
ligen på spårvägshuset vid Tegnérgatan i 
Stockholm. Den härrörde från mitten av 
1800-talet och var utförd i gips och klädd 
med blyplåt. Fyrspannet byttes 1972 ut 
mot en kopia av polyuretanskum som 
klätts med plast och glasfiberväv. Origi
nalet hade då så svåra frätskador på bly
plåten att det inte ansågs värt att konser-

12 Ibid.
13 Kennerstedt, 1990, s. 22f.
14 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 12f.
15 Ibid, s. 13.

vera. Sannolikt var Dyfverman upphovs
man även till de två skulpturgrupperna 
som flankerade kvadrigan. Dessa togs ner 
omkring 1932. Vid tillbyggnadsarbetet på 
30-talet försvann även två gripar vid 
trappan mot Djurgårdsslätten. Den smala 
frisen med ryttare och hästar som löpte 
runt fasaderna putsades dessutom över.16

Till exteriör utsmyckning hör även 
dekorativt gjutjärnsarbete upptill på mitt
tornet mot Djurgårdsslätten, samt gas- 
ljushållare i form av putti mot Hassel
backen. Gjutjärnsarbetena utfördes troli
gen av Bolinders mekaniska verkstad.17

Vid besiktningen i juli 1990 var teglet 
i gott skick, bortsett från enstaka ytor med 
mekaniska skador. De putsade ytorna var 
tämligen smutsiga, vilket syntes tydligast 
på den gula putsen. Stora delar av putsen 
hade fallit bort eller var på väg att släppa 
från underlaget. Otaliga skador uppträdde 
på de arkitektoniska detaljerna. Flera av 
skadorna kunde härledas till vattenskador 
och frostsprängning. Vidare var träpanelen 
på mittkupolens trumma ganska skadad. 
Plåtdetaljerna var i relativt gott skick. På 
stora ytor av tornen hade dock färgen 
släppt.18

Cirkus har renoverats efter besikt
ningen.

Skador på tegel
1% av tegeltaken på de besiktigade husen i 
Stockholms län har skador som bör åtgärdas. 
Mindre skador finns på 26% av taken. Den 
dominerande delen - 73% - är intakt.

33% av tegelfasaderna är intakta. På 67% 
av ytorna finns mindre skador. Inga allvarliga 
skador har noterats.

Natursten
Natursten utgör 4% av den sammanlagda 
fasad- och takytan i länets besiktigade bygg
nader. 0,7% av takytorna är täckta med natur
sten (skiffer).

16 Kennerstedt, 1990, s. 23 f.
17 Ibid, s. 23.
18 Ibid, s. 24.
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Sandsten är den dominerande bergarten 
och utgör 48% av stenbeståndet. Därefter föl
jer granit 34%, kalksten 10% samt skiffer 8%. 
(figur 34)

Tillstånd natursten
78% av graniten i de besiktigade husen är 
intakt, på resterande 22% finns mindre 
skador. Inget åtgärdsbehov har noterats.

28% av sandstenen är intakt. På 62% finns 
mindre skador; 10% bör åtgärdas.

Den dominerande delen av kalkstenen - 
80% - är intakt. Dock är även skadeföre- 
komsten hög: 18% bör åtgärdas. På 2% av 
kalkstenen finns mindre skador.

Inga allvarliga skador har noterats på 
skifferplattorna. Dock finns mindre skador på 
hela beståndet. (Figur 35 och 36).

Granit
Granit utgör 34% av stenbeståndet i de 
besiktigade byggnaderna i Stockholms län. 
Villa Högberga på Lidingö är ett exempel. 
(Figur 37). Granit har där använts till bland 
annat socklar, trappor och utsmyckning.

Villa Högberga
Villan byggdes 1909-11 som privatbostad 
för skriftställaren och konstsamlaren Klas 
Fåhraeus, efter ritningar av arkitekten Carl 
Westman. Trädgården anlades av träd
gårdsarkitekten Rudolf Abelin. Bygg
mästare var Nils Lundberg. 1916 tillkom 
ett konstgalleri, inspirerat av kinesisk 
arkitektur.19

Båda byggnaderna är uppförda i 
slammat tegel under tegelklädda tak, för
utom glasverandan mot söder som är spån- 
täckt. Efter att Klas Fåhraeus sålt villan 
1926 användes den under ett trettiotal år 
som konvalescenthem. I dag bedrivs kurs- 
och konferensverksamhet i lokalerna.20

Villa Högberga renoverades 1977, då 
vissa partier reparerades och förbättrades. 
Samtidigt tillkom en fristående bostads
länga i tegel efter ritningar av arkiteketen

19 Kennerstedt, 1990, s. 27.
20 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 32.

K.-A. Odebring.21
Sockeln består huvudsakligen av 

granit. Samma bergart har använts till 
kolonner på det kinesiska galleriet, till 
trappor med mera. Granit har även använts 
till en relief, som avbildar ett skepp, på 
den södra fasaden. Huvudportalen i väster 
är utförd i Lingulidsandsten från Närke. 
Portalens tympanon, med en orm och en 
igelkott, är huggen av J. A. G. Acke.22

På det kinesiska galleriet finns en 
kvinnlig figur av buddistisk/indisk karak
tär. Figuren står i en nisch i galleriets ena 
hörn, nära porthuset. Figuren är huggen i 
okänd bergart och omges av reliefband, 
som troligen består av konststen.23

Skador på granit
78% av graniten i länets besiktigade bygg
nader är intakt; på resterande 22% finns 
mindre skador. Inga allvarliga skador har 
noterats.

Kalksten
Kalksten utgör 10% av stenbeståndet i de 
besiktigade husen i Stockholms län, och finns 
bland annat i portaler och annan utsmyckning. 
Venngams slott är ett exempel på länets bygg
nadsminnen med huggna kalkstensportaler.

Venngams slott
Slottet består av en huvudlänga med 
framskjutande mittparti, flankerad av två 
flyglar som är sammanbyggda med 
huvudlängan. Slottet har medeltida ur
sprung och har byggts ut i flera etapper. 
Det fick i stort sitt nuvarande utseende på 
1660-talet.

På huvudlängans gårds- respektive 
trädgårdssida finns huggna stenportaler. 
(Figur 38-40). Dessa har tillskrivits Hans 
och Markus Hebel, som ska ha tillverkat 
dem för slottet Ekholmen på 1630- eller 
40-talet. Portalerna är huggna i kalksten 
av utländskt ursprung. Gårdsportalens

21 Ibid.
22 Kennerstedt, 1990, s. 27f.
23 Ibid, s. 28.
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Figur 34. Stockholms län. Fördelning av besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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Figur 35. Stockholms län. Tillstånd för besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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Figur 36. Stockholms län. Tillstånd för besiktigat stenmaterial i fasad och tak. Uttryckt i procent.

Figur 37. Villa Högberga, Lidingö. Uppfördes 1909-11 för Klas Fåhraeus, efter ritningar av arkitekten Carl 
Westman. Foto Lars Kennerstedt.
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Figur 38. Venngams slott, gårdsportalen. Portalen i kalksten av utländskt ursprung höggs troligen av Hans 
och Markus Hebel på 1630- eller 40-talet. Foto Lars Kennerstedt.
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Figur 39. Venngarns slott. Gårdsportalens överstycke utfördes i gotländsk sandsten av Christoffer 
Weiditz 1665. Överstycket ersattes dock på 1930-talet av en kopia i konststen. Även hysten är en 

, kopia i konststen, troligen tillkommen vid renoveringen på 1970-talet. Foto Lars Kennerstedt.

Figur 40. Venngarns slott, gårdsportalen. Slutstenen i form av en maskaron. Foto Lars Kennerstedt.
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överstycke utfördes dock 1665 av Chris
toffer Weiditz. Överstycket, som var hug
get i gotländsk sandsten, byttes på 1930- 
talet ut mot en kopia i konststen. 
Originalet förvaras i ett magasin intill.24 
En byst kröner gårdsportalen. Bysten är 
enligt uppgift en kopia i konststen, och 
tillkommen vid renoveringen på 1970- 
talet.

Båda portalerna har konserverats under 
1995.

Skador på kalksten
80% av kalkstenen i de besiktigade husen är 
intakt. På 18% av ytorna finns allvarliga 
skador som bör åtgärdas. Resterande 2% ut
görs av mindre skador. Dock ingår endast en 
liten mängd kalksten i inventeringen, vilket 
gör resultatet osäkert.

Rissne gård
Vid besiktningen i augusti 1990 var 
portalen på huvudbyggnaden vid Rissne 
gård i behov av konservering. (Figur 41).

Portalen är huggen i öländsk kalksten, 
med inslag av gotländsk sandsten. Vid be
siktningen var skadorna mest fram
trädande på baserna - med cementlagning
ar - samt på gesimsen. Gesimsen var i 
mycket dåligt skick, med åtskilliga bort
slagna partier. Skadorna på portalen var 
till stor del mekaniska. Dock fanns även 
vittringsskador, bland annat på portal
bågens kvaderstenar och på kapitälbanden. 
På såväl portalen som på hömkedjorna av 
gotländsk sandsten fanns spår av röd be- 
målning.25

Rissne gård har renoverats efter be
siktningen. Troligen har även portalen åt
gärdats.

Sandsten
Sandsten utgör 48% av stenbeståndet i de be
siktigade husen i Stockholms län. Petersenska 
huset vid Munkbron i Gamla stan är ett 
exempel på byggnadsminne med sandstensut- 
smyckning. (figur 42).

24 Rosell, 1988, s. 18ff.
23 Kennerstedt, 1990, s. 30.

Petersenska huset
Huset uppfördes for underståthållaren 
Regner Leuhusen 1645-49 efter ritningar 
av arkitekten och bildhuggaren Christian 
Julius Döteber. De flyglar som finns av
bildade i Suecia-sticket och som sträckte 
sig ned mot nuvarande Munkbrogatan till
kom troligen mellan ca 1692-1702. På 
1830-talet höjdes flyglarna en våning, 
efter ritningar av Immanuel Nobel. Bygg
naden fick sitt nuvarande utseende 1875, 
då flyglarna höjdes till samma nivå som 
huvudbyggnaden och fasaden mot Munk
brogatan/ Munkbrohamnen slöts. Ritning
arna utformades av slottsarkitekten J. E. 
Söderlund.26

Byggnaden, såväl den ursprungliga 
huskroppen som 1800-talets tillbyggnad, 
är uppförd i tegel. Fasaderna är slätputsa- 
de och avfärgade i rött. Gårdsfasaderna är 
hållna i gult. 1600-talsfasaderna, mot Lilla 
Nygatan och Munkbron, har sockel av röd 
krysshamrad Roslagssandsten. Ovanpå 
sockeln vilar lågerhuggna kvadrar av brun, 
gul och röd Roslagssandsten. Hörnked
jorna är huggna i gotländsk sandsten och 
målade i en ljusgul ton.27

Varje fönster kröns med fem om- 
fattningsstenar av gotländsk sandsten, 
möjligen även av konststen. Ett stort antal 
fönsteröverstycken i form av exempelvis 
kartuscher, sjöjungfrur och troféer är tro
ligen också utförda i konststen. Gavel- 
röstena är smyckade med bland annat list
verk, pilastrar, obelisker och broskoma- 
mentik i gotländsk sandsten. På vardera 
röstet finns två manshuvuden.28 (figur 44).

På gårdssidan finns ett enklare gavel- 
röste, som upptill avslutas med broskoma- 
ment och obelisk. En betydande del av 
dessa utsmyckningar har förnyats under 
1960-talet.29

På 1600-talshuset finns tre huggna 
stenportaler.

26 Ibid, s. 15.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid.
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Figur 41. Rissne gård. Huvudbyggnadens portal, huggen i röd öländsk kalksten, med inslag av gotländsk 
sandsten. Portalen förlorade sitt krön 1811, i samband med att övervåningen revs. Foto Lars Kennerstedt.

39





Figur 42. Petersenska huset. Uppfördes för underståthållaren Regner Leuhusen 1645-49, efter rit
ningar av arkitekten och bildhuggaren Christian Julius Döteber. Foto Lars Kennerstedt.
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Portalen Lilla Nygatan 2 
Portalen mot Lilla Nygatan är huggen i 
gotländsk sandsten, förutom socklarna 
som består av Roslagssandsten. Två putti 
flankerar bågöppningen. 1 slutstenen finns 
ett litet puttohuvud. Svicklarna är fyllda 
med rankor. I vardera delen av den brutna 
frontonen finns en fisk. Frontonen kröns 
med ett snäckliknande ornament med 
broskdetaljer. Portalens arkitektoniska ele
ment är lågerhuggna.30

Dubbelportalen mot Munkbron 
De två portalerna mot Munkbron är hugg
na i gotländsk sandsten, och vilar på 
socklar av röd, brun och gul Roslagssand- 
sten. Kartuscherna ovanför ingångarna be
står sannolikt av svart belgisk marmor.

På de rikt utsmyckade pilastrarna står 
personifikationer av de fyra elementen: 
Elden, Vattnet, Jorden och Luften. (Figur 
43). 1 kartuscherna mellan figurerna finns 
inskriptionerna: "HÄLT TIGH VÄNLIGA 
MEDH HWAR MAN, MEN BETRO 
NEPLIGA ENOM IBLAND TUSENDE" 
och "SKIL TIGH TINA OWÄNNER OCH 
TAGH TIGH LIKWÄL OCKSÅ 
TIL WARA FÖR TINA WÄNNER." 
Ovanför portalernas brutna frontener står 
Minerva, flankerad av broskornamentik. I 
arkivolten ovanför henne finns Leuhusens 
vapensköld.31

Gårdsportalen
Gårdsportalen är belägen i linje med in
gången från Lilla Nygatan och vestibulen 
innanför. Den enkelt utformade portalen är 
uppförd av lågerhuggna kvadrar i got
ländsk sandsten. Slutstenen är utformad 
som ett ru 11 verk med triglyfmotiv.32

1800-talets tillbyggnad 
Tillbyggnadens fasader är utformade i 
överensstämmelse med den ursprungliga 
huskroppen. Sockeln består dock av granit. 
Den putsade och rusticerade botten
våningen imiterar stenkvadrar. På samma 
sätt är all övrig utsmyckning, som portaler, 
hörnkedjor, fönsteromfattningar och fön-

30 Ibid, s.lSf.
31 Ibid, s. 16.
32 Ibid.

steröverstycken utförda i konststen eller 
puts i stället för sandsten. Vidare består 
hörntornets nedre reliefsmyckade del av 
gjutjärn.33

Skador på sandsten
28% av sandstenen i de besiktigade bygg
naderna är intakt. På 62% uppträder mindre 
skador. 10% av sandstenen bör åtgärdas. Vid 
besiktningen 1990 fanns skador på sandstenen 
i Petersenska huset i Gamla stan.

Petersenska huset 
Portalen Lilla Nygatan 
Portalen i gotländsk sandsten var vid 
besiktningen i juli 1990 delvis mycket 
smutsig. På puttifigurerna var skillnaden 
markant mellan sotsvarta och ljusa, 
vattensköljda partier. Vidare fanns en brun 
missfärgning på fiskarna, som troligen 
orsakats av korrosion på skyddsplåtar och 
ankarjäm ovanför. På portalen fanns spår 
av oljebemålning.34

Portalens socklar i Roslagssandsten 
(som tillsammans med trappan troligen 
nyhöggs omkring 1900), pilastrar och 
arkivolt var förhållandevis jämnt vittrade. 
På puttifigurerna och intilliggande ytor 
fanns allvarliga vittringsskador. I synner
het var anletsdragen på den vänstra figur
en mycket utsuddade. Fiskarna var också 
hårt vittrade. En starkt bidragande orsak 
till skadorna var att vattenavrinning inte 
fungerade tillfredsställande.35 (Figur 45).

Portalen har konserverats efter besikt
ningen.

Dubbelportalen
Portalen har åtgärdats ett antal gånger 
under 1900-talet. Den senaste konser
veringen gjordes under vintersäsongen 
1988-89. Kompletterande arbeten har ut
förts sedan dess, nu senast 1994.

Den täckande oljefärgen togs bort i 
början av 1900-talet, vilket även gjordes 
på portalen mot Lilla Nygatan. Minerva
figuren fick vidare en ny högerarm. Denna 
saknas på ett fotografi från 1892. 1933 ny-

33 Ibid, s. 17.
34 Ibid, s. 19.
35 Ibid, s. 16ff.
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Figur 43. Petersenska huset. Dubbelportalen, huggen i gotländsk sandsten. På pilastrarna står personi
fikationer av de fyra elementen: Elden, Vattnet, Jorden och Luften. Foto Lars Kennerstedt.
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Figur 44. Petersenska buset, gauelröstet mot Munkbron. Utsmyckningen är buggen i gotländsk sandsten. 
Foto Lars Kennerstedt.

Figur 45. Petersenska huset. Överstycket pa portalen mot Lilla Nygatan. Vid besiktningen i juli 1990 var 
nedsmutsningen mycket kraftig på delar av portalen. Vidare fanns vittringsskador på bland annat fiskarna. 
Portalen konserverades 1992. Foto Lars Kennerstedt.
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höggs Minerva i gotländsk sandsten, och 
fick även en ny lans av ek samt ny plint. 
De omgivande broskornamenten lagades 
eller nyhöggs. Vidare åtgärdades portal
figurerna, framför allt Elden och Luften. 
Jorden byttes troligen ut mot en cement
kopia. Portalen konserverades slutligen 
med oljedränkning och strykningar med 
oljefärg. Under 1960-talets omfattande re- 
noveringsarbeten utfördes - förutom ren
göring - endast mindre lagningar. Vid den 
senaste konserveringen nyhöggs tre av 
plintarna till de fyra elementen. Vidare 
rekonstruerades rosetter på pilastrarna.36

Vid besiktningen 1990 var vittringen 
påtaglig på Minervaskulpturen. Ytan på 
pilastrarnas utsmyckning hade delvis vitt
rat bort. Åtskilliga kroppsdelar och attribut 
hos Elden, Vattnet och Luften saknades. 
Vidare konstaterades viss sprickbildning 
på portalen, som sattes i samband med 
sättningar. Vissa spår av oljemålning fanns 
kvar på portalen.37

Övrig utsmyckning
Skador fanns även på husets övriga sten- 
bestånd. Bland annat på 1600-talshusets 
hörnkedjor av gotländsk sandsten. Även de 
hårt nedsmutsade och vittrade utsmyck
ningarna av gotländsk sandsten behövde 
konserveras. Vidare fanns rostgenomslag 
på hörntornets gjutjärnskorg.38

Skiffer
Skiffer, som utgör 8% av stenbeståndet i de 
besiktigade byggnaderna i Stockholms län, 
förekommer uteslutande som takmaterial. 
Cirkus är ett exempel på byggnad med 
skiffertak.

Cirkus
Stockholms Cirkus, som är den äldsta av 
de få bevarade cirkusbyggnaderna i landet, 
uppfördes 1890-91 av arkitekten och

36 Ibid, s. 16f.
37 Ibid, s. 20.
38 Ibid, s. 19ff.

byggmästaren Ernst Haegglund.39 (Figur 
32).

Den stora kupoltrumman är täckt med 
förzinkad plåt. Byggnadens tornhuvar är 
dock täckta med skiffer och har utsmyck
ningar i plåt. (Figur 46). De ursprungliga 
skifferplattorna ligger till stor del kvar. 
Viss skiffer har dock bytts ut och lagts 
om, senast 1972. Några ytor har även er
satts av plåt.40

Skador på skiffer
Mindre skador finns på hela skifferbeståndet 
i de besiktigade husen. Däremot har inga all
varliga skador noterats. Skiffer utgör dock 
endast små materialmängder, och resultatet 
kan vara osäkert.

Förzinkad plåt
Förzinkad plåt utgör 24% av den samman
lagda fasad- och takytan i länets besiktigade 
byggnader. Den förekommer uteslutande som 
takmaterial, och täcker 56% av takytorna. 
Skånellaholms slott är ett exempel på länets 
byggnadsminnen med forzinkat plåttak.

Skånellaholms slott
Den tre våningar höga tegelbyggnaden 
uppfördes under 1640-talet för presiden
ten Anders Gyldenklou. Huvudbyggnaden 
fick sitt nuvarande utseende vid en 
ombyggnad 1891, då den dekorativa 
fasadutsmyckningen tillkom. Till anlägg
ningen hör även fyra flyglar.41 (Figur 47).

Byggnaden under plåttäckt sadeltak 
vilar på en sockel av slätputsad gråsten. 
Souterrängfasaden är också putsad och 
imiterar kvaderstensmur. Portalen mot 
gårdsplanen samt fönsteromfattningar, 
hörnkedjor med mera är likaså utförda i 
puts. Obeliskerna på gavelröstena består 
sannolikt av konststen/cement. Fasaderna 
åtgärdades senast i mitten på 1980-talet. 
Det forzinkade plåttaket lades 1990.42

39 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 12.
40 Kennerstedt, 1990, s. 23f.
41 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 23.
42 Kennerstedt, 1990, s. 35.
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Figur 46. Cirkus. Byggnadens stora kupoltrumma är täckt med förzinkad plåt, tornhuvarna är däremot 
skiffertäckta. De ursprungliga skifferplattorna ligger till stor del kvar. Foto Lars Kennerstedt.

Figur 47. Skånellaholms slott. Fluvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1891. Det
förzinkade plåttaket lades 1990. Foto Lars Kennerstedt.
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Skador på förzinkad plåt
16% av de besiktigade plåttaken i Stockholms 
län är intakta. På 59% finns mindre skador 
och 26% behöver målas om. Endast trä har 
högre åtgärdsbehov.

Venngarns slott
Vid besiktningen i augusti 1990 fanns 
skador på Venngarns målade plåttak. 
Taket täcktes 1976 med förzinkad svart
målad plåt i skivformat, som målades om 
1983.43 Vid besiktningen sju år senare 
flagnade färgen, och såväl grundfärg som 
plåt var synlig.44 (Figur 29).

Vasatornet vid Rydboholms slott 
Taket på Vasatornet vid Rydboholms slott 
var ett annat förzinkat plåttak som be
hövde målas om.

Slottet uppfördes av Per Brahe i mitten 
av 1500-talet. Anläggningen präglas i dag 
av 1700-talets och det tidiga 1800-talets 
förändringar och består av tre samman
bundna längor med en öppen gård mot 
söder. Vasatornet ligger som en fristående 
byggnad i sydost.45 (Figur 48).

Rydboholm är känd som sätesgård från 
1472, då Johan Kristiernsson (Vasa) skrev 
sig till gården. Hans son Erik bodde där 
tills han avrättades i Stockholm 1520. 
1523 skrev sig sonsonen Gustaf Vasa till 
Rydboholm. Under 1520-talets senare del 
gick Rydboholm vidare till Gustaf Vasas 
syster Margareta. Efter hennes död 1536 
kom det i sonen Per Brahes ägo.46

Vid en byggnadsarkeologisk undersök
ning i början av 1980-talet framkom att 
Vasatornet från början var avsett att ingå i 
en vattenomgiven, sluten anläggning till
sammans med de vinkelställda längorna i 
nordväst.47

Vid undersökningen gjordes en dendro- 
kronologisk undersökning av takbjälkarna 
i det så kallade Vasarummet. Undersök
ningen visade att virket i bjälkarna fällts

43 Uppgift i protokollet från besiktningen 1990-08-22.
44 Kennerstedt, 1990, s. 34.
45 Andersson, 1986, s. 23Iff.
46 Ibid, s. 229ff.
47 Ibid, s. 233.

under vintern 1547-48.48
Tornets nedre del är uppförd av grå

sten. Ovanför markvåningen är tornet 
murat i tegel. Murarna är putsade och av
färgade i rosarött. En genombruten lanter- 
nin med ett tornur kröner den plåtklädda 
tornhuven.

Den senaste restaureringen av tornet 
gjordes 1985. Vid besiktningen i augusti 
1990 flagade färgen på stora ytor av 
tornets svartmålade plåttak, som målades 
om i samband med restaureringen.49

Koppar
Koppar utgör 11 % av de sammanlagda fasad- 
och takmaterialen och 25% av takmaterialen 
i länets besiktigade byggnader. Palmeska 
huset är ett exempel på länets byggnadsmin- 
nen med koppartak.

Palmeska huset
Huset uppfördes för bankdirektör Johan 
Henrik Palme 1884-86. Fasadritningar 
gjordes av Helgo Zettervall, medan Axel 
och Hjalmar Kumlien utformade plan
ritningar och Ludvig Peterson detaljrit
ningar. Byggmästare var Johan Peter 
Schonberg.50 (Figur 49).

Fasaderna är till stor del utförda av 
form gjutna fasadkl inkers i rött och grått. 
Bottenvåningens arkad bärs upp av halv
kolonner i polerad Graversforsgranit. 
Övrig utsmyckning består av gjutjärn, be
tong och gips. Taket är till största delen 
koppartäckt. Takbalustraden är dock klädd 
med blyplåt.51

Stora delar av koppartaket nylades 
1981 -82, då byggnaden genomgick en om
fattande fasadrenovering. Vid renovering
en rengjordes fasaderna med vatten och 
kvastborstning. Gipsdetaljer rengjordes 
också samt lagades och oljemålades. Även 
de runda gjutjämsornamenten i botten
våningen rengjordes och målades med 
oljefärg. Åtskilliga balusterdockor av gips

48 Ibid.
49 Kennerstedt, 1990, s. 32.
50 Kennerstedt, 1990, s. 25.
51 Ibid.
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Figur 48. Vasatornet vid Rydboholms 
slott. Tornet byggdes troligen i mitten 
av 1 500-talet. Foto Lars Kennerstedt.

Figur 49. Falmeska huset, uppfört för bankdirektör Johan Henrik Palme 7 884-86. Stora delar av 
byggnadens koppartak nylades 1981-82 vid en omfattande fasadrenovering. Foto Lars Kennerstedt.
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byttes ut mot nya. Konsoler och 
lejonmasker av gips i översta våningen 
nygjöts. Murverk av tegel och balkar vid 
balkongerna, som skadats av vatten och 
frostsprängning, reparerades eller för
nyades. Vidare skedde putslagning.52

Fasaderna var vid besiktningen i 
augusti 1990 mycket smutsiga. Flagnande 
puts märktes på bottenvåningen. De runda 
gj utj ärnsornamenten var mycket rostiga, 
trots att de skulle ha åtgärdats vid reno
veringen 1981-82! På kolonnerna av Gra- 
versforsgranit fanns mindre skador, sprick
bildning samt bortslagna partier, som 
troligen tillkom redan vid monteringen på 
1880-talet. Mitt på kolonnskaften fanns 
även svaga skrapmärken, eventuellt för
orsakade av byggnadsställningar. Mindre 
sprickbildning fanns även på granit
sockeln, samt på mindre putspartier nedtill 
på fasaden. Sprickbildningen berodde tro
ligen på sättning; grundförstärkning ut
fördes på 1940-talet. Vidare var bal
kongernas och balustradernas undersidor 
hårt smutsade och vittrade.53

Skador på koppar
Inga allvarliga skador har noterats på de 
besiktigade koppartaken i Stockholms län. 
79% av plåten är intakt. På resterande 21% 
finns mindre skador.

Biologisk påväxt

Påväxten är genomgående mycket låg på de 
besiktigade husen i Stockholms län. I princip 
saknar samtliga material biologisk påväxt. På 
tegel växer dock alg och/eller lav på 8% av 
takytorna och på 1% av fasadytorna. (figur 50 
och 51).

Ej heller på natursten finns någon be- 
växtning, med undantag av sandsten där det 
finns alg och/eller lav på 1% av ytorna. (Figur 
52 och 53).

Nedsmutsning

Nedsmutsningen är överlag mycket fram
trädande på de besiktigade husen i Stock
holms län. De flesta material är till stora delar 
hårt nedsmutsade. (Figur 54 och 55).

44% av de putsade ytorna är kraftigt ned
smutsade.

Av de förzinkade plåttaken och tegeltaken 
är 33% repektive 36% kraftigt nedsmutsade.

Nedsmutsningen är vidare kraftig på 64% 
av sten- och på 85% av kopparbeståndet.

Ännu smutsigare är betong, tegel i fasad 
samt papp. Dessa material finns dock endast 
i liten omfattning.

Sandsten är den bergart som är smutsigast: 
av denna är 89% kraftigt nedsmutsad (Figur 
56 och 57).

35% av graniten är kraftigt nedsmutsad. 
Kalksten är betydligt renare: 86% är måttligt 
nedsmutsad och 14% kraftigt nedsmutsad. 
Kalksten finns dock endast i små mängder i 
de besiktigade husen i Stockholms län.

52 Ibid, s. 26.
53 Ibid.
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’ur 50. Stockholms län. Ytbeväxtning på fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna.
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Figur 51. Stockholms län. Ytbeväxtning på fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna. Uttryckt i
procent.
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Stockholms län
600

Granit Sandsten Kalksten Skiffer
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Figur 52. Stockholms län. Ytheväxtning pä besiktigat stenmaterial i fasad och tak.

Stockholms län

Granit Sandsten Kalksten Skiffer Annat
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Figur 53. Stockholms län. Ytheväxtning på besiktigat stenmaterial i fasad och tak. Uttryckt i procent.
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ftgwr 54. Stockholms län. Nedsmutsningsgrad på fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna.
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Figur 55. Stockholms län. Nedsmutsningsgrad på fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna
Uttryckt i procent.
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Stockholms län

Natursten

Figur 56. Stockholms län. Nedsmutsningsgrad på besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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Figur 57. Stockholms län. Nedsmutsningsgrad på besiktigat stenmaterial i fasad och tak. Uttryckt i
procent.
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TillståndMaterialfördelning

Puts, som är det vanligaste fasadmaterialet i 
de besiktigade husen på Gotland, utgör 40% 
av den sammanlagda fasad- och takytan. Tak
tegel utgör 27%, tegelfasader finns endast i 
mycket liten omfattning. Trä utgör 16%, för
delat mellan tak 13% och fasad 3%. Natur
sten, som nästan uteslutande består av kalk
sten och sandsten, utgör 13% och finns både 
i fasad och på tak. Slutligen följer stråtak, de 
så kallade agtaken, 3% samt övriga material 
1%. (Figur 59).

Takmaterial

Det vanligaste takmaterialet i de besiktigade 
husen på Gotland är tegel, som täcker 55% av 
takytorna. Därefter följer trä 27%, som före
kommer både som spån- och faltak. Natursten 
utgör 10%, och består av flistak av kalk- och 
sandsten. Slutligen följer stråtak (agtak) 7% 
och övriga material 1%. (Figur 60).

Materialfordelning i byggnads- 
perioder

I figur 61 och 62 är fördelningen av fasad- 
och takmaterial kopplad till byggnadsår. Dia
grammet kan även ge en antydan om vilka 
material som använts under olika perioder. 
Det bör dock observeras att materialens ålder 
inte framgår. I Gotlands län är de flesta be
siktigade husen uppförda 1750-1859. Puts är 
det vanligaste materialet under de flesta 
perioderna, med undantag av 1860-1909, där 
trä dominerar. Vidare har byggnader uppförda 
efter 1910 en hög andel stråtak.

Trä har det största åtgärdsbehovet av fasad- 
och takmaterialen i de besiktigade husen på 
Gotland. 27% av trätaken bör åtgärdas. Trä
fasader är i något bättre skick och har åt- 
gärdsbehov på 20% av ytorna. Vidare bör 7% 
av putsen repareras. 2% av stenbeståndet samt 
1% av tegel- respektive agtak bör också åt
gärdas (figur 63 och 64).

Besiktigade material

Puts
Puts utgör 40% av den sammanlagda fasad- 
och takytan i länets besiktigade hus. Villa 
Muramaris och Burs fattigstuga är två exem
pel på länets putsade byggnadsminnen.

Muramaris
Fastigheten är belägen på en avsats mot 
havet, omkring en halvmil norr om Visby. 
Till anläggningen hör huvudbyggnad 
(figur 65 och 66) med flygel - "Jungfru
buren" samt lusthus - "Miramare" (figur 
58). I anslutning till lusthuset finns ett 
garage, byggt på 1950-talet. Norr om 
själva villan finns bland annat trädgårds- 
mästarbostad och ateljé.54

Villa Muramaris uppfördes 1915-17 för 
professorn i konsthistoria Johnny Roosval 
och hans fru Ellen, född von Hallwyl. 
Paret Roosval utformade till största delen 
planerna för huset, och gjorde skisser och 
anvisningar över både villan och träd
gården. Som konstnärliga rådgivare fun
gerade Rolf de Marée och Nils Dardel. 
Arkitektritningarna utformades av arki
tekten Arre Essén.55

Huvudbyggnaden består av en två
våningslänga med en envånings utbygg
nad i söder. Utbyggnaden hade ursprung
ligen en öppen takterrass, som omgärda
des med en enkel balustrad. Denna er
sattes med en hög mur ganska snart efter 
uppförandet. I mitten av 50-talet byggdes 
terrassen in. I samband med detta togs två

54 Ideström, 1987, s. 2.
55 Ibid.
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Figur 59. Gotlands län. Fasad- och takmaterialens fördelning i de besiktigade byggnaderna.
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Figur 60. Gotlands län. Takmaterialens fördelning i de besiktigade byggnaderna.
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Figur 61. Gotlands län. Fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna per byggnadsperiod.

Gotlands län

cd -+—*
>*

100 

90 

80 

70 

60 ■ 

50 

40 

30 

20

10

0

48

35

45
-

44

--

40
-

— — -

— — _

25

41 —
9

— —

43
- -

— —

18

—

36

45

38

37

26

35

Material
Hövrigi 

1 1 Stråtak

HPapp 

■ Koppar 

Ustal 

BH Puts
I I Tli

BH Fön; stal tak

1____iTegpltak

H Tegelfasad 

1 1 Betong

H Natursten

1000-1299 1300-1549 1650-1749 1750-1859 1860-1909 1910- Ej klassat

Byggnadsårsklass
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%ur 63. Gotlands län. Tillstånd för fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna.
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Figur 64. Gotlands län. Tillstånd för fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna. Uttryckt i 
procent.





Figur 65. Villa Muramaris, södra fasaden. Villan uppfördes 1915-17 för Johnny och Ellen Roosval.
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Figur 66. Villa Muramaris, västra fasaden.
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fönster upp i sydfasaden. Det inre av 
terrassen täcktes med plasttak. I mitten av 
50-talet tillkom även glasdörrarna i en
vånings längans loggia. Loggian var ur
sprungligen öppen med tre rundbågiga 
öppningar mot väster och en mot söder.56

Huvudbyggnaden är uppförd av tegel i 
italienskinspirerad villastil på stensockel 
under flistäckt tak. Takflisen ska ur
sprungligen ha kommit från en äldre bygg
nad på södra Gotland.57 Fasaderna är 
putsade. Till villan hör även en murom- 
gärdad trädgård. Mot norr finns en portal 
med flistäckt tak. I portalens tympanon 
mot gården finns en relief i gotländsk 
sandsten. Denna är utförd av Ellen Roos- 
val och föreställer S:t Jakob. Ellen Roos- 
val har även skulpterat sydfasadens vatten- 
utkastare.58 Dessa är utförda i gotländsk 
kalksten, och ledde ursprungligen vattnet 
från takterrassen.

Burs fattigstuga
Byggnaden uppfördes 1863-64 59 och är en 
av de få bevarade fattigstugorna på 
Gotland. Den är byggd av kalksten med 
vitputsade fasader under sadeltak. Taket är 
täckt med sandstensflis. (Figur 68). Till 
fattigstugan hör även en bod i resvirke 
med papptäckt pulpettak. Väster om fattig
stugan står en medeltida grindstolpe. 
Grindstolpen från 1300-talet är huggen i 
gotländsk kalksten, och har ursprungligen 
stått vid Stora Gläves i Burs.60 Grind
stolpen konserverades 1992-93.

Fattigstugan har endast genomgått 
obetydliga förändringar sedan den 
byggdes. Den var bebodd fram till 1945, 
då den sista inneboende, Hanna Holmberg, 
flyttade ut. Reparationsarbeten ska ha ut
förts i början av 1950-talet, bland annat 
ska taket ha lagts om. 1961 beslutade 
kommunfullmäktige att ställa i ordning 
fattigstugan. Det är dock osäkert om reno
veringen, som bland annat omfattade ny 
puts ut- och invändigt samt omläggning av

56 Ibid, s. 6ff.
57 Ibid, s. 6.
58 Ibid, s. 17,8.
59 Pettersson, 1990, s. 3.
60 Svahnström, 1945, s. 407f.

baksidans tak, utfördes.61
Fattigstugans fl istak lades om 1988 på 

grund av omfattande läckage. Vid arbetet 
lades ett nytt undertak. Ovanpå detta lades 
pannplåt, på vilket själva flistaket vilar.62

Vid besiktningen i juli 1991 fanns en 
del skavanker på fasaderna, i form av bio
logisk påväxt, missfärgning och sprick
bildning. Fattigstugan har renoverats efter 
besiktningen; 1992 upprustades såväl fa
sader som interiör. Stenväggarnas puts 
lagades och kalkades. Vidare lagades och 
målades alla snickerier, golv och inner
tak.63

Skador på puts
34% av putsen på de besiktigade husen i Got
lands län är intakt. Mindre skador finns på 
60% av ytorna. 7% bör repareras. På Hajdeby 
i Kräklingbo fanns vid besiktningen 1991 en 
hel del putsskador.

Hajdeby i Kräklingbo 
Utmarksgården Hajdeby består av tre 
parter, varav mellanparten är mest genuin. 
Till denna hör manbyggnad med två 
flyglar, varav den ena är från 1700-talet, 
samt ladugård och magasin från slutet av 
1800-talet.64 Vidare finns ett litet hemlig
hus med pyramidtak, ett så kallat gutniskt 
dass. (Figur 69-72).

Manbyggnaden är en envåningspar- 
stuga i sten, ombyggd med brutet tak i 
mitten av 1800-talet. Även flyglarna är 
byggda i sten med putsade fasader under 
tegeltäckta sadeltak.65

Omkring 1930 gjordes en omfattande 
renovering av hela gårdsparten, varvid 
stora delar av putsen tillkom på manbygg
nad och flyglar.66 Vid samma tid byggdes 
enligt uppgift manbyggnaden ihop med

61 Pettersson, 1990, s. 3, 10.
62 Ibid, s. 10.
63 Yttrande ang. utbetalning av bidrag efter slutförda 
restaureringsarbeten på Burs fattigstuga. Kulturmiljö
enheten, Länsstyrelsen i Gotlands län 1992-08-17. I 
AT A.
64 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 187f.
65 Ibid, s. 188.
66 Uppgift från kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i 
Gotlands län 1992-01-13.
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Figur 67. Villa Muramaris. Vy över trädgården.

Figur 68. Burs fattigstuga. Fattigstugan som byggdes 1863 -64 är en av de få bevarade på Gotland.
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Figur 69. Hajdeby i Kräklingbo, manbyggnadens gårdsfasad.

Figur 70. Hajdeby i Kräklingbo. Norra flygelns gårdsfasad. På både manbyggnad och flyglar fanns en bel 
del putsskador vid besiktningen 1991.
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Figur 71. Hajdeby i Kräklingbo, södra flygelns baksida. Södra flygeln byggdes ihop med manbyggnaden 
omkring 1930.

Figur 72. Hajdeby i Kräklingbo. Hemlighuset är ett exempel på ett så kallat gutniskt dass.
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södra flygeln.
I mitten av 1900-talet gjordes mindre 

putslagningar och avfärgning på ladugår
den och magasinet. I övrigt har dessa 
byggnader troligen originalputsen be
varad.67 1984 lades nya spåntak med 
kraftigt förstärkta bärande konstruktioner 
på båda byggnaderna. På ladugården 
byttes även träpanelerna på gavelspetsarna 
ut. Långsidornas väggar på ladugården var 
delvis skadade och riskerade att störta ut. 
För att förhindra detta drogs väggarna ihop 
med flera dragband.68

Manbyggnadens tak lades om senhös
ten 1989 på grund av omfattande läckage. 
Vid omläggningen återanvändes de gamla 
teglen. Till komplettering skaffades be
gagnade enkupiga tegelpannor.69

Vid besiktningen i augusti 1991 var 
underhållet eftersatt på manbyggnad och 
flyglar; förutom takomläggningen på man
byggnaden verkade inga större repara
tionsarbeten ha utförts. På fasaderna fanns 
en hel del sprickbildning och putsnedfall. 
Trätrappan med balkong på manbygg
nadens baksida var i mycket dåligt skick. 
På både manbyggnaden och flyglarna 
fanns en del trasigt taktegel. Vidare var 
trädgården kraftigt igenväxt.

Tegel
Taktegel utgör 27% av de sammanlagda 
fasad- och takmaterialen och 55% av tak
materialen i länets besiktigade hus. Tegel i 
fasad finns dock i mycket liten omfattning. 
Stora Sojdeby i Fole är ett exempel på 
Gotlands tegeltäckta byggnadsminnen.

Stora Sojdeby
Medeltidshuset är byggt av sten med 
putsade fasader under tegeltäckt sadeltak, 
(figur 73). Det uppfördes ursprungligen

67 Ibid.
68 Rapport rörande fastigheten Haidby 1:15 i Kräk- 
lingbo socken, Gotland. Gotlands fomsal 1985-01-07 
samt övriga handlingar i ärendet. I AT A.
69 Yttrande rörande ansökan om bidrag till byggnads- 
minnet Haidby 1:15 i Kräklingbo sn. Kulturmiljöen
heten, Länsstyrelsen i Gotlands län 1990-02-20.1 
ATA.

som förrådshus, och byggdes i slutet av 
1600-talet om till boningshus. Vid ena 
gaveln har funnits en lägre byggnad, där 
troligen bostadsdelen låg i medeltids- 
gården. 1958 återställdes huset så långt det 
var möjligt till sitt ursprungliga utseende. 
I samband med restaureringen fick det en 
enkel magasinsinredning. Stora Sojdeby 
ägs sedan 1959 av Föreningen Gotlands 
Fornvänner.70

Den senaste takomläggningen gjordes 
vid restaureringen 1958. 1991 var taket 
återigen i dåligt skick, med rötskador på 
panel, papp och läkt.71 För att förhindra 
skador av inträngande vatten lades taket 
om i september 1991. Arbetet utfördes av 
Byggnadshyttan på Gotland.72 Vid om
läggningen kunde nästan alla tegelpannor 
återanvändas. Viss komplettering gjordes 
dock med begagnat tegel.73

Skador på tegel
37% av takteglet i de besiktigade husen på 
Gotland är intakt. På 62% märks mindre 
skador. 1% behöver åtgärdas.

Natursten
Natursten utgör 13% av de sammanlagda 
fasad- och takmaterialen och 10% av tak
materialen i de besiktigade husen på Gotland. 
Stenbeståndet består nästan uteslutande av 
kalksten och sandsten, som utgör 85% re
spektive 13%. Granit och marmor förekom
mer endast i mycket små mängder. (Figur 74).

Tillstånd natursten
18% av kalkstenen i de besiktigade husen i 
Gotlands län är intakt. Mindre skador finns på 
80%. Resterande 2% har skador som bör åt
gärdas. 45% av sandstenen är intakt. På 54%

70 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 151.
71 Ansökan om byggnadsvårdsmedel. Gotlands fomsal
1990- 12-13.1 ATA.
72 Anhållan om utbetalning av byggnadsvårdsbidrag. 
Gotlands fomsal 1991-09-30. I ATA.
73 Yttrande rörande anhållan om utbetalning av bidrag. 
Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län
1991- 10-08.1 ATA.
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Figur 73. Stora Sojdeby. Det medeltida huset återställdes 1958 till sitt ursprungliga utseende. Foto Lars 
Kennerstedt.
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Figur 74. Gotlands län. Fördelning av besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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finns mindre skador. 1% bör åtgärdas. Till
ståndet för granit och marmor är osäkert be
roende på att de utgör mycket små mängder. 
(Figur 75 och 76).

Kalksten
Kalksten är den bergart som oftast före
kommer i de besiktigade husen på Gotland. 
Den utgör 85% av det totala stenbeståndet. 
Många av husen är uppförda i kalksten. Kalk
sten finns även i bland annat portaler och 
hömkedjor. Vidare har kalksten, tillsammans 
med sandsten, använts som takmaterial. 
Gamla Apoteket samt Visby Börs är två 
exempel på länets kalkstensbyggnader.

Gamla Apoteket i Visby 
Gamla Apoteket vid Strandgatan är ett av 
de bäst bevarade medeltida stenhusen i 
Norden. Namnet kommer från det apotek 
som låg i byggnaden på 1800-talet. (Figur 
77).

Huset byggdes som magasin i början av 
1300-talet. En hög trappgavel med hiss
bom kröner fasaden mot Strandgatan. De 
tjocka murarna är uppförda av gotländsk 
kalksten. Sadeltaket är täckt med tegel. 
1901 övergick byggnaden i Vitterhetsaka
demiens ägo. Vid en genomgripande reno
vering 1929-30 inrättades bostäder i bygg
naden. Gamla Apoteket ägs sedan 1975 av 
Gotlands kommun.74

Byggnaden fasadrenoverades 1984-85. 
Vid renoveringen lades även taket om.75

I dag rymmer Gamla Apoteket bostäder 
samt verkstad för silversmide i botten
våningen.

Visby Börs
Det höga och smala medeltidshuset på 
Strandgatan har hög trappgavel och hiss
bom. Det är uppfört i sten med putsade 
fasader under tegeltäckt tak. Hörnkedjorna 
är huggna i gotländsk kalksten. (Figur 78). 

Huset har varit indelat i hög källare, tre

74 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 159.
75 Anhållan om utbetalning av bidrag avseende Apo
teket 6 i Visby. Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i 
Gotlands län 1989-03-17 samt övriga handlingar i 
ärendet. I ATA.

ovanvåningar samt vind. Det byggdes ur
sprungligen som magasinshus. Under 
senare århundraden har det använts som 
bostad och under 1900-talet som hotell, 
vandrarhem samt kontorslokaler för Riks
antikvarieämbetets gotlandsundersökning- 
ar. I dag används huset som arkiv och kon
tor för Gotlands Fornsal.76

1936 ödeläde en eldsvåda ett 1600- 
talshus på norra sidan av medeltidshuset.77 
Vid branden förstördes även medeltids- 
husets interiör.78 1938 utfördes iståndsätt- 
ningsarbeten , som bland annat omfattade 
nytt tak och rekonstruktion av västra 
gaveln. Det gick dock inte helt och hållet 
att återskapa gavelns ursprungliga ut
seende. Bland annat kunde inte den gamla 
ytbehandlingen med synlig sten och brett 
utstrukna fogar återställas på grund av alla 
ombyggnader. Putsen fick i stället göras 
tjock med ojämn och bucklig yta.79

1945 inreddes ett vandrarhem i börs
huset. På 1600-talshusets plats uppfördes 
en tillbyggnad i tre våningar efter förslag 
från länsarkitektkontoret i Visby.80

1967 renoverades fasaderna, ett arbete 
som bedrevs som statligt beredskaps
arbete.81 1971-73 utfördes invändiga om
byggnadsarbeten, också i form av bered
skapsarbete.82

Tegeltaken på båda byggnaderna har 
lagts om under 90-talet. Den senaste om
läggningen dessförinnan gjordes vid åter
uppbyggnaden 1938, förutom medeltids- 
husets södra takfall som reparerades 
1989.83

76 Ansökan om byggnadsvårdsmedel, Gotlands fomal 
1991-11-15. I ATA.
77 Ibid.
78 Yttrande över ansökan om byggnadsvårdsmedel 
for omläggning av tegeltak på fastigheten Börsen 2 i 
Visby. Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Gotlands 
län 1992-03-19.1 ATA.
79 Redogörelse för iståndsättningsåtgärder på Visby 
börs 1938. Erik Bohm 1939-03-13. I ATA.
80 Ang. ombyggnad av Visby börs. Riksantikvarie
ämbetet 1944-12-05 och övriga handlingar i ärendet. I 
ATA.
81 Avsyningsbevis. Kungliga arbetsmarknadsstyrelsen 
1967-10-27.1 ATA.
82 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 159.
83 Ansökan om byggnadsvårdsmedel. Gotlands fornsal 
1991-11-15. I ATA.
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Figur 76. Gotlands län. Tillstånd för besiktigat stenmaterial i fasad och tak. Uttryckt i procent.





Figur 77. Gamla Apoteket i Visby. Uppfördes som magasin i början av 1300-talet. Foto Lars 
Kennerstedt.
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Figur 78. Visby Börs. 1938 återställdes västra gaveln så långt möjligt till ursprungligt utseende. 
Foto Lars Kennerstedt.
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Skador på kalksten
18% av kalkstenen i de besiktigade got
ländska byggnaderna är intakt. På den domi
nerande delen - 80% - finns mindre skador. 
2% av kalkstenen bör åtgärdas.

Sandsten
Sandsten utgör 13% av stenbeståndet i de 
besiktigade byggnaderna på Gotland, och 
finns fram för allt i flistaken. Kattlunds är ett 
av länets byggnadsminnen med flistak.

Kattlunds
Kattlunds är en medeltida anläggning med 
manbyggnad, ladugård, bodlänga, smedja 
och avträde. (Figur 79-81).

Gården har fått sitt namn efter den 
första kända ägaren tingsdomaren Botulf 
Kattlund, vars namn förekommer i ett do
kument 1412. Delar av två medeltida sten
hus ingår i manbyggnaden. Dessa har 
byggts om och byggts till i flera omgång
ar; av det äldsta återstår endast några mur
partier. Byggnadens nuvarande utseende 
tillkom huvudsakligen i början av 1800- 
talet. Gården ägs sedan 1922 av Gotlands 
Fornvänner.84

Det äldsta stenhuset var en rektangulär 
byggnad med gavlarna i öst och väst. 
Redan under romansk tid gjordes en till
byggnad i söder, som medförde att huset 
fick en vinkelformad plan. Sedan skedde 
inga större förändringar i medeltidshuset 
förrän i slutet av 1600-talet. 1691 störtade 
ett valv in. Olyckan berodde eventuellt på 
ombyggnadsarbeten; gården skiftades för 
första gången på 1680-talet. Efter olyckan 
övergavs troligen huset som bostad.85

1772 sattes en del av medeltidshuset i 
stånd igen, motsvarande tillbyggnaden till 
det äldsta stenhuset. Kort därefter utvid
gades huset i norr och fick parstugeform. 
Därefter följde flera förändringar under 
kort tid. Först byggdes ett brygghus på 
baksidan. I början av 1800-talet byggdes 
en tvåvåningslänga till på husets framsida. 
Samtidigt byggdes troligen ett rum till på

84 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 153.
85 Svahnström, 1954, s. 118ff.

brygghuset.86
Ladugårdslängan har en medeltida 

kärna med tillbyggnader från 1700-talets 
slut och 1800-talets förra hälft. Över
våningen tillkom 1815.87

1925 gjordes ett omfattande under
söknings- och restaureringsprogram av 
professor Nils Lithberg och amanuens 
Alfred Edle. Efter en detaljerad uppmät
ning av samtliga byggnader, utförd av 
arkitekten Fritz Örn, påbörjades 1929 de 
egentliga restaureringsarbetena. Först 
lades de bristfälliga yttertaken om, ett 
arbete som huvudsakligen var avslutat 
1933. Under resten av 30-talet och de föl
jande krigsåren låg arbetet i stort sett nere. 
1948 inreddes en vaktmästarbostad i 
manbyggnadens västra tillbyggnad, efter 
ritningar av arkitekten Fritz Örn. Reno
veringen av manbyggnaden fullföljdes 
sommaren 1951, med avslutande arbeten 
1952 och 1953.88

1971-72 gjordes ut- och invändiga re
parationsarbeten på Kattlunds. Arbetet be
drevs som beredskapsarbete.89

Under våren och sommaren 1985 bröts 
sandstensflis i ett befintligt, utvidgat brott 
på Grötlingboudd. Flisen bröts i första 
hand för att användas på Kattlunds.90

I maj 1993 lades flistaket om på den 
äldre delen av bodlängan, som byggdes 
1838. Vid omläggningen togs flistaket 
bort. Skadade partier av det underliggande 
faltaket och bärande konstruktioner laga
des och kompletterades samt tjärades. Fli
sen lades därefter tillbaka i samma posi
tioner som tidigare. Vidare rättades fram
sidans tegeltak till och fick ny under
strykning.91

86 Ibid, s. 122.
87 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 153.
88 Svahnström, 1954, s. 144ff.
89 Avsyningsprotokoll avseende beredskapsarbete. 
AMS beredskapsarbeten, Östra regionen 1973-04-11. 
I ATA.
90 Anhållan om utbetalning av bidrag till brytning av 
sandstensflis på Gotland. Planeringsavdelningen, 
Länsstyrelsen i Gotlands län 1985-09-04.1 ATA.
91 Anhållan om utbetalning av byggnadsvårdsbidrag. 
Gotlands fornsal 1993-05-24 samt övriga handlingar i 
ärendet. I ATA.
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Figur 79. Kattlunds, manbyggnaden. Byggnadens nuvarande utseende tillkom i stort i början av 1800-talet. 
Foto Lars Kennerstedt.

Figur 80. Kattlunds, ladugårdslängan. Foto Lars Kennerstedt.
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Figur 82. Hellinge i Sjonhem. Manbyggnaden uppfördes troligen 1752 som enkelstuga med kökskammare 
och utvidgades till parstuga 1786. Faltaket lades omkring 1987.
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Skador på sandsten
45% av sandstenen i de besiktigade husen på 
Gotland är intakt. På drygt halva beståndet - 
54% - finns mindre skador. Inte fullt 1% bör 
åtgärdas.

Trä
Trä utgör 16% av de sammanlagda fasad- och 
takmaterialen och 27% av takmaterialen i de 
besiktigade husen på Gotland. Merparten be
står av spån- och faltak. Hellinge i Sjonhem är 
ett exempel på länets byggnadsminnen med 
trätak.

Hellinge i Sjonhem
Till gården hör manbyggnad med flygel 
samt ladugård och lada. Manbyggnaden är 
byggd av sten med putsade fasader under 
faltak. Flygeln, byggd i resvirke omkring 
190092, har också faltak. Ladugården och 
ladan, byggda i sten med putsade fasader, 
är däremot spåntäckta. (Figur 82 och 83).

Manbyggnaden är en parstuga med in
redd vind och extra kökskammare samt 
källare under del av huset. Den uppfördes 
troligen 1752 som enkelstuga med köks
kammare och utvidgades 1786 till par
stuga. Sedan 1957 har manbyggnaden om
sorgsfullt restaurerats. I bottenvåningen 
har husets 1700-talskaraktär återställts.93 
Vindsvåningen inreddes på 50-talet till bo
stad.

Manbyggnadens nuvarande faltak lades 
omkring 1987, och tjärströks 1989.94

Ladugården och ladan uppfördes i 
början av 1800-talet, och byggdes om med 
bland annat spåntak i slutet av år
hundradet.95 Det nuvarande spåntaket lades 
enligt uppgift 1965.

92 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 188.
93 Byggnadsminnesförklaring av Hellinge 1:26 i Sjon- 
hems socken, Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län 
1988-12-19.1 ATA.
94 Muntlig uppgift från fastighetsägare Bengt Schön- 
bäck 1992-05-07.
93 Uppgift från kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i 
Gotlands län 1992-01-13.

Skador på trä
48% av trätaken i de besiktigade gotländska 
husen är intakta. På 26% av ytan finns mindre 
skador. 27% bör renoveras. 13% av fasad- 
partierna i trä är intakta. På 67% finns mindre 
skador. 20% bör åtgärdas.

Skadorna beror främst på att underhållet är 
eftersatt; ytan har inte målats eller tjärats 
tillräckligt ofta. Ibland är underhållet så 
eftersatt att vissa delar måste bytas ut. Fal
taken på manbyggnaden, flygeln och uthus
längan vid Vike Minnesgård är några exempel 
på faltak som behöver tjäras.

Vike Minnesgård i Boge 
Vike Minnesgård är en gotländsk strand
gård av 1700-talstyp. Till gården hör man
byggnad, flygel samt ladugård. Gården ägs 
av stiftelsen Vike Minnesgård, som grun
dades av professor L. G. Romell och hans 
fru 1952.96 (Figur 84 och 85)

Manbyggnaden är uppförd i sten med 
putsade fasader under faltak. Den byggdes 
efter ett skifte år 1828, och anses ha stått 
färdig 1833.97 Efter att makarna Romell 
övertog gården påbörjades en över
gripande upprustning av såväl byggnader 
som gärdsgårdar. Först lades taken om, 
bland annat rekonstruerades agtaket på 
ladugården 1954. Under 1950-och 60-talet 
fortsatte upprustningen av man- och fly
gelbyggnaden.98 1969 putsades manbygg
naden om.99

Flygelbyggnaden är byggd omkring 
1870 i skiftesverk med reveterade väggar 
under faltak. Bakre väggen är dock av 
sten.100

Ladugården är byggd i skiftesverk 
under agtak. Den är i sin ursprungliga om
fattning samtida med manbyggnaden. I 
vinkel mot ladugården finns en länga 
under faltak med bland annat vagnsbod 
och fähus. Längan har tillkommit i etapper 
under 1800-talet och var tidigare spån- 
täckt. Längan avslutas med ett "gapskjul", 
som uppfördes på 1950-talet som en kopia 
av det ursprungliga. På ladugårdens östra

96 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 151.
97 Sundberg, 1987, s. lOff.
98 Ibid, s. 13ff.
99 Ibid, bildtext i fotobilagan.
100 Ibid, s. 8, 23.
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Figur 83. Hellinge i Sjonhem, ladan. Ladugården och ladan, som byggdes i början av 1800-talet, är sedan 
slutet av 1800-talet spåntäckta.
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Figur 84. Vike Minnesgård i Boge. Manbyggnaden stod färdig omkring 1833. Vid besiktningen 1991 be
hövde faltaket tjäras.
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gavel finns tröskvandringen, som är den 
yngsta byggnadsetappen och tillkommen 
på 1880-talet. Den är byggd i sten under 
faltak. Ladugården var ursprungligen ag- 
täckt. Vid sekelskiftet ersattes agen med 
spåntak. 1954 rekonstruerades ladugårdens 
agtak. Även tröskvandringen fick då ag- 
täckning. 1969 ändrades åter tröskvand
ringens tak, och det nuvarande faltaket till
kom.101

Ladugårdens agtak reparerades under 
60-talet. I början av 80-talet behövde dock 
agtaket förnyas. Taket lades därför om 
sommaren 1982.102

Vid besiktningen i augusti 1991 be
hövde faltaken på både manbyggnaden, 
flygeln och ladugårdens vinkelbyggda 
länga åtgärdas. Taken behövde i första 
hand tjäras, på vissa partier var dock 
falorna i så dåligt skick att de behövde 
bytas ut. Taken var vidare lavbeväxta; på 
flygelns tak växte även mossa.

Stråtak
Stråtak, de så kallade agtaken, utgör 3% av 
den sammanlagda fasad- och takytan i de be
siktigade husen på Gotland. Deras andel av 
takmaterialen är 7%. Petsarvegårdens ladu
gård är ett exempel på länets agtäckta bygg
nader.

Förutom agtak finns även torvtak på några 
av de besiktigade husen. På Bondans på Fårö 
är källaren och linbastun täckta med torv.

Petsarve i Eke
Gårdsanläggningen omfattar manbyggnad, 
brygghusflygel och ladugård. Manbygg
naden är av parstugetyp och rymmer för
stuga, kammare, vardagsstuga och nystuga 
samt en kammare på loftet. På baksidan 
finns ett bakbygge med kök och mindre 
handkammare.103 (figur 86 och 87).

Manbyggnaden är uppförd i sten på 
1820-talet. Den har putsade fasader under

101 Ibid, s. 8, 28f.
102 Bidrag till reparation av taket på ladugården vid 
Vike minnesgård. Kulturminnesbyrån, Riksantikvarie
ämbetet 1982-02-02 samt övriga handlingar i ärendet.
I ATA.
103 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 151.

flistäckt tak. Putsen är troligen till största 
delen ursprunglig. Fl istaket är också ur
sprungligt, men lades troligen om i mitten 
av 1900-talet.104 Manbyggnadens grund 
isolerades troligen 1942.105

Brygghusflygeln är troligen från 1700- 
talet och har stora delar av originalputsen 
och flistaket bevarade. Gårdsfasaden har 
dock tegel- respektive faltak. Tegeltaket är 
från 1800-talet, faltaket lades troligen om 
i mitten av 1900-talet.106

Ladugården av sten under agtak bygg
des på 1700-talet.107 Fasaderna är delvis 
putsade, förutom den norra gaveln som är 
uppförd av trä. Ladugården restaurerades 
och försågs med nytt agtak sommaren 
1988.108 Den senaste omläggningen dess
förinnan gjordes 1939.109

Bondans på Fårö
Denna part av gården Bondans tillkom vid 
ett skifte 1783. Till gården hör man
byggnad, ladugård, lada med tröskhus, 
bodlänga, magasin med gåshus och hem
lighus samt källare och linbastu. Samtliga 
byggnader är uppförda i sten i en våning. 
Byggnaderna är inte uppdelade i mangård 
och fägård, utan ligger utspridda i en 
ellipsformad klunga.110 (Figur 88-91).

Magasinet med gåshus, linbastun och 
källaren kan vara från 1780-talet. Man
byggnaden i parstugeform under tege ltäckt 
tak uppfördes troligen under 1800-talets 
förra hälft. Från samma tid är även ladan 
med tröskhus under faltak samt hemlig
huset.111 Manbyggnadens bakbygge till

104 Uppgift från kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i 
Gotlands län 1992-01-13.
105 Beskrivning till grundisolering å manbyggnaden 
vid Petsarve gård. Riksantikvarieämbetet 1942-06-13. 
I ATA.
106 Uppgift från kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i 
Gotlands län 1992-01-13.
107 Ibid.
108 Yttrande över anhållan från Gotlands fornsal om 
utbetalning av byggnadsvårdsbidrag. Länsstyrelsen i 
Gotlands län 1988-12-15 samt fotodokumentation 
gjord av Gotlands fornsal. I ATA.
109 Ansökan om byggnadsvårdsmedel för restaurering 
av agtäckt ladugård på museigården Petsarve. Pla- 
neringsavdelningen, Länsstyrelsen i Gotlands län 
1988-02-17.1 ATA.
110 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 184.
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Figur 85. Vike Minnesgård, flygelns baksida. Även flygelns faltak behövde tjäras. Vidare var en del falor i 
dåligt skick.

Figur 86. Petsarve i Eke, manbyggnadens baksida med bakbygge. Manbyggnaden från 1820-talet har kvar
det ursprungliga flistaket.
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Figur 87. Fetsarve i Eke, ladugården. Ladugården från 1700-talet fick nytt agtak sommaren 1988. Den 
senaste takomläggningen dessförinnan gjordes 1939.
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Figur 88. Bondans på Fårö. Gårdsparten tillkom vid ett skifte 1783.

76





1
.

Figur 89. Bondans på Fårö. Bodlängans södra gavel. Agtaket lades om 1988, då även gavelspetsarna 
byttes ut.
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Figur 90. Bondans på Farö, bodlängans gårdsfasad.
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kom 1920.111 112
Ladugården under agtak återuppbygg

des och putsades 1981, efter att ha bränts 
ner vid en filminspelning. Agtaket lades 
samma år. Bodlängans agtak lades om 
1988, då även gavelspetsarna av trä byttes 
ut. Vidare gjordes viss putslagning av 
fasaderna. I övrigt är byggnadens puts från 
1940. Ladan brann 1904, och byggdes upp 
året därpå. Ladans kreosotimpregnerade 
faltak köptes in begagnat och lades 1987. 
Faltaket på baksidan tillkom dock fyra år 
senare. Linbastun samt den ovala källaren 
är täckta med torvtak, lagt 1978.113

Skador på stråtak
73% av agtaken på de besiktigade husen på 
Gotland är intakta. Mindre skador fmns på 
26%. 1% bör repareras.

Biologisk påväxt

Den kraftigaste ytbeväxtningen på de be
siktigade husen i Gotlands län fmns på natur
sten, varav endast 23% saknar påväxt. På 56% 
fmns alg och/eller lav. Mossa växer på 20% 
av ytorna. Övrig påväxt utgör 1%. (Figur 92 
och 93).

Även tegeltak är till stora delar beväxta. På 
56% av takytorna finns alg och/eller lav.

Puts, som är det vanligaste fasadmateria- 
let, är beväxt med alg och/eller lav på 30% av 
ytorna.

11% av trätaken har påväxt av alg 
och/eller lav. Dessutom växer mossa på 2% 
av takytorna. Påväxten på trä i fasad uppgår 
till 6% alg och/eller lav.

Av bergarterna har sandsten den kraf
tigaste ytbeväxtningen. På hela beståndet 
fmns biologisk påväxt: 76% av ytan är beväxt 
med alg och/eller lav; på resterande 24% 
växer mossa. (Figur 94 och 95).

Ytbeväxtning är vanlig även på kalksten. 
Av denna är 52% beväxt med alg och/eller lav

samt 20% med mossa. Dessutom fmns övrig 
påväxt på 1% av kalkstenen. De övriga berg
arterna, granit och marmor, förekommer 
endast i försumbara mängder i de besiktigade 
husen.

Nedsmutsning

1 de besiktigade byggnaderna på Gotland är 
nedsmutsningen hårdast på natursten och tak
tegel. På endast 8% respektive 12% av ytorna 
är nedsmutsningen obetydlig. 60% respektive 
54% är måttligt nedsmutsade. 32% respektive 
34% av ytorna är kraftigt nedsmutsade. (Figur 
96 och 97).

Puts är inte lika smutsig. Av denna är 12% 
kraftigt, 48% måttligt och 40% obetydligt 
nedsmutsad.

61% av trä i fasad är obetydligt smutsig. 
36% är måttligt nedsmutsad; på resterande 
3% är nedsmutsningen kraftig. Nedsmuts
ningen på trätaken är ungefar densamma. 
Dock är 8% av ytorna på spån- och faltaken 
kraftigt nedsmutsade.

Sandsten är den bergart som är hårdast 
nedsmutsad. Av denna är hela 61% kraftigt 
nedsmutsad. På resterande 38% är nedsmuts
ningen måttlig. (Figur 98 och 99).

Kalksten är inte lika smutsig. 28% av 
kalkstenen är kraftigt nedsmutsad. På 64% av 
ytan är nedsmutsningen måttlig. Resterande 
8% är obetydligt nedsmutsad.

Granit och marmor utgör endast försum
bara mängder i de besiktigade husen, vilket 
gör att resultatet är osäkert.

111 Uppgift från kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i 
Gotlands län 1992-01-13.
112 Muntlig uppgift från Inga Rimfors-Ohlsson 1991-
08-19.
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Gotlands län

Ytbeväxtning

Övrigt

CCMossa

■Alg och/eller lav

ÖvrigtNatursten
Tegeltak Träfasad Stråtak (ag)

Figur 92. Gotlands län. Ytbeväxtning på fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna.

cö
>H

Gotlands län
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Ytbeväxtning 

■ Övrigt 
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O Alg och/eller lav 

lingen

Figur 93. Gotlands län. Ytbeväxtning på fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna. Uttryckt i
procent.
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ur 94. Gotlands län. Ytbeväxtning på besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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Figur 95. Gotlands län. Ytbeväxtning på besiktigat stenmaterial i fasad och tak. Uttryckt i procent.
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ur 96. Gotlands län. Nedsmutsningsgrad på fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna.

Gotlands län
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10
0

Natursten Trä tak Puts Övrigt
Tegel tak Trä fasad Stråtak (ag)

N edsmutsning

iKraftig

I Måttlig 

lobetydlig

Figur 97. Gotlands län. Nedsmutsningsgrad på fasad- och takmaterial i de bsiktigade byggnaderna. Ut
tryckt i procent.
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Figur 98. Gotlands län. Nedsmutsningsgrad på besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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Figur 99. Gotlands län. Nedsmutsningsgrad på besiktigat stenmaterial i fasad och tak. Uttryckt i procent.
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Malmöhus län

Figur 100. Skarhults slott. Östra längan med trapphus.

i i

84





I de besiktigade byggnaderna i Malmöhus län 
är tegel det dominerande materialet. Det utgör 
56% av den sammanlagda fasad- och takytan, 
fördelat mellan tak 30% och fasad 26%. Där
efter följer puts 17%, natursten 15%, koppar 
4%, förzinkat stål 2% samt övriga material 
6%. Till övriga material hör bland annat as
bestcement, allmänt kallat eternit. (Figur 
101).

Materialfördelning

Takmaterial

Tegel är det vanligaste takmaterialet i länets 
besiktigade byggnader; hela 66% av taken är 
täckta med tegel. Därefter följer natursten - 
skiffer - 12%, koppar 8%, förzinkad plåt 5%, 
asbestcement - eternit - 4%. Vidare finns stål, 
så kallad svartplåt 1%, papp 1% samt övriga 
material 3%, där bland annat stråtak ingår. 
(Figur 102).

Materialfördelning i byggnads- 
perioder

I Malmöhus län är de flesta besiktigade 
byggnaderna från 1750-1849.1 figur 103 och 
104 är materialfördelningen kopplad till bygg
nadsår, och inte till ålder på materialen. Det 
finns därför moderna material även i gamla 
byggnader, men det framgår ändå i stort vilka 
material som använts under olika perioder.

På det begränsade antalet hus från 1000- 
1299 är puts det vanligaste fasadmaterialet. 
Puts är även vanligt i hus byggda efter 1910. 
I perioderna 1300-1549 och 1860-1909 är 
tegel det vanligaste fasadmaterialet. Tegeltak 
dominerar i perioderna 1550-1649, 1650-1749 
och 1750-1859.

Förzinkad plåt har det största åtgärdsbehovet 
av de besiktigade materialen i Malmöhus län: 
39% bör målas om. Åtgärdsbehov finns även 
på 12% av de putsade ytorna. Vidare bör 4% 
av tegel i fasad och 0,1% av tegeltaken åt
gärdas. På 4% av stenbeståndet finns skador 
som bör åtgärdas. På övriga material, där 
bland annat stråtak ingår, finns åtgärdsbehov 
på 5% av ytorna. På asbestcementtaken finns 
endast mindre skador. Den helt dominerande 
delen av såväl papp- som koppartak är intakt 
och har inget åtgärdsbehov. Trä är också i gott 
skick utan allvarliga skador. (Figur 105 och 
106).

Tillstånd

Besiktigade material

Puts
Puts är efter tegel det vanligaste fasad
materialet i de besiktigade husen i Malmöhus 
län, och utgör 17% av den sammanlagda 
fasad- och takytan. Västra Sallerups prästgård 
är ett exempel på länets putsade byggnads- 
minnen.

Västra Sallerups prästgård 
Den före detta prästgården i Västra 
Sal lemp uppfördes 1867-68, i huvudsak 
enligt av Kungl Maj:t år 1863 godkända 
ritningar till boningshus vid prästgårdar i 
Skåne.114 (figur 107 och 108).

Den envåniga byggnaden under tegel- 
täckt sadeltak har mot gården en fronte- 
spis. De putsade fasaderna är avfärgade i 
vitt med bruna fönster och dörrar. Taket, 
som ursprungligen varit spåntäckt,115 är 
täckt med enkupigt tegel. Bislaget på syd- 
gaveln var ursprungligen byggt i trä,116 
men är nu ersatt av en murad byggnad. 
Till anläggningen hörde tidigare två äldre 
korsvirkeslängor, som dock förstördes av 
brand 1925.117 Efter branden byggdes

114 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 203.
1,5 Ibid.
116 Handling i kulturmiljöenhetens arkiv, Läns
styrelsen i Malmöhus län.
117 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 203.
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Malmöhus län

Tegel fasad 

26,5%
Tegel tak 

29,7%

Natursten

15,1%

Övrigt

5,5%

Förz stål tak 

2,3% 

Puts 

17,1%

Koppar

3,8%

Figur 101. Malmöhus län. Fasad- och takmaterialens fördelning i de besiktigade byggnaderna.

Takmaterial Malmöhus län
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Förz stål 
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Asbestcement

3,5%

T egel 

66,0%

Koppar

8,4%
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0,6%

Övrigt

3,2%

Figur 102. Malmöhus län. Takmaterialens fördelning i de besiktigade byggnaderna.
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Malmöhus län

Material

Koppar

Asbestcement tak

Tegeltak

Tegelfasad

1000-1299 1300-1549 1650-1749 1910- Ej klassat

Byggnadsårsklass

Figur 103. Malmöhus län. Fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna per hyggnadsperiod.

Malmöhus län

cd
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Material

1000-1299 1300-1549 1550-1649 1650-1749 1750-1859 1860-1909

Byggnadsårsklass*

1910- Ej klassat

Figur 104. Malmöhus län. Fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna per hyggnadsperiod. 
Uttryckt i procent.
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IM indre skador

Figur 106. Malmöhus län. Tillstånd för fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna. Uttryckt i 
procent.





Figur 107. Västra Sallerups prästgård. Den före detta prästgården uppfördes 1867-68.

Figur 108. Västra Sallerups prästgård, frontespisen. Prästgården renoverades 1991-92.
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uthuset som ligger i vinkel mot huvud
byggnaden. Uthuset är i likhet med huvud
byggnaden vitputsat under tegeltäckt 
sadeltak. Funktionen av prästbostad upp
hörde 1921,118 och huvudbyggnaden an
vänds idag som samlingslokal.

Efter en längre tids förfall renoverades 
prästgården 1991-92. Renoveringen gjor
des efter att länsantikvarien anmodat 
Eslövs samfällda kyrkoråd att omgående 
upprätta åtgärdsprogram för huvudbygg
nad och uthus.

Kyrkorådet begärde 1984 hos läns
styrelsen att byggnadsminnesförklaringen 
skulle hävas så att byggnaderna kunde 
rivas, och eventuellt ersättas med en ny 
byggnad för församlingshem. Ansökan av
slogs dock av länsstyrelsen 1987. Kyrko
rådet överklagade beslutet hos kammar
rätten i Göteborg, som slutgiltigt avslog 
ärendet 1989.

Renoveringen utfördes mellan augusti 
1991 och maj 1992. Såväl huvudbyggnad 
som uthus putsades om och avfärgades 
med kalkfarg. Vidare lades huvudbygg
nadens tak om, till största delen med nytt 
enkupigt tegel. En del av det äldre teglet 
återanvändes dock.119

Skador på puts
12% av putsen bör åtgärdas. Vid besiktningen 
1992 var Bjersjöholms gamla slott i mycket 
dåligt skick. (Figur 109 och 110).

Bjersjöholms gamla slott 
Slottsanläggningen påbörjades 1576 av 
riksrådet och länsmannen på Malmöhus 
Björn Kaas och bestod från början av en 
fyrlängad borg. Den var då vallgravsom- 
sluten och låg vid södra sidan av en nu
mera utdikad sjö.120

Pålningen under byggnaderna för
svagades under hand på grund av att sjön 
och vallarna torkade ut. För att förhindra 
att hela slottet skulle störta revs 1790 den 
norra, och 1890 det mesta av den södra

118 Ibid.
119 Muntlig uppgift från fastighetsförvaltare Göran 
Arvidsson 1992-08-07.
120 Byggnadsminen 1978-1988, 1989, s. 218.

längan.121
Ungefär på platsen fór den norra 

längan byggdes 1924 ett transformatortorn 
och en redskapsbod.122

Omkring 1850 uppfördes ett nytt corps 
de logie, beläget några hundra meter i syd
lig riktning. Den gamla slottsanläggningen 
har efter det fått förfalla. De bevarade län
gorna är byggda i två våningar under 
branta tegeltäckta sadeltak. Fasadma- 
terialet är tegel och granitkvadrar med in
slag av kritsten. Fasaderna är delvis 
putsade och utsmyckade med bågfriser, 
gesimser och blindnischer.123

Östra längans sydligaste parti består av 
resterna av den södra längan.124 På gaveln 
finns en inmurad vapentavla i gotländsk 
kalksten från 1576. Tavlan var ursprung
ligen placerad ovanför huvudingången på 
södra längan.125 Ett före detta slottskapell 
finns i östra längans bottenvåning. Rums- 
indelningen i övervåningen ändrades 
1790, då takens stuckaturer samt den fasta 
inredningen tillkom.126

I västra längan har bland annat funnits 
fogdekammare med kök och olika eko
nom iutrymmen i bottenvåningen samt en 
stor sal på övervåningen.127 Salen har efter 
att slottet övergavs använts som sädes
magasin, med kvarn. I västra längan har 
det även funnits en smedja.

Slottsanläggningen var vid besiktning
en i oktober 1992 i mycket dåligt skick, 
trots underhållsåtgärder på 1980-talet.

Fasaderna gav ett allmänt förfallet in
tryck. Stora delar av putsen var bom, och 
på åtskilliga ställen saknades den helt och 
hållet. En del av de blottlagda tegelytorna 
var kraftigt vittrade, vilket bland annat 
kunde ses till vänster om den östra längans 
entré. På fasaderna fanns även sprick
bildning. Flera av de plastintäckta fönstren 
var dessutom öppna.

Så sent som 1987 utfördes istånd-

121 Ibid.
122 Rosengren, 1992, s. 214.
123 Byggnasdsminnen 1978-1988, 1989, s. 218.
124 Ibid.
125 Slott och herresäten i Sverige. Skåne 2, 1966, s. 
25f.
126 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 218.
127 Ibid.
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Figur 109. Bjersjöholms gamla slott från nordost.

Figur 110. Bjersjöholms gamla slott. Östra längans gårdsfasad. Slottets fasader var vid besiktningen i 
oktober 1992 i mycket dåligt skick. Fasadparti strax till vänster om entrén.
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sättningsarbeten som skydd mot fortsatt 
förfall. Fönsteröppningarna försågs då 
med armerad plast, överljus vid dörrar och 
portar glasades och monterades. De trasiga 
tegeltaken reparerades, varvid ca 500 
tegelpannor byttes ut mot nya begagnade. 
Tätning med kalkbruk gjordes runt alla 
skorstenar. Vidare lagade översidan på 
östra längans gavelröste.128

Under 1989-90 gjordes ytterligare lag- 
ningsarbeten på båda längornas tak. Tra
siga fönsterintäckningar byttes ut. Vidare 
fick västra längans södra gavelröste nytt 
putsskikt, då det gamla var helt avflagat.129

Efter en svår storm i januari 1993 re
parerades återigen taken.130

Bjersjöholms gamla slott har renoverats 
under 1995. Renoveringen har omfattat 
yttertak, takbjälklag, fasader samt fönster. 
Vidare har vapentavlan och skulpturen på 
östra längans gavel konserverats.

Vikingsbergs konstmuseum 
Även på Vikingsbergs konstmuseum i 
Helsingborg fanns putsskador vid besikt
ningen.

Byggnaden, som är omgiven av en 
park, är byggd av tegel i två våningar i 
klassicistisk stil. Fasaderna är slätputsade 
och avfärgade i en gulvit ton. Det flacka 
valmade sadeltaket är koppartäckt och 
döljs med en balustrad. På huvudfasaden, 
mot öster, finns en portik.

Vikingsberg byggdes ursprungligen 
som bostadshus av kammarherre Georg 
Aminoff 1875. Ritningarna utformades av 
Mauritz Frohm, sedermera stadsarkitekt i 
Helsingborg, med slottet La Petit Trianon 
i Versailles som förebild.131 På en in- 
skriftstavla ovanför den östra entrén fram

128 Protokoll från avsyning 1987-11-25, Nilson & 
Persson Arkitekter, 1987-11-27.1 ATA.
129 Arbetsrapporter från november 1989, september 
1990 samt november 1990, Nilson & Persson Arki
tekter. I kulturmiljöenhetens arkiv, Länsstyrelsen i 
Malmöhus län.
130 Reviderat protokoll från okulärbesiktning 1993-05- 
14, Nilson & Persson Arkitekter 1993-05-26. 1 kul
turmiljöenhetens arkiv, Länsstyrelsen i Malmöhus län.
131 Arbetsbeskrivning för plåt- och byggnadsarbeten
på Vikingsbergs konstmuseum, Plåtkonsulter AB
1982-04-26.1 kulturmiljöenhetens arkiv, Läns
styrelsen i Malmöhus län.

går att fastigheten donerades till Helsing
borgs stad den 3/12 1912 av Otto och Ida 
Banek. 1927-28 byggdes Vikingsberg om 
till konstmuseum, efter ritningar av arki
tekten Arnold Salomon-Sörensson i Hel
singborg.132

Byggnaden har fasadrenoverats efter 
besiktningen. Renoveringen, som gjordes 
under hösten 1993, omfattade färgbort- 
tagning, nerknackning av lös puts samt 
ilagning och omfårgning.133

Vid besiktningen 1992 fanns en hel del 
putsskador på byggnaden. Skadorna var 
koncentrerade till entrépartierna på den 
västra och den östra fasaden.

Skadorna bestod av putsnedfall, ned
smutsning samt biologisk påväxt. Putsned
fallet var särskilt framträdande på den 
östra trappans vangstycken. Skadorna be
rodde troligen på fukt, orsakad av ett allt
för tätt färgskikt. Vangstyckena var även 
kraftigt algbeväxta; det fanns också en del 
mossa. Liknande skador fanns vid väst- 
fasadens indragna entréparti, dock inte i 
samma omfattning som på den östra fasad
en. Även här förekom putsflagning på fri
trappans vangstycken samt åtskilliga 
sprickor på sockeln, i synnerhet på sockel- 
gesimsen. Flagning syntes även i entréns 
tak. Vidare fanns sprickor i balustraden.

Byggnaden renoverades 1982. Reno
veringen omfattade lagning av puts samt 
ommålning av fasaderna inklusive dörr- 
och fönstersnickerier.134 Vidare lades 
koppartaket om, med undantag av balust
radens avtäckning, där den äldre koppar
plåten - sannolikt den ursprungliga från 
1875 - behölls. Enligt färgundersökningen 
som gjordes inför renoveringen hade huset 
en hård puts, troligen bestående av kalk- 
och cementbruk, som därför antogs ha 
varit målad med oljefärg från början. Det 
yttersta färgskiktet bedömdes vara en 
akryl-latexfärg. Vid undersökningen hade

132 Ibid.
133 Meddelande från kulturmiljöenheten ang. fasad- 
renovering av Vikingsbergs konstmuseum, 1993-08- 
24.1 kulturmiljöenhetens arkiv, Länsstyrlsen i 
Malmöhus län.
134 Vikingsbergs konstmuseum. Reparationsarbeten, 
kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Malmöhus län 
1982-09-06. 1 kulturmiljöenhetens arkiv, Läns
styrelsen i Malmöhus län.
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färgen släppt från underlaget på åtskilliga 
ställen. Det konstaterades att huset var i 
behov av en genomgripande färgrestau
rering med borttagning av färgskikten till 
fast underlag.135

Vid renoveringen målades troligen 
fasaderna med Alcro "Muresco"; enligt 
protokoll från det första byggmötet i 
augusti 1982 framgår att målningsentre- 
prenören ville byta den föreskrivna färgen 
Nordsjö "På Mur" till Alcro "Muresco".136 
Båda färgerna är lösningsmedelsbaserade 
plastfärger.

Vid besiktningen i juli 1992 hade det 
bara gått tio år sedan byggnaden reno
verades, vilket måste betecknas som ned
slående med tanke på skadebilden. 
Vikingsberg har som nämnts ovan reno
verats efter besiktningen och är i dag i 
gott skick.

Tegel
Tegel utgör 56% av den sammanlagda fasad- 
och takytan i de besiktigade husen i Malmö
hus län, fördelat mellan tak 30% och fasad 
26%. 66% av takytorna är tegeltäckta.

Krapperups slott
Krapperups slott är ett exempel på länets 
många byggnadsminnen med tegeltäckt 
tak. (Figur 111-114).

Krapperups sätesgård är känd sedan 
tidig medeltid och godset blev under föl
jande århundraden ett av de största i 
Skåne. Från tidigt 1300-tal skrev sig med
lemmar ur adelsätten Krognos till Krap- 
perup. Gården var i släkten Krognos' ägo 
till början av 1500-talet, då den genom 
gifte övergick till familjen Podebusk.137

Omkring 1570 byggde Mourids 
Clausen Podebusk det fasta hus som utgör 
Krapperups huvudbyggnad. Borgen bestod 
då av en trevånig huvudlänga under sadel-

135 Färgundersökning utförd av konservator Albert 
Eriksson, 1982-09-09. I kulturmiljöenhetens arkiv, 
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
136 Byggmötesprotokoll nr 1 1982-08-20, Hel
singborgs fastighetskontor. I kulturmiljöenhetens 
arkiv, Länsstyrelsen i Malmöhus län.
137 Krapperup, 1990, s. lf.

tak och hade troligen ett trapptorn vid 
östfasadens norra ände; i sydväst fanns ett 
sexvåningars torn. Fästningsmurar - var
dera med ett torn i öster - omgav borg
gården i norr och söder, medan en vallgrav 
med vindbrygga slöt anläggningen i 
öster.138

Under 1600- och 1700-talen gjordes 
genomgripande restaurerings- och om
byggnadsarbeten. 139 Fasadernas sjuuddiga 
kritstenstjärnor - släktens Gyldenstiernas 
vapen - utfördes troligen omkring 1616 av 
Henrik Gyllenstierna.140 Huvudbygg
nadens sadeltak ersattes omkring 1680 
med ett valmat tak med lanternin. Vidare 
höjdes den södra flygeln till två våningar 
med en öppen takterrass överst.141

I mitten av 1700-talet revs huvudbygg
nadens tredje våning och ersattes med ett 
högt valmat tak.142 Under Christopher von 
Kochens fideikomisstid 1764-1809 fick 
Krapperup sitt nuvarande utseende. Han 
uppförde den norra flygeln från grunden. 
Huvudbyggnaden och flyglarna förenades 
nu under gemensamt tak.143 Gårdsfasadens 
mittrisalit tillkom samtidigt; på om
fattningen till uret i risalitens fronton finns 
årtalet 1768. Vidare revs slutgiltigt det 
stora fastningstornet i sydväst. Under 
Christopher von Kochens tid anlades även 
stenbron över vallgraven.144

Den tegelröda färg som borgen har i 
dag tillkom på 1930-talet.145 Såväl puts 
som kalkfärg är dock från 1964, då mitt
längan och flyglarna putsades om.146 Det 
enkupiga tegeltaket lades 1952, på såväl 
huvudbyggnad (figur 112) som flyglar. 
Vid läggningen försökte man patinera

138 Ibid, S.2.

139 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 219.
140 Rapport från undersökning av fasaderna mot 
gårdssidan på Krapperups slott, Skånes hembygds
förbund 1964-08-17.1 kulturmiljöenhetens arkiv, 
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
141 Slott och herresäten i Sverige. Skåne 1, 1966, s. 
151 ff.
142 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 219.
143 Krapperup, 1990, s. 4.
144 Ibid.
145 Ibid, S.5.

146 Slott och herresäten i Sverige. Skåne 1, 1966, s. 
149E
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Figur 111. Krapperups slott från öster.

Figur 112. Krapperups slott. Tegeltaket patinerades vid läggningen 1952 med kourin.
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Figur 113. Krapperups slott, vy över parken och vallgraven.

Figur 114. Krapperups slott, hutmdbyggnadens parkfasad. Kritstensutsmyckningen i form av stjärnor ut
fördes troligen omkring 1616 av Flenrik Gyllenstierna. Kritstenen är kraftigt reliefvittrad. En del stjärnor 
är lagade med Ignabergakalksten och puts. På norra fasaden har även betongsten använts.
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tegelpannorna med kourin.147

Skanörs gamla rådhus
Skanörs gamla rådhus är ett annat bygg-
nadsminne med tegeltak.

Den envåniga putsade tegelbyggnaden 
under valmat fjälltegeltäckt tak uppfördes 
1774-78, sannolikt efter ritningar av Carl 
Fredrik Adelcrantz.148 (figur 115 och 116).

Takteglet - så kallat bäversvanstegel - 
lades om 1979-80, då en omfattande reno
vering gjordes av rådhuset. Samtidigt 
lades ett undertak på takfallen mot norr, 
söder och väster; östra takfallet behöll den 
gamla taktäckningstekniken med teglet på 
öppen läkt.149 Fjälltegel lades även på det 
södra takfallet, som innan renoveringen 
var belagt med vanligt enkupigt tegel.150

Taket var innan omläggningen i dåligt 
skick, vilket kan ses på fotografier tagna 
innan arbetet påbörjades. På dessa bilder 
syns även en mycket kraftig påväxt av 
mossa.151 Östra takfallets sekundära tak
fönster togs bort 1987, varvid öppningen 
täcktes med Qälltegel.152

Den senaste avfärgningen av rådhuset 
gjordes 1991.153

Skar hulls slott
Skarhults slott är ett exempel på länets be
siktigade tegelbyggnader. (Figur 117 och 
118).

Den trelängade borgen räknas som en 
av Skånes bäst bevarade s lottsan lägg
ningar från mitten av 1500-talet och är ett 
representativt exempel på nordeuropeisk

147 Muntlig uppgift från förre förvaltaren Göran 
Christenson 1992-08-11.
148 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 229.
149 Meddelande från kulturmiljöenheten ang. ansökan 
om byggnadslov för borttagande av takfönster på 
Skanörs rådhus, Länsstyrelsen i Malmöhus län 1987- 
10-08. I ATA.
150 Se svart/vita fotografier, tagna i augusti 1979 som 
visar taket före renoveringen. I kulturmiljöenhetens 
arkiv, Länsstyrelsen i Malmöhus län.
151 Ibid.
1,2 Meddelande från kulturmiljöenheten ang. ansökan 
om byggnadslov för borttagande av takfönster på 
Skanörs rådhus, Länstyrelsen i Malmöhus län 1987- 
10-08. I ATA.
153 Muntlig uppgift från fastighetsförvaltare Olle
Andersson, Vellinge bostäder 1992-09-15.

renässansarkitektur.154
Borgen är känd sedan 1200-talet. Den 

södra längan är av medeltida ursprung. 
Där låg tidigare ett tvåvåningshus, vars 
gavel med senmedeltida blinderingar är 
synlig från ett rum i västra flygeln. Delar 
av husets murverk är också synliga åt 
borggårdssidan. Detta hus byggdes 
troligen av Jens Torbersen Rosensparre i 
början av 1500-talet. Delar av ett tornartat 
stenhus, som föregick borgen som Jens 
Torbersen uppförde, ingår i södra längans 
källarvåning.155

Östra längan byggdes 1562 av Steen 
Rosensparre, son till Jens Torbersen. Län
gans dekorativa fasadutsmyckning med 
svängda gavlar tillkom omkring 1580. 
Sannolikt uppfördes även rundtornet vid 
denna tid liksom en skulpturerad spisel i 
dess inre. Västra längan byggdes troligen 
något senare.156

Efter att ha varit obebodd under när
mare ett sekel istandsattes borgen in
vändigt på 1820-talet. 1843 gjordes en 
grundlig restaurering av borgens exteriör 
efter ritningar av C.G. Brunius på uppdrag 
av dåvarande ägaren Karl XIV Johan.157 
Vid restaureringen förbättrades betydliga 
mursträckor. En stor del av gavelröstena 
byggdes om i "den noggrannaste överens
stämmelse med den ursprungliga anord
ningen". För detta arbete använde Brunius 
tegelsten som liknade den gamla både till 
storlek och färg. Vidare höggs en mängd 
nya ornament i sandsten.158

Restaureringsarbetet fortsatte under 
den följande ägaren, C.J. von Schwerin, 
och borgen blev åter permanent bostad. 
Den nye ägaren lade ner stor kostnad på 
inredningen av borgen. Även exteriören 
förändrades: bland annat tillkom portalen 
med Schwerins och Rosencrantz vapen vid 
trapptornet samt portalen på västflygelns 
yttersida. Vidare tillkom delar av eko
nomibyggnaderna. Huvuddelen av parken

154 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 229.
155 Ibid.
156 Ibid.
157 Ibid.
1,8 Slott och herresäten i Sverige. Skåne 1, 1966, s. 
259f.
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Figur 115. Skanörs gamla rådhus. Fjällteglet, så kallat häversvanstegel, lades om vid en omfattande reno
vering 1979-80.
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Figur 117. Skarhults slott. 1500-talsborgen sedd från norr.

Figur 118. Skarhults slott. Borggårdsmuren, uppförd i slutet av 1800-talet efter ritningar av August 
Klein. Vid besiktningen i september 1992 var muren i mycket dåligt skick.
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är också från mitten av 1800-talet.159
Borggårdsmuren med portar som för

binder de västra och östra längorna bygg
des i slutet av 1800-talet efter förslag av 
arkitekten August Klein. Den ersatte en 
tidigare mur, som sannolikt tillkom då 
slottet uppfördes.160

Skador på tegelfasader
53% av länets besiktigade tegelfasader är 
intakta. På 43% finns mindre skador, som 
främst består av ytvittring. Dessa skador får 
betraktas som normala, inte minst med tanke 
på att byggnaderna är gamla, i flera fall 
medeltida. 4% av fasadytorna bör åtgärdas.

Kärnan
På Kärnan i Helsingborg, högt belägen på 
landborgen, finns kraftig vittring på teglet.

Kärnan uppfördes på 1300-talet och er
satte då ett torn från 1100-talet som låg på 
ungefär samma plats. Arkeologiska under
sökningar visar att föregångaren var ett 
rundtorn, byggt av sandsten. Under 1100- 
talet byggdes också en vidsträckt ringmur 
kring rundtornet. Anläggningen bildade en 
ringmursborg med ett kärntorn i mitten.161 
(Figur 119).

Det nya Kärnan byggdes till skillnad 
från föregångaren i tegel på kvadratisk 
plan och fick i sydväst ett femsidigt, fram
springande trapptorn. En extra skyddsmur, 
så kallad mantelmur, uppfördes även den 
i kvadratisk form. Av denna finns nu bara 
grunden kvar. I likhet med det äldre tornet 
byggdes Kärnan för att kunna tjäna som 
bostad vid belägring.162

Ganska snart, troligen i mitten av 1300- 
talet, byggdes de översta fyra våningarna 
om. Genom ombyggnaden reducerades an
talet våningar från sex till fyra, varvid 
höjden i mittrummen i denna del av 
Kärnan ökade till ungefär det dubbla. 
Vidare förändrades den tredje våningen

159 Ibid, s. 260ff.
160 Förfrågan ang. renovering av borggårdsmuren vid 
Skarhults slott. W.G. von Schwerin, Skarhult 1984-
11-14.1 kulturmiljöenhetens arkiv, Länsstyrelsen i 
Malmöhus län.
161 Eriksson, 1993, s. 6ff.
162 Ibid, s. 12-20.

genom att en kammare inreddes i sydväst 
och ett kapell i nordost.163

Under 1500-talet förlorade Kärnan 
mycket av sin tidigare betydelse. Nya slott 
i Landskrona och Malmö blev viktigare 
för den danske kungen än Helsingborgs 
slott. Vidare förändrades krigstekniken 
genom artilleriteknikens snabba utveck
ling. Kärnans roll förändrades, och redan 
1525 sköts med kanoner från taket. I 
mitten av 1600-talet blev byggnaden 
radikalt ombyggd: bröstvärnet revs och 
Kärnan blev samtidigt flera meter lägre.164

När det skånska kriget var slut 1679 
bestämde Karl XI att alla befästningar i 
Helsingborg skulle förstöras.165 Kärnan 
fick dock stå kvar som ett landmärke för 
sjöfarten på Öresund.

1741 överläts Kärnan till Helsingborgs 
stad. Då var Kärnan en ruin, som under 
resten av 1700-talet förföll allt mer.166

I slutet av 1800-talet höll byggnaden på 
att förstöras helt, stod utan krön och med 
stora, hårt vittrade murpartier. Åren 1893- 
94 gjordes därför en restaurering under 
ledning av rådhusarkitekten Alfred Heller
ström. Restaureringen gick i huvudsak ut 
på att återställa tornet till den höjd det 
hade innan 1600-talets ombyggnad samt 
att återskapa det försvunna bröstvärnet. 
Vidare gjordes trapptornet fyra meter 
högre än själva tornet. Vid restaureringen 
fylldes även de bortfallna delarna av skal
muren i. Till påbyggnaden och ilag
ningarna användes nytt tegel i samma for
mat och färg som det gamla.167

I dag är stora delar av Kärnans tegel 
vittrat, på vissa ställen till ett djup av tre 
till fyra centimeter. Den kraftigaste vitt- 
ringen finns på de äldre tegelytorna. Dock 
finns vissa vittringsskador även på 1800- 
talsteglet. Vidare är fogarna dåliga på 
tornets övre del. (Figur 121).

Teglet är hårt nedsmutsat, i synnerhet 
teglet från 1890-talet. Det äldre teglet ser 
renare ut, beroende på att det yttersta, 
sotiga skiktet helt enkelt har vittrat bort.

163 Ibid, s. 20f.
164 Ibid, s. 26f.
165 Ibid, s. 28.
166 Ibid, s. 29.
167 ibid, s. 31.
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Figur 119. Kärnan i Helsingborg, uppförd på 1300-talet. Byggnaden restaurerades 1893-94 under ledning 
av rådhusarkitekten Alfred Hellerström.
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Det finns däremot ingen ytbeväxtning på 
teglet, förutom fogarna som är lavbeväxta. 
Lav växer även på kalkstensplattorna som 
täcker kreneleringens tinnar. Sandstens- 
sockeln är kraftigt lavbeväxt och hårt ned
smutsad.

Borggårdsmuren vid Skarliults slott 
Muren, som uppfördes i slutet av 1800- 
talet enligt förslag av August Klein, för
binder de västra och östra längorna. (Figur 
118). I murens överkant finns en rund- 
bågsfris, också murad i tegel. Muren är 
täckt med plattor av Höörsandsten. I 
mitten finns en körport, som flankeras av 
en rundbågig öppning på varje sida, krönta 
med volutsmyckade överstycken. Voluter, 
listverk, lisener med fler detaljer är 
huggna i Höörsandsten.

Borggårdsmuren var vid besiktningen 
i september 1992 i mycket dåligt skick. 
Det mesta av teglet var mycket hårt vittrat 
och mer eller mindre trasigt; på vissa 
ställen hade hela tegelstenar fallit bort. 
Vidare var fogarna dåliga. En av sand- 
stensplattorna i körporten höll på att 
lossna. På såväl tegel som sandsten fanns 
ytbeväxtning.

Borggårdsmuren har nyligen reno
verats. Vidare har slottets tegelfasader 
rustats upp.

Stenlogen vid Jordberga slott 
På den Krabbeska stenlogen vid Jordberga 
slott finns saltutfallningar på teglet. Sten- 
logens historia går tillbaka till mitten av 
1600-talet. Iver Tagesen Krabbe ärvde 
1612 gården efter sin far, Tage Mogensen 
Krabbe.168 Gården plundrades och brändes 
ned av Gustaf Horn under kriget 1644. På 
dess plats uppförde Iver Tagesen Krabbe 
på 1650-talet en ny gård bestående av en 
trelängad manbyggnad, loge samt ladu
gård.169

Gården stod i stort oförändrad fram till 
1839, då friherre Carl Adam von Nolcken 
helt lät omgestalta den. Den södra och den 
västra av manbyggnadens tre längor revs. 
Den norra förlängdes åt öster och fick

168 Slott och herresäten i Sverige. Skåne 2, 1966, s. 
150.
169 Ibid, s. 133f.

framskjutande flyglar. Den nya huvud
byggnaden uppfördes i medeltidsroman- 
tisk stil efter ritningar av C.G. Brunius.170

Förutom herrskapsstallet och kostallet, 
som nyuppfördes, gjorde Brunius även 
ritningar till ombyggnad av den 
Krabbeska stenlogen.171 Vid ombyggnaden 
murades bland annat gavelrösten, fönster
omfattningar och vimperg i tegel. (Figur 
120).

1906-08 byggdes huvudbyggnaden om 
igen och fick sitt nuvarande utseende i 
nybarock, denna gång efter ritningar av 
den danske arkiteketen Henri Carl August 
Glaesel. Ekomom ibyggnaderna fick dock 
stå kvar oförändrade.172

På stenlogen, som byggdes om om
kring 1842,173 finns förutom saltutfallning
ar även vittring på teglet. Saltutfäll- 
ningarna kommer från konstgödsel, chile
salpeter, som tidigare lagrades i logen. 
Byggnaden användes från 1955 till om
kring 1980 av Kronan som lager för konst
gödsel.174 Saltutfallningar syns på åt
skilliga ställen på logens östra fasad. 
(Figur 122).

Såväl stenlogen som herrskapsstallet 
foglagades 1992. Vidare byttes en del 
tegel ut, och ersattes med tegel från rivna 
bruniusbyggnader.175

Skador på taktegel
62% av takteglet är intakt. Mindre skador 
finns på 38% av ytorna; endast en mycket 
liten del, 0,1%, behöver åtgärdas. Ett tak kan 
dock behöva läggas om även om tegelpannor
na är i gott skick.

170 Ibid, s. 134.
171 Ibid, s. 139.
172 Ibid, s. 133ff.
173 Brunius'ritning till ombyggnad av stenlogen är 
daterad 1842. I ATA.
174 Muntlig uppgift från Hans-Göran von Arnold, 
Jordberga 1993-04-23.
175 Muntlig uppgift från Catherine Paues von Arnold, 
Jordberga 1993-04-19.
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Figur 120. Jordberga slott. Vimperg på den Krabbeska stenlogen. Stenlogen byggdes om på 1840-talet efter 
ritningar av C. G. Brunius.
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b Figur 122. Jordberga slott, stenlogen. På 
teglet finns saltutfällningar, som sannolikt 
beror på att konstgödsel - chilesalpeter - 
tidigare förvarades i byggnaden.
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Natursten
Natursten utgör 15% av de sammanlagda 
fasad- och takmaterialen och 12% av tak
materialen i de besiktigade husen i Malmöhus 
län. Granit är den dominerande bergarten och 
utgör 42% av stenbeståndet. Därefter följer 
skiffer 33%, som uteslutande förekommer 
som takmaterial, kalksten 15% och sandsten 
10%. (Figur 123).

Tillstånd natursten
76% av graniten i länets besiktigade hus är 
intakt; på 24% finns mindre skador. Inget åt- 
gärdsbehov har konstaterats. Ej heller på 
skiffer finns några allvarliga skador: 74% är 
intakt och på 26% finns mindre skador. Av 
kalkstenen är däremot endast 8% intakt, på 
hela 92% märks mindre skador, 0,1% bör åt
gärdas. 45% av sandstenen bör åtgärdas; på 
38% finns mindre skador. 17% är intakt. 
(Figur 124 och 125).

Granit
Granit finns bland annat i bottenvåningen och 
i monumentaltrappan på Helsingborgs rådhus.

Helsingborgs rådhus 
Alfred Hellerström fick 1889 efter att ha 
vunnit förstapriset i en arkitekttävling upp
draget att rita stadens rådhus. Han utsågs 
även till ansvarig arbetsledare for det nya 
rådhuset. Den nygotiska byggnaden på
börjades 1892 och stod färdig för invig
ning den 9 januari 1897. (Figur 127). Den 
ersatte då det gamla rådhuset från 1700- 
talets slut. Det revs senare samma år och 
var beläget där Stenbocksstatyn nu står.176

Rådhuset är byggt av tegel i fyra 
våningar med fyra hörntorn och ett 65m 
högt klocktorn. Fasadteglet hämtades från 
Oeynhausen i närheten av Hannover.177 
Bottenvåningen samt den barockinspirera- 
de monumentaltrappan mot Stortorget 
består av granit. Mot Drottninggatan och 
Stortorget finns huggna kalkstensportaler. 
Taket är täckt med skiffer, förutom klock-

176 Rådhuset i Helsingborg, 1987, s. 2.
177 Helsingborgs stadskärna, 1986, s. 190.

tornshuven samt takfönstrens fialliknande 
huvar som är koppartäckta.

En del av bottenvåningen användes ur
sprungligen av brandkåren och polisen, 
som hade sina brandbilar och ambulanser 
uppställda i de bågformiga öppningarna 
mot Drottninggatan.178

Portalerna mot Drottninggatan och mot 
Stortorget är uppförda i Yxhultkalksten. 
Vid bägge portalerna finns brons
skulpturer av Albert von Stockenström. 
Vid Drottninggatans portal finns "Justitia" 
och "Den verkställande makten", medan 
"Medeltida borgmästare" och "Medel
tidskvinna" står vid portalen mot Stor
torget.179

Mot väster är den tredje och fjärde 
våningen förenade till en. Den rymmer två 
sessionssalar, "Carlasalen" och "Berna- 
dottesalen", som ursprungligen användes 
av magistraten och stadsfullmäktige. I dag 
används salarna som sammanträdeslokaler 
för kommunstyrelsen respektive kommun
fullmäktige. Mellan dessa salar finns ett 
förmak, "Stenbockssalen", som numera 
fungerar som vigselrum och mottag
ningsrum vid officiella besök. De höga, 
nygotiska fönstren i denna våning samt 
fönstren i trapphallen har glasmålningar 
utförda efter kartonger av Gustav 
Cederström. Målningarna, som är skänkta 
till staden, skildrar händelser i Helsing
borgs historia.180

Skador på granit
Graniten i länets besiktigade byggnader är 
överlag i gott skick och utan allvarliga skador. 
På sockeln till Helsingborgs rådhus finns 
dock vissa exfolieringsskador.

Kalksten
Kalksten utgör 15% av stenbeståndet i länets 
besiktigade byggnader, och finns bland annat 
i socklar, portaler och inskriftstavlor.

178 Ibid.
179 Ibid.
180 Rådhuset i Helsingborg, 1987, s. 3ff.
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Malmöhus län
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Figur 123. Malmöhus län. Fördelning av besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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Figur 124. Malmöhus län. Tillstånd för besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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Malmöhus län

Tillstånd

iBör åtgärdas 

iMindre skador 

Iintakt
Granit Kalksten Annat

Sandsten Skiffer

N atursten
Vigur 125. Malmöhus län. Tillstånd för besiktigat stenmaterial i fasad och tak.Uttryckt i procent.

Figur 126. Helsingborgs rådhus. Det nord
västra hörntornet. Rådhusets tak lades om 
på 1970-talet. Vid omläggningen återanvän
des en tredjedel av skifferplattorna; resten 
nyanskaffades.

106



§

m

Ł

é-

€=

fr
f
f

t

f

I

♦



Figur 127. Helsingborgs rådhus från sydväst. Rådhuset uppfördes 1892-96 efter ritningar av Alfred Heller
ström. Byggnaden invigdes den 9 januari 1897 och ersatte därmed det gamla rådhuset från 1700-talet.
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S kar h uit s slott
Portalen vid trapptornet på Skarhults slott 
är en av länets kalkstensportaler. (Figur 
128).

Den är uppförd i grå öländsk kalksten. 
Delar av kalkstenen har dock ersatts med 
röd kalksten, vilket ger ett lite säreget in
tryck. I överstycket finns en sandstenstavla 
med Schwerins och Rosencrantz' vapen. 
Under dessa finns inskriften J v SJ R. - 
Johan von Schwerins och Ingeborg Rosen- 
crantz'initialer - samt årtalet 1849 i ro
merska siffror.

På entablementets fris finns rikligt med 
krustor. Reliefvittring märks främst på den 
grå kalkstenen, bland annat på krönlisten 
ovanför frisen samt på krönlisten ovanför 
vapentavlan. På dessa listverk förekommer 
också kantavrundning och materialbortfall.

Reliefvittring finns även på andra ytor, 
till exempel på överstyckets voluter och på 
de små pilastrar som ramar in vapentavlan. 
(Figur 129). På entablementet finns lavpå- 
växt. På pilastrarnas socklar växer grön
alger; grönalger förekommer även på 
tegelytorna strax till vänster om portalen 
samt vid hörnet mellan tornet och södra 
längan. Algförekomsten hör troligen sam
man med att tornets avvattningssystem 
varit bristfälligt.

Skador på kalksten
8% av kalkstenen i länets besiktigade bygg
nader är intakt. På hela 92% finns mindre 
skador; 0,1% har allvarliga skador som bör åt
gärdas. Bland den stora gruppen med mindre 
skador finns även objekt som bör konserveras, 
trots att det inte finns något reparationsbehov 
ur byggnadsteknisk aspekt. Detta gäller 
främst portaler, inskriftstavlor och övrig ut
smyckning.

Helsingborgs rådhus 
Kalkstenen i Helsingborgs rådhus är 
generellt i dåligt skick. Skador finns på 
båda portalerna, på fönstrens kolonnetter 
och omfattningsstenar samt på listverk.

Byggnaden renoverades under 1970- 
talet, då bland annat taket lades om. Såväl 
tegel som natursten syratvättades. I sam
band med detta belädes teglet, och troligen 
också naturstenen, med silikon. Delar av

naturstenen djupimpregnerades 1970- 
72.181 Dessutom ska nyhuggning skett av 
olika kalkstensdelar. 1984 blästrades 
granitsockeln samt monumentaltrappan 
mot Stortorget.182 Vidare fasadtvättades 
troligen rådhuset inför Helsingborgs 900- 
årsjubileum 1985.183

Västportalen
Västportalen - mot Drottninggatan - är en 
flersprångig, nygotisk perspektivportal 
uppförd i Yxhultkalksten. (Figur 131). 
Den kröns av en balkong med förkroppat 
mittparti och genombruten balustrad. På 
balkongens framspringande postament står 
bronsskulpturer. Skulpturerna flankerar 
"Stenbockssalens" spetsbågiga masverks- 
fönster, som har den största av rådhusets 
glasmålningar och skildrar Magnus Sten
bocks intåg i Helsingborg efter slaget den 
28 februari 1710.184 Skulpturen på 
fönstrets vänstra sida föreställer "Justitia" 
medan den högra avbildar "Den verk
ställande makten".

Ovanför skulpturerna finns baldakiner 
av kalksten. Skulpturernas postament bärs 
upp av knippepelare, som i sin tur vilar på 
rullverkssmyckade konsoler. Knippepelar
na avslutas upptill med knoppkapitäl. I 
perspektivportalen står kolonnetter i 
sekvens, krönta av knoppkapitäl. 1 vardera 
svickeln är ett masverk i trepassform in
skrivet. Portalens arkivolt är smyckad med 
krabbor och har ett skulpterat manshuvud 
som slutsten. Det typiserade huvudet utgör 
samtidigt den nedersta delen på bal
kongens förkroppade mittparti.

På portalens högra sida, under kon
solen, finns en inskriftstavla. Tavlan är 
enligt inskriften uppsatt den 4 maj 1955 av 
Den Danske Brigadeforening (Danforce) 
på tioårsdagen av Danmarks befrielse, 
som ett tack till Sverige för storartad hjälp 
under Danmarks fem onda år.

Västportalens kalksten är svårt skadad. 
Stora delar av stenen är vittrad; material
förluster finns bland annat på kapitäl-

181 Jönsson, 1989.
182 Ibid.
183 Muntlig uppgift från stadsantikvarie Agneta 
Åsgrim-Berlin, Helsingborgs museum 1992-07-14.
184 Rådhuset i Helsingborg, 1987, s. 8.
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Figur 128. Skarhults slott. Portalen vid borggårdens trapptorn. Uppförd 1849 av gra kalksten från Öland, 
r ; Delar av portalen har i senare tid ersatts med röd öländsk kalksten.
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Figur 129. Skarhults slott. Överstycket till trapptornets 
portal.

Figur 130. Bjersjöholms gamla slott. Vapentavlan pä östra längans sydgavel, huggt 
kalksten. Tavlan har konserverats efter besiktningen.
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I Figur 131. Helsingborgs rådhus, västportalen. Den nygotiska portalen är uppförd i Yxhultkalksten.
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banden. (Figur 132). Kalkstenens yta är 
genomgående förgrovad av selektiv vitt
ring. En mer oskadad yta finns på de delar 
av kolonnetterna som är skyddade inne i 
sprången. Dessa skyddade partier är 
mycket hårt nedsmutsade. Portalen ser 
som helhet tämligen ren ut, dock finns 
mycket hårt smutsade partier under 
listverk och vid andra skyddade lägen. 
Vidare finns en nästan linjemarkerad 
nedmutsning, bland annat på den högra 
knippepelaren, där den vänstra sidan av 
pelaren är mycket sotig - i skarp kontrast 
till den betydligt renare högra sidan.

På portalen finns även kraftiga rinn- 
spår, i synnerhet under knippepelarnas 
konsoler. Vissa ilusningar av kalksten 
förekommer på portalen. De båda brons
skulpturerna är kraftigt ärgade.

Sydportalen
Sydportalen - mot Stortorget - är också en 
nygotisk perspektivportal, uppförd i Yx- 
hultkalksten. Den är i likhet med väst- 
portalen krönt av en balkong med balust
rad. Balustraden består dock av ett järn
räcke mellan postament av kalksten.

På de yttre postamenten står brons
skulpturer av Albert von Stockenström: till 
vänster "Medeltida borgmästare" och till 
höger "Medeltidskvinna". Ovanför skulp
turerna finns baldakiner av kalksten. Bal
kongen bärs upp av tre konsoler, varav 
mittkonsolen - som springer fram ur arki- 
voltens slutsten - är i form av en mans- 
figur. De två yttre konsolerna vilar i sin tur 
på knippepilastrar som nedtill avslutas 
med kapital i form av ugglor med ut
löpande växtrankor. I svicklarna finns 
språkband, där det framgår att byggnaden 
fullbordades under konung Oscar II:s 25:e 
regeringsår.

Framför portalen finns en barock- 
inspirerad monumentaltrappa i granit. 
Trappan har en balkong med förkroppat 
mittparti. Under det förkroppade mitt
partiet - talarstolen - finns en fontän. På 
postamenten till de två trapploppens 
räcken står fyra järnkandelabrar.

Sydportalen är ännu mer skadad än 
västportalen. 1 synnerhet är nedsmutsning
en framträdande. Särskilt väl syns detta på 
balkongens mittkonsol. (Figur 133). Kalk

stenen är selektivt vittrad; på en del ytor 
finns även gipskrustor. De övre delarna av 
baldakinerna ser nya ut och är sannolikt 
ersatta med ny kalksten. Även sydfasadens 
bronsskulpturer är kraftigt ärgade.

Även rådhusets övriga kalkstensbe- 
stånd är skadat. På en del av fönstrens om- 
fattningsstenar finns omfattande vittrings- 
skador, vilket kan ses på den östra fasa
den. Vidare finns skador på listverk samt 
på fönstrens solbänkar och kolonnetter.

Bjersjöholms gamla slott 
Vid besiktningen 1992 fanns allvarliga 
skador på stenbeståndet på Bjersjöholms 
gamla slott.

På östra längans södra gavel finns en 
sekundärt inmurad vapentavla i gotländsk 
kalksten. (Figur 130). Tavlan var ur
sprungligen placerad ovanför huvudin
gången på södra längan, som till största 
delen revs 1890. I mitten av vapentavlan 
skildras Nådastolen, flankerad av två 
hjälmprydda vapensköldar på vardera 
sidan: till vänster ätterna Kaas och Björns, 
till höger Rotfelts och Högs. I tavlans 
överkant finns årtalet 1576 och under 
relieferna ett språkband.

Vapentavlan var 1992 i dåligt skick, 
med särskilt kraftig vittring på vapnet 
längst till höger. Stora delar av stenen 
hade fallit bort och det mesta av skärpan 
gått förlorad. Kraftiga missfargningar 
fanns på tavlan.

Skulpturen i gotländsk sandsten ovan
för vapentavlan var ännu hårdare åt
gången. Förutom kraftiga missfargningar 
fanns även krustor på stenen. Figurens 
ansikte var i princip helt bortvittrat. Både 
vapentavlan och skulpturen har kon
serverats under 1995.

Vapentavlan i gotländsk sandsten som 
är inmurad ovanför gårdsporten i norr var 
i bättre skick, om än vittrad. Dessutom 
fanns en spricka i nedre vänstra hörnet. 
Tavlan var vidare lavbeväxt. De putsade 
ytorna i tavlans nisch flagade, vilket 
gjorde att teglet lyste igenom på några 
ställen. Portalens övriga ytor var också i 
dåligt skick, med mycket putsnedfall.

Transformatortornets vapentavla i 
kalksten hade inga framträdande skador. 
Dock löpte en mörk rand - troligen en
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ihoplimmad spricka - snett över tavlans 
vänstra del. På vapentavlan fanns spår 
efter bemålning: rödaktig bakgrund och 
gröna hjälmprydnader. På tavlan finns år
talet 1924.

Krapperups slott
Kritstensutsmyckningen på Krapperups 
slott är kraftigt reliefvittrad. Fasadernas 
sjuuddiga kritstenstjärnor - släktens Gyl- 
denstiernas vapen - är huggna i Dankalk
sten. Stjärnorna utfördes troligen omkring 
1616 av en medlem av ätten. (Figur 114).

Stjärnorna på parkfasaden och södra 
fasaden är lagade med Ignabergakalksten. 
På parkfasaden är en del stjärnor även 
kompletterade med puts, som ristats för att 
se ut som sten. På norra fasaden är stjär
norna lagade med betongsten. Större delen 
av kritstensstjärnorna på parkfasaden och 
norra fasaden är vitmålade. Under färgen 
framträder klangen från nedtagna kläng- 
växter, som är fast förankrade i kritstenen.

Sandsten
Sandsten utgör 10% av stenbeståndet i de 
besiktigade husen i Malmöhus län, och före
kommer främst i portaler, vapensköldar och 
övrig utsmyckning. Sandsten finns bland 
annat i Övedsklosters slott.

Övedsklosters slott
I Övedsklosters slott består fasaderna till 
stor del av Övedssandsten.

Slottet, som räknas som en av landets 
förnämsta rokokoanläggningar, stod fär
digt 1776 efter ritningar av Carl Hårleman 
och efter dennes död Jean Eric Rehn. 
Slottet ersatte en äldre gårdsbebyggelse på 
platsen för ett premonstratenserkloster 
med anor från mitten av 1100-talet. Bygg
herre var friherre Hans Ramel, "Bygge- 
Hans".* 185 (Figur 134).

Huvudbyggnaden och de fyra pavil
jongerna - sammanbundna med gallerier 
med portvalv - är symmetriskt grupperade 
kring den stensatta borggården. Bygg
naderna är uppförda i tegel under man-

sardtak och har putsade fasader. Huvud
byggnaden är avfärgad i en rosa ton med 
röd Övedssandsten i hörnkedjor, lisener 
och övriga utsmyckningar. Paviljongerna 
och gallerierna är avfärgade i vitt på rosa
färgade socklar. Till anläggningen hör 
också ett omfattande allésystem och till
fartsvägar med höga, kallmurade väg- 
bankar.186

Skador på sandsten
17% av sandstenen i de besiktigade bygg
naderna är intakt. Mindre skador finns på 
38% av stenen. 45% bör åtgärdas.

Tranchellska huset
Huset byggdes 1890-94 för sockerbruks- 
d i rektoren Carl F. Tranchell efter ritningar 
av arkitekterna Magnus Isaeus och Carl 
Sandahl.187 Fastigheten används i dag 
främst som kontor.

Huset i tre våningar är byggt av rött 
tegel under koppartäckt sadeltak på en 
sockel av granit. Dekorativa inslag som 
horisontella band och listverk, hörnkedjor, 
fönsteröverstycken och omfattningsstenar 
är utförda i kalksten. (Figur 138).

Stilmässigt ansluter Tranchellska huset 
till den danska renässansen och utmärks 
av hörntornet, som kröns av en öppen lan
tern in, och de volutprydda gavlarna. Till 
den rika och välbevarade inredningen hör 
bland annat takmålningar, paneler och 
kakelugnar av hög kvalitet.188

Västportalen - mot Parkgatan - är upp
förd i sandsten och kröns med ett över
stycke med vo luter och en vapentavla. Till 
byggnaden hör en portalbyggnad mot 
Drottninggatan samt en stallbyggnad - nu
mera garage - inne på gården.

Portalbyggnaden är uppförd i tegel på 
granitsockel. Utsmyckningarna består av 
sandsten. Den har tre rundbågiga öppning
ar och kröns av en liten volutgavel med en 
vapenkartusch. Två urnor flankerar ga
veln, som upptill avslutas med en liten 
obelisk. (Figur 139 och 140).

186 Ibid, s. 224ff.
187 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 217.

185 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 224. 188 Ibid.
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Figur 134. Övedsklosters slott, huvudbyggnadens parkfasad. Slottets fasader hestår till stor del av Öveds- 
sandsten.

Figur 135. Övedsklosters slott, huvudbyggnadens parkf asad. Övedssandstenen är överlag i dåligt skick. 
Sedan 1990 pågår renhuggning av vittrade partier. På parkfasaden har även infällningar gjorts med ny sten.
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Figur 137. Övedsklosters slott, huvudbygg
nadens nordportal. Sandstenen spälkar i 
tjocka skikt. Vidare växer alger på portalen, 
som konserverades 1987.
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Figur 138. Tranchellska huset i Landskrona. Huset uppfördes 1890-94 för sockerhruksdirektören Carl F. 
Tranchell efter ritningar av Magnus Isaeus och Carl Sandahl.
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Stallbyggnaden är i likhet med huvud
byggnaden byggd i tegel, med utsmyck
ningar av kalksten. Vid stallbyggnadens 
höga volutgavel finns en tempelgavel, 
uppförd i kalksten med inslag av sandsten.

Tranchellska huset renoverades 1976- 
77. Vid renoveringen fanns svåra skador - 
som antogs vara orsakade av luftföro
reningar - på byggnadens kalksten. Mycket 
långtgående vittringsskador fanns bland 
annat på gavelröstenas obelisker samt på 
överstycken och omfattningar till vinds
våningen. Dessa monterades därför ned för 
att ersättas med kopior, tillverkade av 
kopparplåt på stomme av tryckimpregnerat 
trä.189 Några kopior kom dock aldrig på 
plats. Vidare skulle kuporna på takets övre 
del återställas, vilket inte heller gjordes. Ej 
heller byttes hörntornets spira ut.

Troligen tvättades fasaderna vid reno
veringen. I alla fall ingick blästring av 
kalkstenen och tvättning av tegelytorna i 
de planerade arbetena.

Västportalen
Västportalen är uppförd av gotländsk 
sandsten och kröns av ett överstycke med 
voluter och vapentavla. Vapentavlans 
motiv utgörs - i likhet med gårdsportalens 
- av den krönta skånska gripen. Pilast
rarnas postament består av grå granit, så 
även sockeln och trappan. Graniten kom
mer troligen från Bohuslän.190

Sandstenen är både homogent och 
selektivt vittrad. Vidare finns exfoliering, 
nedsmutsning och biologisk påväxt. Ned
smutsningen är kraftig och märks bland 
annat på arkitravens gesims samt på 
kapitalen. På överstycket finns även miss- 
prydande cementlagningar.191

189 Renoveringsarbeten på Tranchellska huset, fastig
heten Gamla Bryggan 19, Landskrona kommun. 
Planeringsavdclningen, Länsstyrelsen i Malmöhus län 
1976-09-17 samt övriga handlingar i ärendet. 1 ATA.
190 Kcnnerstedt, L. och Löfvendahl, R., 1991, s. 8.
191 Ibid, s. 8 samt fig. 8.

Stallbyggnaden
Den gamla stallbyggnaden är uppförd vid 
sekelskiftet - troligen 1903192 - och är i lik
het med gatubyggnaden murad i tegel med 
hörnkedjor, fönsterbänkar och lister av 
Yxhultkalksten. Den västra delen av stall
byggnaden är motbyggd; på andra sidan 
brandmuren finns Fortifikationshusets 
gårdshus.

Stallbyggnaden har mot gården en hög 
volutprydd gavel, till vilken en tempel
gavel är fogad. Den nedre delen av tem
pelgaveln stympades på 1930- eller 1940- 
talet, då en lägre framskjutande tillbygg
nad gjordes för att rymma direktörens 
limousine.193

Tempelgaveln är utförd i Yxhult
kalksten, förutom tympanon, svicklar och 
slutstenen i form av ett hästhuvud, som är 
huggna i gotländsk sandsten. Tempel
gaveln är avtäckt med kopparplåt.

Hästhuvudets främre del är huvud
sakligen homogent vittrat. På den bakre 
delen, som är skyddad från regn, finns 
även krustor. Svickelfälten är vittrade; 
speciellt stjälkarna är hårt åtgångna. På de 
skulpturala partierna finns även ex
foliering, svarta hinnor och saltutfällning- 
ar. På kalkstenen finns bland annat kant- 
avrundning och exfoliering.194

Portalbyggnaden
Portal byggnaden är byggd av tegel med 
naturstensutsmyckningar på en granit
sockel. Den har tre rundbågiga öppningar, 
varav den mittersta kröns av en liten 
volutgavel med en vapentavla. På vapen
tavlan finns den krönta skånska gripen. 
Två urnor flankerar överstycket, som upp
till avslutas med en liten obelisk. Portalens 
utsmyckningar består av sandsten, troligen 
från nordvästra Skåne.195

Sandstenen är mycket hårt vittrad; på 
lisenerna finns till exempel svåra ex- 
folieringsskador. På lisenerna finns även

192 Stallbyggnaden är märkt med årtalet 1903 på en 
odaterad situationsplan, ev. från 1974.1 Bygglovs- 
avdelningens arkiv, Landskrona kommun.
193 Muntlig uppgift från Pål Berggren, ägare till grann- 
fastigheten Fortifikationshuset 1992-09-09.
194 Kennerstedt, Löfvendahl, 1991, s. 9f samt fig. 17.
195 Ibid, s.8f.
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Figur 140. Tranchellska huset, portalbygg
nadens volutgavel med den krönta skånska 
gripen.
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cementlagningar, som till stor del fallit 
bort. Nedsmutsningen är tydligast på de 
övre delarna av portalen. På överstycket 
samt på urnorna växer grönalger. Dock är 
inte vittringen lika kraftig på dessa delar. 
Gårdsportalens lokala sandsten verkar 
genomgående vara mer vittrad än den got
ländska sandstenen i västportalen och i 
stallbyggnadens tempelgavel.196

Skarhults slott
Även på Skarhults slott finns skador på 
sandsten sutsmyckn i ngen.

Portalen vid östra längans trapphus - 
inkörsporten - är uppförd i Höörsandsten. 
(Figur 141). Ovanför portalen finns en 
vapentavla i ordovicisk kalksten med en 
omfattning av tysk sandsten. (Figur 142). 
Tavlan avbildar i en relief Nådastolen, 
flankerad av Rosensparres och Rosen- 
crantz vapenbilder. Under reliefen finns en 
inskrift, där det bland annat framgår att 
Sten Skarolt, kallad Rosenspar, lät bygga 
huset år 1562. Tavlan omgärdas av lisener, 
flankerade av voluter, och kröns av en 
fronton.

De mest skadade ytorna finns i fron
tenens listverk, där sprickor och bort
vittrade partier förekommer. 1 ännu sämre 
skick är gördelgesimsen ovanför porten. 
Denna är i likhet med vapentavlans om
fattning huggen i tysk sandsten. Stora de
lar av listverkets framkant har vittrat bort. 
Gesimsen är delvis avtäckt med blyplåt.

Öveds klosters slott
På Övedsklosters slott finns åtskilliga 
skador på sandstenen. Stora partier av 
Övedssandstenen är bom, och exfoliering 
och avspjälkning finns på åtskilliga 
ställen.

Sedan 1990 pågår renhuggning av vitt
rade partier på slottsanläggningen. På 
huvudbyggnadens parkfasad har, förutom 
renhuggning, även gjorts infällningar med 
ny sandsten. (Figur 135). Efter besiktning
en har borggårdsportalen (figur 136) samt 
galleriernas svårt skadade balustrader åt
gärdats.

196 Ibid, s. 9.

Nordportalen
På huvudbyggnadens nordportal spjälkar 
stenen i tjocka skikt. (Figur 137). Det 
finns även skikt som buktar ut och bildar 
tomrum mot fast sten. På portalens nedre 
delar växer alger. Allvarliga skador finns 
även på lisenerna bredvid porten där stora 
ytor avspjälkas.

Portalen konserverades i oktober 1987. 
På den lågerhuggna stenen fanns innan 
konserveringen "vittringsskador i form av 
upp till en centimeter tjocka och flera 
decimeter stora avspjälkningar parallellt 
med dess lagringsriktning". Det noterades 
vidare att de spjälkade skikten i vissa fall 
buktade utåt och bildade flera centimeter 
djupa hålrum. Håligheten mellan de spjäl
kade skikten och den fasta stenen tjänst
gjorde som "boplats åt talrika insekts
kolonier". Konserveringen inriktades på 
att avhjälpa de mest akuta skadorna för att 
eliminera rasrisken.197

Vapenkar tuschen
Vapenkartuschen på huvudbyggnadens 
parkfasad ser från marken ut att vara i 
ganska gott skick. I kikare syns dock att 
den är ganska hårt nedsmutsad. Det verkar 
även finnas viss biologisk påväxt. Vidare 
finns vittrade partier med materialbortfall, 
bland annat på tavlans vänstra del. Med 
tanke på hur skadad sandstenen är i övrigt 
på slottet ser vapentavlan ut att vara i för
vånansvärt god kondition.

Skiffer
Skiffer utgör en tredjedel - 33% - av stenbe- 
ståndet i de besiktigade husen i Malmöhus 
län.

Helsingborgs rådhus 
Flelsingborgs rådhus är ett exempel på be
siktigade byggnadsminnen med skiffertak. 
(Figur 126).

Byggnaden renoverades under 1970- 
talet, då bland annat taket lades om. Vid 
omläggningen återanvändes ca 30% av de

197 Konserveringsrapport avseende fasadsten på 
Övedskloster, Tekniska institutionen vid Riks
antikvarieämbetet 1988-01-20.1 ATA.
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ursprungliga skifferplattorna, resten nyan- 
skaffades. Vidare nylades all koppar.198

Skador på skiffer
Den dominerande delen av skifferbeståndet i 
de besiktigade husen i Malmöhus län är in
takt. Inga allvarliga skador har noterats.

Förzinkad plåt
Förzinkad plåt utgör 2% av de sammanlagda 
fasad- och takmaterialen och 5% av tak
materialen. Den förekommer uteslutande som 
takmaterial.

Skador på förzinkad plåt
I de besiktigade husen i Malmöhus län är för
zinkad plåt det material som ar mest skadat: 
hela 39% av ytorna bör målas om.

Herrskapsstallet vid Jordberga slott, upp
fört omkring 1843 efter ritningar av C. G. 
Brunius199, är täckt med korrugerad plåt. 
Plåtens ålder är okänd, men den senaste om
målningen gjordes på 1980-talet.200 Färgen har 
rest sig på i princip hela taket. Taket är kraf
tigt nedsmutsat, i synnerhet det norra tak
fallet. Taket är vidare kraftigt algbeväxt. Yt- 
beväxtningen är i likhet med nedsmutsningen 
mest framträdande mot norr.

Koppar
Koppar utgör 4% av den sammanlagda fasad- 
och takytan i de besiktigade husen i Malmö
hus län. Dess andel av takmaterialen är 8%.

Tranchellska huset
Tranchellska huset i Landskrona är ett av 
länets byggnadsminnen med koppartak.

Dess koppartak är från 1976-77, då 
huset renoverades. Renoveringen inklu
derade bland annat omläggning av taket

198 Muntlig uppgift från fastighetsförvaltare Anders 
Lundholm 1992-07-08.
199 Brunius' ritning till herrskapsstallet är daterad 
1843.1 AT A.
200 Muntlig uppgift från Hans-Göran von Arnold,
Jordberga 1993-04-23.

med kopparplåt samt byte av stuprör och 
plåtavtäckningar.201 Tornhuvens koppar är 
dock av patinan att döma betydligt äldre, 
och kan vara den ursprungliga plåten från 
1890-talet.

Taket är i gott skick och är endast 
måttligt nedsmutsat. Längst uppe i tornet 
finns ett ovanligt inslag i form av en in- 
vändig bassäng, avsedd att samla upp 
eventuellt inträngande vatten. Bassängen 
har tillkommit på grund av läckage i tor
net.

Skador på koppar
Kopparbeståndet i länets besiktigade hus är i 
gott skick utan några allvarliga skador.

Biologisk påväxt

Den kraftigaste beväxtningen på länets 
besiktigade hus finns på asbestcement: på 
88% av ytan växer alg och/eller lav, och på 
7% av ytan finns mossa. Endast 5% saknar 
påväxt. (Figur 143 och 144).

På tegeltak växer alg och/eller lav på 45% 
av ytorna; mossa finns på 0,4% av ytan.

Även natursten är kraftigt beväxt: på 27% 
av ytan växer alg och/eller lav. Mossa samt 
övrig påväxt utgör 4% respektive 1%. Till 
övrig påväxt hör klängväxter, främst vildvin 
och murgröna.

30% av de förzinkade plåttaken är beväxta 
med alg och/eller lav; dock förekommer ingen 
mossa.

11% av tegelfasaderna är beväxta med alg 
och/eller lav. På 3% av ytorna finns övrig 
påväxt, främst vildvin och murgröna.

På 12% av putsen växer alg och/eller lav; 
på 1% av ytorna finns övrig påväxt.

På koppartaken finns ingen påväxt över 
huvud taget.

Granit är den bergart som är kraftigast be
växt: på 48% av ytan finns alg och/eller lav. 
Övrig påväxt utgör 1%. (Figur 145 och 146).

39% av sandstenen är beväxt med alg

201 Renoveringsarbeten på Tranchellska huset, fastig
heten Gamla Bryggan 19, Landskrona kommun. 
Planeringsavdelningen, Länsstyrelsen i Malmöhus län 
1976-09-17. Handling i AT A.
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och/eller lav.
På 19% av kalkstenen växer alg och/eller 

lav.
På skiffer, som uteslutande förekommer 

som takmaterial, växer mossa på 13% av 
ytorna.

Nedsmutsning

Av de besiktigade materialen i Malmöhus län 
är asbestcement smutsigast: hela beståndet är 
kraftigt nedsmutsat. (Figur 147 och 148).

30% av tegeltaken och 25% av de för- 
zinkade plåttaken är kraftigt nedsmutsade.

18% av naturstensbeståndet är kraftigt 
nedsmutsat.

17% av tegelfasaderna är kraftigt ned
smutsade.

Sandsten är den smutsigaste bergarten. Av 
denna är 37% kraftigt nedsmutsad. (Figur 149 
och 150).

22% av skifferbeståndet är kraftigt ned
smutsat, av kalkstenen 15%.

Vidare är 11% av graniten kraftigt ned
smutsad.
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igur 143. Malmöhus län. Ytbeväxtning på fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna.
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Figur 144. Malmöhus län. Ytbeväxtning på fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna. Ut
tryckt i procent.
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Figur 146. Malmöhus län. Ytheväxtning på besiktigat stenmaterial i fasad och tak. Uttryckt i procent.
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Figur 147. Malmöhus län. Nedsmutsningsgrad på fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna.
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Uttryckt i procent.
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Figur 149. Malmöhus län. Nedsmutsningsgrad på besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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procent.
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Göteborgs och Bohus län





Puts, det vanligaste fasadmaterialet i de be
siktigade byggnaderna i Göteborgs och Bohus 
län, utgör 31% av den sammanlagda fasad- 
och takytan. Därefter följer tegel 19%, för
delat mellan fasad 10% och tak 9%, för- 
zinkade plåttak 16%, koppar, som nästan ute
slutande förekommer som takmaterial, 14%. 
Slutligen följer stål och gjutjärn 6%, natursten 
6% samt övrigt 8%. (Figur 152).

Materialfördelning

Takmaterial

Takmaterialen i de besiktigade husen i länet 
består främst av tre stora grupper: förzinkad 
plåt 36%, koppar 30% samt tegel 20%. Där
efter följer papp 4%, stål 0,5%, natursten 
0,1% samt övriga material 9%. (Figur 153).

Materialfördelning i byggnads- 
perioder

I figur 154 och 155 är fördelningen av fasad- 
och takmaterial kopplad till byggnadsår. 
Materialens ålder framgår däremot inte. I 
Göteborgs och Bohus län är de flesta av de 
besiktigade husen uppförda 1750-1859.

I byggnader från 1550-1649 dominerar 
tegel, följt av koppar. Till denna period hör 
dock endast en byggnad, Kronhuset. I perio
derna 1650-1749, 1750-1859 samt 1910- är 
puts det vanligaste materialet. I byggnader 
från 1860-1909 dominerar förzinkad plåt.

Det går i grova drag att utläsa vilka materi
al som använts under olika perioder, med un
dantag för material som bytts ut i senare tid. 
De stora förändringarna gäller främst tak
materialen; fasaderna har i högre grad bevarat 
det ursprungliga utförandet. Vidare förnyas 
flera av materialen, till exempel puts.

De material som har det största åtgärds- 
behovet i länets besiktigade byggnader är trä 
samt förzinkade plåttak. Av dessa bör 17% 
respektive 16% åtgärdas. Vidare bör 2% av de 
putsade ytorna samt 1% av naturstenen åt
gärdas. Taktegel är överlag i gott skick och 
utan allvarliga skador. 1% av tegelfasaderna 
bör dock åtgärdas. Inget åtgärdsbehov har 
noterats på stål, gjutjärn, koppar eller papp. 
(Figur 156 och 157).

Tillstånd

Besiktigade material

Puts
Puts utgör totalt 31% av de besiktigade fasad- 
och takmaterialen i Göteborgs och Bohus län. 
Vita gaveln, Marstrands rådhus samt Nord
staden 13:7 är några exempel på länets 
putsade byggnadsminnen.

Vita gaveln
Byggnad 38 vid Nya varvet har av tradi
tion kallats Vita gaveln av sjöfarare, be
roende på att dess vita gavel är synlig på 
långt håll i hamninloppet. (Figur 158).

Området Nya varvet ligger på Göta 
Älvs södra strand strax väster om Älvs- 
borgsbron och omgärdas i öster och väster 
av bergsmassiven Sjöbergen respektive 
Stora Billingen. Norr om Stora Billingen 
ligger Lilla Billingen som i dag utgör en 
sammanhängande landtunga med fast
landet. År 1700 var det dock en ö.202

Nya varvet anlades 1699 som krono- 
varv och byggdes ut successivt under 
1700-talet. I början av 1800-talet skedde 
en betydande expansion och nya bygg
nader uppfördes, bland annat efter rit
ningar av arkitekt Fredrik Blom.203

Vita gaveln, som är belägen på Lilla 
Billingens nordligaste udde, byggdes 
1753-54 som inventariekammare på entre
prenad av Peter Bagge och överlämnades 
till kronan efter besiktning 1755.204 Bygg-

202 Nya Varvet, 1985, s. 1.
203 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 252.
204 Nya Varvet, 1985, s. 73.
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Göteborgs och Bohus län

Stål gjutjärn mm 
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16,3%

Figur 152. Göteborgs och Bohus län. Fasad- och takmaterialens fördelning i de besiktigade 
byggnaderna.

Takmaterial Göteborgs och Bohus län
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Figur 153. Göteborgs och Bohus län. Takmaterialens fördelning i de besiktigade byggnaderna.
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Natursten
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Byggnadsårsklass

Figur 154. Göteborgs och Bohus län. Fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna per bygg- 
nadsperiod.

Göteborgs och Bohus län

Byggnadsårsklass

Figur 155. Göteborgs och Bohus län. Fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna per bygg- 
nadsperiod. Uttryckt i procent.
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Göteborgs och Bohus län
20

Figur 156. Göteborgs och Bohus län. Tillstånd för fasad- och takmaterial i de besiktigade 
byggnaderna.

Göteborgs och Bohus län

Tillstånd

ÜBör åtgärdas 

iMindre skador 

Iintakt

Figur 157. Göteborgs och Bohus län. Tillstånd för fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna. 
Uttryckt i procent.
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Figur 159. Marstrands rådhus. Rådhusets 
nuvarande utseende tillkom vid en om
byggnad på 1860-talet.
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nåden är uppförd av tegel i två våningar på 
en murad och putsad stengrund. Fasaderna 
är vitputsade och det valmade taket är 
täckt med plåt i skivformat. Vita gaveln 
användes ursprungligen som tyghus, men 
utgjorde kvinnofängelse under en kortare 
period under 1870- och 1880-talen. Vid 
sekelskiftet var konservfabriken Gadus AB 
inhyst i byggnaden.205 Den användes sedan 
av marinen som förrådslokaler.206

Efter en renovering 1992-93 används 
byggnaden i dag av Kryssarklubben. Vid 
renoveringen, som i huvudsak omfattade 
interiören, målades sockeln samt plåttaket 
om. Dock gjordes ingen avfärgning av 
fasaderna. Den senaste avfärgningen 
gjordes 1972 eller 1974 i samband med en 
total omputsning av byggnaden. Fasaderna 
avfärgades då med silikatfärg av fabrikat 
Keim Mineral.207 Denna är en ren silikat
färg, det vill säga en tvåkomponentsfärg 
som levereras med fixativet för sig.

Silikatfärgen på byggnaden har åldrats 
väl, och är svår att skilja från en åldrad 
kalkfärg.

Marstrands rådhus
Marstrand härjades av brand 1643. En ny 
stadsplan upprättades 1647 för återupp
byggnad av staden, där borgarna förband 
sig att bygga husen i sten. Rådhuset, som 
blev den enda byggnaden som uppfördes i 
sten, placerades med långsidan mot nu
varande Långgatan.208 (Figur 159).

Vid en ombyggnad på 1780-talet lades 
långsidan mot torget. Byggnaden fick två 
fulla våningar under valmat tak. Bygg
naden användes under 1600- och 1700-ta- 
len även som spannmålsmagasin. När 
staden expanderade under 1800-talet flyt
tade rådstugerätten till en byggnad vid 
hamnen.209

Rådhusets nuvarande utseende med

205 Ibid.
206 Byggnadsminnesförklaring av byggnaderna 36 och 
38 inom fastigheten Nya Varvet 726:7, Göteborgs 
kommun. Planeringsavdelningen, Länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län 1986-12-09. I ATA.
207 Muntlig uppgift från arkitekt Clas Deijer, ABAKO 
Arkitektkontor AB 1993-09-15.
208 Rådhuset Marstrand, 1979, s. 3.
209 Ibid, s. 3ff.

frontespis och putsdekor tillkom vid en 
ombyggnad på 1860-talet. Byggnaden an
vändes då som stadshus och stadshotell. 
Under 1800-talet tillkom även en mindre 
gårdsbyggnad av trä. Vid sekelskiftet 
byggdes kök och veranda till mot träd
gården.210

Byggnaden fasadrenoverades 1982- 
83211 och rymmer i dag främst bibliotek 
och föreningslokaler. Vid renoveringen 
revs tillbyggnaden mot trädgården.212

Nordstaden 13:7
Nordstaden 13:7, en byggnad i rikt ut
formad nyrenässans, är belägen på Norra 
Hamngatan 4. (Figur 160). Den uppfördes 
1882-83 som bostads- och kontorshus av 
tegel i fyra våningar efter ritningar av 
arkitekten Adrian Crispin Peterson. Bygg
herre var grosshandlare Max Malm, som 
inrättade sin privata bostad i den tredje 
och fjärde våningen och kontor i de två 
nedre.213

Våningarna som rymmer kontors
lokalerna har relativt enkelt utformad 
fasad. Bostadsvåningens fasad är desto 
rikare utsmyckad och har ett burspråk som 
bärs upp av två karyatider. (Figur 162).

Burspråket avslutades ursprungligen 
med ett torn, som var utformat som en 
sexkantig kupol med spira och tre ovala 
fönster. Två toreller flankerade tornet på 
var sida. Tornet togs bort 1931, då även 
bottenvåningens rusticering ändrades.214

Byggnadens två nedre våningar är 
rusticerade. Lejonhuvuden kröner botten
våningens fönster. Den tredje våningens 
fönster ramas in av pilastrar och har seg- 
mentformade överstycken. Konsoler bär 
upp små solbänkar; mellan konsolerna 
finns girlander.

Den översta våningen är den rikast ut
smyckade, med pilasteromfattade fönster. 
(Figur 161). På varje pilaster finns en byst,

210 Ibid, s. 4f.
211 Byggmötesprotokoll och övriga handlingar, Kultur
miljöenhetens arkiv, Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län.
212 Muntlig uppgift från Ulf Christiansson, Kungälvs 
kommun 1993-06-08.
213 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 252.
214 Rygård, Fajersson, 1983, s. 5.
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Figur 160. Nordstaden 13:7. Byggnaden uppfördes 1882-83 som bostads- och kontorshus för gross
handlare Max Malm efter ritningar av Adrian Crispin Peterson.
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Figur 161. Nordstaden 13:7. Del av gatu- 
fasadens utsmyckning i fjärde våningen.
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Figur 162. Nordstaden 13:7. Burspråket mot 
Norra Hamngatan.
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som i sin tur bär upp en gesims. Den 
tandsnittsförsedda takgesimsen bärs upp 
av konsoler prydda med lejonhuvuden. 
Mellan konsolerna finns ornamenterade 
tavletter.

Byggnaden fasadrenoverades 1983. I 
renoveringen ingick putslagning av ska
dade partier samt avfärgning med silikat- 
färg. Vidare reparerades fasadutsmyck- 
ningen. Bland annat lagades och nygjöts 
karyatiderna. Till dessa arbeten användes 
en cementblandning med samma samman
sättning som den gamla; vid undersök
ningar av Statens Provningsanstalt fram
kom att puts och dekorationsdetaljer be
stod av ett cementhaltigt bruk.215

Skador på puts
2% av putsen i länets besiktigade hus har 
skador som bör åtgärdas. Ett av de mer 
framträdande exemplen är Stora Teatern, vars 
exteriör ger ett allmänt nedgånget intryck.

Stora Teatern
Stora Teatern (figur 163) uppfördes efter 
ritningar av hovarkitekten B.C. Malmberg. 
Den är det tidigaste exemplet på den konti
nentala teaterbyggnadstyp, som skapades 
i mitten av 1800-talet med G. Sempers 
hovteater i Dresden som förebild. Normen 
var att byggnadens inre skulle bestämma 
dess yttre form.216

Grunden lades 1856 och den 15 sep
tember 1859 höjdes taktpinnen for första 
gången i Nya teatern, som var det 
officiella namnet under den första tiden.217

I salongen finns förgylld stuckdekor av 
ornamenthuggaren Carl Ahlborn och deko
rativa målningar i den cirkelrunda pla
fonden.218

Byggnadens exteriör är i stort ofor-

215 Yttrande ang. ansökan om bidrag till fastigheten 13 
kv Gamla Tullen nr 7, Norra Hamngatan 4, Göteborg. 
Planeringsavdelningen, Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län 1983-08-01 samt byggnadsantikvariska 
kontrollrapporter och övriga handlingar i ärendet. 1 
Kulturmiljöenhetens arkiv, Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län.
2,6 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 259.
217 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1944-05- 
27.
218 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 259.

ändrad från byggnadstiden. I mitten av 
1940-talet tillkom dock en envånings till
byggnad på baksidan, for kulissmagasin 
och snickeriverkstad, efter ritningar av 
arkitekt R.O. Swensson. Tillbyggnaden 
skedde i samband med en renovering som
maren 1944, då byggnaden firade 85-års- 
jubileum. Vid renoveringen målades fasa
derna i samma ljusa färg som tidigare. 
Vidare tillkom en ny baldakin, som skulle 
göras "rak, något uppåtsträvande".219

Invändigt återställdes interiören till sitt 
ursprungliga skick. Vid renoveringen fick 
hela salongen nya fåtöljer. Med undantag 
för parkettens fåtöljer och en del andra 
moderniteter några år tidigare hade det 
inte gjorts några större arbeten sedan in
vigningen.220

1973 restaurerades teatersalongen. 
Huvudansvarig för arbetet var konservator 
Olle Hellström från Skara. Vid restau
reringen återställdes salongen i sitt ur
sprungliga skick. Inför arbetet studerades 
Malmbergs färglagda originalritningar i 
Kungliga biblioteket i Stockholm.221

Stora Teaterns huvudsakliga tak är 
täckt med fabrikslackerad förzinkad plåt. 
Plåten lades troligen 1974; i alla fall 
planerade man att lägga om taket den 
sommaren.222

Det är oklart när exteriören på Stora 
Teatern renoverades senast. Troligen 
gjordes en renovering 1979, som bland 
annat omfattade ommålning av fasaderna. 
Enligt den tekniska beskrivningen skulle 
Nordsjö "På Mur" eller likvärdig färg an
vändas till de putsade ytorna.223

Byggnadens fönster har bytts ut under 
senare år. Detta arbete påbörjades omkring 
1989 och slutfördes 1990-91. Plasttaket på 
lågdelen tillkom 1992.224

219 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1944-05- 
27.
220 Ibid.
221 Svenska Dagbladet 1973-09-12.
222 Betr. Stora Teatern i Göteborg. Göteborgs fastig
hetskontor 1974-02-05. I ATA.
223 Åtgärder på Stora Teatern, Göteborgs kommun. 
Planeringsavdelningen, Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län 1979-05-30 i ATA, samt teknisk be
skrivning i Göteborgs stadsmuseums arkiv.
224 Muntlig uppgift från Jan-Olof Zackrisson, Higab 
gruppen 1993-09-09.
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Figur 163. Stora Teatern, fasaden mot Kungsportsavenyn. "Nya Teatern" byggdes 1856-59 efter rit
ningar av B.C. Malmberg.
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Figur 164. Stora Teatern, sydfasadens högra medaljong. På medaljongen finns sprickor och material
bortfall.
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1992 uppfördes en tillfällig tillbyggnad 
i teaterns sydvästra hörn. Tillstånd till den 
provisoriska byggnaden, som används som 
repetitionsscen, gavs på villkor att den av
lägsnas när den nya musikteatern tas i 
bruk.225

Skadebild
Fasaderna är överlag i dåligt skick. Sprick
bildning och färgflagning finns på många 
ställen. Vidare är bland annat våningsband 
och fönsteröverstycken mycket kraftigt 
nedsmutsade.

Skador finns även på byggnadens ut
smyckning, på såväl skulpturer som på 
medaljonger. Medaljongerna på den södra 
fasaden, mot Nya Allén, ser ut att vara i 
sämst skick. På den högra medaljongen 
finns sprickor och materialbortfall, främst 
på kvinnans överkropp (figur 164). På den 
vänstra medaljongen har delar av kvinnans 
högra arm fallit bort. Medaljongerna på 
norra fasaden verkar vara i bättre skick. 
De vitmålade medaljongerna är troligen 
utförda i konststen.

I den tekniska beskrivningen till fasad- 
renoveringen 1979 nämns gipsavgjut- 
ningar utomhus. I beskrivningen framgår 
att kvinnohuvudet i byggnadens västra 
hörn skulle gjutas och monteras. Kvinno
huvudet i byggnadens östra hörn skulle 
tjäna som avtryck för gjutfomen. Det är 
dock oklart om dessa arbeten utfördes.

Skador finns även på takets terrakotta
skulpturer. Den främre vänstra skulpturen 
mot Kungsportsavenyn ser ut att vara i 
sämst skick. Skulpturerna är i likhet med 
medaljongerna vitmålade. Enligt uppgift 
har terrakottaskulpturerna konserverats 
under senare år.

Tegel
Tegel utgör 19% av den sammanlagda fasad- 
och takytan i länets besiktigade hus, fördelat 
mellan tak 9% och fasad 10%, och 20% av 
takytorna. Sahlgrenska huset, Göteborgs 
Rem fabrik (figur 182) samt Sjöröddnings-

225 Tillstånd till tillfällig tillbyggnad av Stora Teatern. 
Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län 1991-02-11. 1 AT A.

sällskapets hus är några av länets tegelbygg
nader.

Sahlgrenska huset
Sahlgrenska huset (figur 165 och 166) 
byggdes 1753, som handelshus och bo- 
stadspalats för kommersrådinnan Birgitta 
Sahlgren, efter ritningar av stadsarkitekten 
Bengt Wilhelm Carlberg.226 Det uppfördes 
på grunderna efter Eilkingska huset, som 
brann ner 1746.227

Byggnaden är uppförd av gult tegel i 
tre våningar under ett lågt valmat tak. 
Fasaden mot Norra Hamngatan betonas av 
en mittrisalit med fyra rusticerade lisener. 
Flyglarna mot Tyggårdsgatan och Köp- 
mansgatan uppfördes före 1769.228

1856 byggdes husen om, efter ritningar 
av A.W. Edelsvärd. Huvudbyggnadens 
höga brutna tak byttes mot valmat sadeltak 
med en balustrad över mittrisaliten. Över
våningen höjdes och fick upptill en fris, 
prydd med girlander. I mittrisaliten till
kom två tavletter med samma ornament. 
Vid ombyggnaden tillkom även källar
våningens rustikimitation i cement. 
Källarportarna ersattes av fönster och nya 
fönster togs upp. Även portalen byggdes 
om och fönstren ovanför fick nya om
fattningar i nyrokoko. Fritrappan fick ett 
nytt järnräcke samt lyktstolpar av gjut
järn.229

År 1882 uppfördes en balkong på 
huvudbyggnadens gårdsfasad, längs hela 
tredje våningen. 1891 fick portalen sitt nu
varande utseende vid en ombyggnad efter 
ritningar av Eugen Thorburn.230

1904 beslöt Göteborgs stadsfull
mäktige att köpa in fastigheten, och fem år 
senare byggdes den om efter ritningar av 
Ivar Tengbom och Ernst Torulf. Delen

226 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 253.
227 PM. Göteborgs historiska museum 1978-10-24.1 
Göteborgs stadsmuseums arkiv.
228 Byggnadshistorisk sammanställning i blankettform. 
Göteborgs musei arkiv, byggnadsminneskontoret 
1967.1 Göteborgs stadsmuseums arkiv.
229 Ibid, samt odaterat PM angående Sahlgrenska 
huset. I Göteborgs stadsmuseums arkiv.
230 Byggnadshistorisk sammanställning i blankettform. 
Göteborgs musei arkiv, byggnadsminneskontoret
1967. Se även Thorburns ritning till förändring av 
fasaden. 1 Göteborgs stadsmuseums arkiv.
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Figur / 65. Sahlgrenska huset. Uppfördes 17S3 som handelshus och hostadspalats för kommersrådinnan 
Birgitta Sahlgren efter ritningar av stadsarkitekten Bengt Wilhelm Carlberg.
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Figur 166. Sahlgrenska huset. Mittrisaliten mot Norra Hamngatan. Portalen, som är uppförd i Lingulid- 
sandsten från Västergötland, fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1891 efter ritningar av Eugen 
Thorhurn.
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mot Köpmansgatan och norra delen av 
flygeln mot Tyggårdsgatan nyuppfördes. 
Övriga delen av flygeln breddades. Den 
östra flygeln och en del av tvärflygeln 
revs. Vid ombyggnaden fick hela bygg
naden nya fönster. Södra delen av flygeln 
mot Tyggårdsgatan breddades mot gården 
1921. Senare har flera planändringar och 
påbyggnad av vindsvåning mot gården 
genomförts.231

1967 restaurerades byggnaden, bland 
annat återställdes flera fönster till ur
sprungligt utseende. Arbetena utfördes av 
fastighetskontoret i samråd med professor 
P. G. Hamberg och slottsarkitekten Ragnar 
Jonsson, som även utformade ritningarna. 
Reparations- och förändringsarbetet inom 
fastigheten gjordes i samråd med stads
arkitekten G. Paulson.232

Den senaste fasadrenoveringen av Sahl
grenska huset gjordes 1991, då källar
våningen samt takgesimsen putslagades 
och avfärgades med kalkfärg. Fönstren 
målades med oljefärg. Vid renoveringen 
nylades vidare en del av byggnadens 
koppartak.233 Vidare var de fyra girland- 
prydda tavletterna i takfrisen mot Norra 
Hamngatan i mycket dåligt skick. Tavlet
terna, gjutna i betong, var så sköra att de 
inte gick att ta ner hela. Tre stycken fick 
därför nytillverkas, en tavlett kunde dock 
bevaras.234

Bäckebol
Tegeltak finns på många av de besiktigade 
byggnaderna i Göteborgs och Bohus län. 
Bäckebol är ett av länets tegeltäckta bygg- 
nadsminnen.

Huvudbyggnaden är uppförd i tegel i

231 Byggnadshistorisk sammanställning i blankettform. 
Göteborgs musei arkiv, byggnadsminneskontoret
1967.1 Göteborgs stadsmuseums arkiv.

232 Yttrande över förslag till skyddsföreskrifter för 
vissa kulturbyggnader. Göteborgs fastighetskontor 
1967-05-08. 1 ATA. Se även fotografi från 1967 som 
visar fasaden mot Norra Hamngatan innan fönster
bytet. I Göteborgs stadsmuseums arkiv.
233 Muntlig uppgift från Bertil Eliasson, Kultur
fastigheter i Göteborg AB 1993-09-14.
234 Byggmötesprotokoll 1990-11-21. Fastighets
kontoret Göteborg, kulturbyggnadsbyrån samt stads
museets anteckningar från besiktning 1990-10-11.1 
Göteborgs stadsmuseums arkiv.

två våningar under brutet tegeltäckt tak. 
(Figur 151). Fasaderna är putsade och 
svagt gulfärgade. En hög fritrappa i kalk
sten leder fram till entrén. På sockeln 
bildar ankarslut årtalet 1764. 7:an är dock 
till stor del dold av trappan, vilket tyder på 
att denna är tillkommen senare. Trappan 
är eventuellt densamma som togs bort från 
landshövdingeresidenset 1776235. Ovanför 
entrén finns en liten balkong. På husets 
baksida ligger en terrasserad park.

I närheten av fastigheten finns en be
gravningsplats, Friedländerska enskilda 
begravningsplatsen, där Johan Oliveholm 
ligger begraven, tillsamman med så gott 
som alla efterföljande ägare till Bäckebol. 
Begravningsplatsen är numera avstyckad 
och utgör en egen fastighet.236

Huvudbyggnaden uppfördes av bruks
patron Johan Oliveholm. I mitten av mars 
1764 började murargesällen Gottfrid 
Demel murningsarbetet på det nya 
huset.237 Sitt nuvarande utseende fick 
huset 1835, då övervåningen tillkom. 
Fram till 1943 skedde inga märkbara 
förändringar. Underhållet var däremot 
eftersatt på grund av att ägarna endast 
sporadiskt bodde i huset.238

1943 gjordes en grundlig renovering av 
dåvarande ägaren Amy Bratt. Vid reno
veringen ersattes bland annat de franska 
dörrarna i övervåningens gårdsfasad av en 
liten balkong. Vidare tillkom baksidans 
piskbalkong. Det bislag som tidigare ut
gjorde köksingången på norra gaveln togs 
bort och ersattes med ett fönster. Köks
ingången förlädes i stället på husets bak
sida.239

Byggnadens enkupiga tegeltak lades 
1961. Falstakteglet levererades av Webe- 
röds Nya Tegelbruks AB och lades av 
byggmästare Arvid Malm i Göteborg.240

235 Bratt, 1992, s. 43.
236 Ibid, s. 16.
237 Ibid, s. 14.
238 Ibid, s. 43.
239 Ibid.
240 Muntlig uppgift från Martin Bratt, Bäckebol 1993- 
05-13 samt faktura m.m. i gårdsarkivet.
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Skador på tegel
14% av tegelfasaderna är intakta. På 85% 
finns mindre skador, som främst består av yt- 
vittring. 1% bör åtgärdas. 85% av takteglet är 
intakt; på 15% finns mindre skador. Inga 
allvarliga skador har noterats på takteglet.

Natursten
Natursten utgör 6% av den sammanlagda 
fasad- och takytan i de besiktigade bygg
naderna i Göteborgs och Bohus län. Kalksten 
är den vanligaste bergarten, och utgör 43% av 
det totala stenbeståndet, tätt följd av granit 
41%. Därefter följer sandsten 15%. Marmor 
och skiffer förekomer endast i mycket små 
mängder, 0,6% respektive 0,3%. Obestämd 
natursten utgör 0,2%. (Figur 167).

Tillstånd natursten
37% av kalkstenen i de besiktigade bygg
naderna är intakt. På 63% finns mindre ska
dor. 0,3% bör åtgärdas. 70% av graniten är in
takt och 30% behäftad med mindre skador. 
Inga allvarliga skador har noterats på gra
niten. 8% av sandstenen är intakt. Dock finns 
mindre skador på 84% av beståndet. På 8% 
finns skador som bör åtgärdas. (Figur 168 och 
169).

Granit
Granit utgör 41% av stenbeståndet i länets 
besiktigade byggnader. Granit finns bland 
annat i socklarna till Sahlgrenska huset och 
Börshuset i Göteborg. I större mängder före
kommer granit i Stora saluhallen.

Skador på granit
Inga allvarliga skador har noterats på granit
beståndet i de besiktigade husen i Göteborgs 
och Bohus län. 70% av ytorna är intakta; på 
30% av ytan finns mindre skador.

Kalksten
Kalksten utgör 43% av länets besiktigade 
stenbestånd. Kalksten har bland annat använts 
till socklar och trappor. Kalksten finns 
exempelvis i Tomtehusets fasader.

Tomtehuset
Hedlundska huset, eller Tomtehuset som 
det vanligen kallas, är beläget i hörnet av 
Vasagatan och Viktoriagatan i Göteborg. 
(Figur 170 och 171).

Det villaliknande bostadshuset i två 
våningar samt souterrängvåning under 
plåttäckt valmat tak byggdes 1890 av tid
ningsmannen S.A. Hedlund, efter ritningar 
av Hans Hedlund och Yngve Ras
mussen.241

Souterrängvån ingens nedre del är mu
rad av kalkstenskvadrar. Kalkstenen kom
mer från Yxhult i Närke. Ovanför kvad- 
rarna finns spritputsade fält, inramade 
med fasadtegel. Ett spritputsat vånings
band skiljer souterrängvåningen från de 
två övre våningarna. Dessa är till stor del 
putsade, med fönsteromfattningar och 
hörnkedjor i fasadtegel.

Huset har fått sitt namn efter de mål
ningar som finns på fasaderna. Målning
arna avspeglar husets första invånare, och 
mot Vasagatan finns bland annat tomtar 
som fotograferar och läser tidningar. Alla 
väggmålningar är bevarade utom i ett 
fält.242

Målningarna är signerade med H.H. - 
T.R.Y.R. samt daterade 4.10 90. H.H är 
arkitekten Hans Hedlunds initialer, medan 
T.R.Y.R. står för Thorvald och Yngve 
Rasmussen. Thorvald var konstnär, och 
hade specialiserat sig på att måla tomtar. 
Det är inte klarlagt om Hedlund och 
bröderna Rasmussen själva utfört mål
ningarna, eller om de enbart gjort för
lagorna. I alla fall var dekorationsmålaren 
Axel Wilhelm Bergqvist verksam som 
målare i samband med husets uppförande. 
Målningarna tillskrevs tidigare felaktigt 
Carl Larsson, och huset blev benämnt 
Carl Larssons tomtehus.243

241 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 244.
242 Ibid.
243 Vasagatan 11, 1982.
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Figur 167. Göteborgs och Bohus län. Fördelning av besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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Figur 168. Göteborgs och Bohus län. Tillstånd för besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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Figur 170. Hedlundska huset eller Tomtehuset i Göteborg. Fasaden mot Vasagatan.
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Ovre våningen var ursprungligen in
redd till fotoateljé. Vid en ombyggnad på 
1920-talet efter ritningar av arkitekt C. 
Elliot murades det stora glaspartiet mot 
Vasagatan igen och ersattes av två mindre 
fönster. Vid ombyggnaden förändrades 
även taket.244

Tomtehuset förlorade genom ombygg
naden av ateljens fönsterparti en del av sitt 
karaktäristiska utseende. I övrigt är 
exteriören i stort sett oförändrad sedan 
byggnadstiden.

Skador på kalksten
37% av kalkstenen är intakt. På 63% av ytan 
finns mindre skador; 0,3% bör åtgärdas.

Tomtehuset
Kalkstensbeståndet på Tomtehuset i Göte
borg är genomgående i dåligt skick.

Kalkstenen, från Yxhult i Närke, är 
mycket hårt nedsmutsad och täckt med en 
svart hinna av sot eller dylikt. (Figur 172). 
Vidare förekommer gipskrustor på kalk
stenen. På fasaden finns vidare miss- 
prydande hål efter skyltar och dylikt. 
Dessa är troligen av såväl äldre som nyare 
datum, då både träplugg och plastplugg 
finns i hålen.

På mittdelen mot Vasagatan finns kraf
tiga missfärgningar av rost, som ser ut att 
komma från något tidigare skärmtak eller 
liknande. Kraftig påväxt av grönalger 
finns bland annat på trappan i byggnadens 
nordöstra hörn (figur 173) samt på den 
mur som omgärdar huset. På trappans 
vangstycke växer även lav och mossa.

Vissa skador finns även på mål
ningarna. Enligt länsstyrelsens dokumen
tation inför byggnadsminnesförklaringen 
är ornamenten runt fönsteromfattningarna 
på första våningsplanet utförda som al 
fresco, målade med mineralfärger direkt i 
samband med putsningen.245

Målningarna konserverades 1981 i 
samband med att fastigheten renoverades 
och byggdes om.246

244 Ibid.
245 Ibid.
246 Ibid. Se även konserveringsplan, upprättad av
konservator Karl Gutjahr 1981-03-18.1 AT A.

Målningarna mot Vasagatan ser ut att 
vara i ganska gott skick. En del fagelsmuts 
förekommer dock på de båda större fälten. 
Målningarna ger i övrigt ett ganska rent 
intryck.

Mot Viktoriagatan är tillståndet sämre. 
På målningen längst till vänster under tak
foten finns viss putsflagning vid den 
vänstra figurens höftparti. På fältet under 
fönstren längst till vänster i övervåningen 
finns sprickbildning. Målningarna mot 
Viktoriagatan är dessutom betydligt 
smutsigare än de mot Vasagatan.

Det finns även en del skador på syd- 
fasadens målningar. På fältet under över
våningens fönster finns sprickor på större 
delen av ytan. Viss sprickbildning finns 
även på högra delen av det mittersta fältet 
under takfoten. Målningarna är vidare 
ganska smutsiga, vilket syns på det 
vänstra fältet under takfoten, där ljusa ren- 
sköljda partier kontrasterar mot mörka och 
smutsiga. Målningarna bör ses över av 
konservator.

Sandsten
Sandsten utgör 15% av stenbeståndet i de 
besiktigade husen i Göteborgs och Bohus län, 
och förekommer bland annat i portaler. Sahl
grenska huset och Chalmerska huset är 
exempel på besiktigade byggnader med sand
stensportaler.

Sahlgrenska huset
Sahlgrenska husets portal mot Stora 
Hamngatan fick sitt nuvarande utseende 
1891, vid en ombyggnad efter ritningar av 
Eugen Thorburn. (Figur 166). Portalen är 
uppförd i Lingulidsandsten från Väster
götland.

Portalen konserverades 1989 och är i 
gott skick. Konserveringsarbetet om
fattade även pilastrarna som ramar in 
fönstret ovanför portalen samt frontonen 
som kröner fönstret.247

247 Konserveringsprogram för portalen till det Sahl
grenska huset, Norra Hamgatan i Göteborg. Sten- 
konservatom 1988-07-21 samt övriga handlingar.
1 ATA.
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Figur 172. Tomtehusets fasad mot Vasagatan. 
På Yxhultkalkstenen finns gipskrustor. Kalk
stenen är mycket hårt smutsad och täckt med 
en svart hinna av sot eller dylikt. Vidare före
kommer missprydande hål efter skyltar och 
liknande.

Figur 173. Tomtehusets trappa, med kraftig på
växt av grönalger. På vangstycket växer även 
lav och mossa.
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Skador på sandsten
8% av sandstenen i länets besiktigade bygg
nader är intakt. Mindre skador finns på 84% 
av beståndet. 8% av ytan bör åtgärdas.

Göteborgs rådhus
Den äldre delen av rådhuset uppfördes 
efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. 
(Figur 174).

Ritningarna blev efter vissa ändringar 
klara 1670. Byggnadsarbetena påbörjades 
dock redan 1668, då delar av berggrunden 
sprängdes bort för att erhålla källarut
rymmen. Själva byggnaden murades 1670- 
72. Tegel till bygget togs från Amsterdam, 
medan övrigt material hämtades från 
Göteborg med omgivningar. Hösten 1670 
var byggnaden mot torget så färdig att 
vissa lokaler kunde tas i bruk. Sommaren 
1672 var även delen mot Stora Hamn
kanalen klar.248

I början av 1700-talet var rådhuset för
fallet och en omfattande renovering 
gjordes under ledning av stadsarkitekten 
B.W. Carlberg. Vid renoveringen, som på
gick omkring 1730-50, reparerades fasa
derna samtidigt som en del ornament togs 
bort. Vidare byttes huvudtrappan, por
talerna och fönstren ut. Fasaden målades 
ljusgul med vita listverk.249

1814-17 utfördes en ombyggnad efter 
ritningar av stadsarkitekten J. Hagberg. 
Huvudfasaderna fick då i stort sitt nu
varande utseende. Längorna mot Gustav 
Adolfs torg och Stora Hamnkanalen 
byggdes på med en tredje våning under 
svagt sluttande sadeltak. Den befintliga 
fasadutsmyckningen togs bort och ersattes 
med nyklassicistisk sådan.250 (Figur 176).

Taket täcktes med svart tegel. Till 
kolonner och övrig utsmyckning användes 
Kinnekullesandsten. Fasaden målades grå
gul, med kolonner och dylikt i ljusgrått. 
Troligen gjordes målningen med oljefärg. 
Utsmyckningen i gjutjärn kring urtavlan 
på torgfasadens gavelparti sattes upp 1863. 
Förslaget till urtavlan var dock långt äldre, 
och gjordes 1816 av skulptören B.E. 
Fogelberg.251

248 Lönnroth, 1982, s. 11.
249 Ibid, s. 12.
250Ibid, s. 12ff.

Vid ombyggnaden 1814-17 planerades 
även en flygel mot norr. Det dröjde dock 
till 1835 innan den byggdes. Anlägg
ningen slöts i och med att den västra 
flygeln uppfördes 1869, efter ritningar av 
stadsarkitekten H. J. Strömberg.252

På 1880-talet blev rådhuset för trångt, 
och 1885 tillsattes en utredning för att lösa 
lokalfrågan. 1925 antogs ett förslag av 
arkitekten Gunnar Asplund. Förslaget 
ändrades dock flera gånger innan de slut
liga ritningarna låg klara 1935-37. För
slaget innebar att kommendanthuset, råd
husets norra flygel samt en del av råd
husbyggnaden mot torget och en del mot 
Tyska kyrkan revs och ersattes med en 
tillbyggnad. (Figur 175). Den del av 
fasaden mot Gustav Adolfs torg som revs 
återuppfördes som en kopia av den 
äldre.253

Tillbyggnaden, som är ett mycket känt 
exempel på funktionalistisk arkitektur, 
pryds mot torget med Eric Grates relief
svit "Vindarna", huggen i marmor av Eke
bergstyp. Tillbyggnaden är i stort sett 
oförändrad till sitt yttre. Ekfönstren har 
dock till stora delar täckmålats, och det är 
endast fasaden mot Köpmansgatan som 
har behållit fönstren i ursprungligt skick.

Skadebild
Rådhuset avfärgades senast 1992254, för
utom den äldre delens torgfasad som av
färgades 1994. Fasaderna mot torget och 
Norra Hamngatan är avfärgade med kalk
färg. Den äldre delens fasad mot Tyska 
kyrkan är dock målad med "På Mur".255 
Asplunds tillbyggnad är enligt uppgift av
färgad med silikatfärg.

Vid besiktningen i augusti 1993 fanns 
framträdande skador på rådhusets Kinne
kullesandsten. Särskilt iögonfallande var 
skadorna på torgfasadens mittrisalit. På de 
kopplade kolonnerna i bottenvåningen

251 Ibid, s. 15.
232 Ibid, s. 17.
253 Ibid, s. 17ff.
254 Muntlig uppgift från Ingvar Lyckby, Kultur
fastigheter i Göteborg AB 1993-08-17.
255 Av uppmålat färgprov på kartong framgår att råd
husets fasad mot kyrkan och gården målades med "På 
Mur" 1992.1 Göteborgs stadsmuseums arkiv.
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Figur 174. Göteborgs rådbus, fasaden mot Gustav Adolfs torg. Rådhusets nuvarande utseende till
kom vid en ombyggnad 1814-17 efter ritningar av stadsarkitekten J. Hagberg.

Figur 17S. Göteborgs rådhus, fasaden mot Gustav Adolfs torg. Tillbyggnaden uppfördes 1935-37 
efter ritningar av Gunnar Asplund.
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fanns sprickbildning, där de rostiga järnen 
inne i kolonnerna sannolikt var en bi
dragande orsak. På baksidan av den tredje 
kolonnen från vänster hade en stor del av 
stenen fallit bort och blottade ett sönder- 
rostat järn.

Förutom sprickor fanns även relief- 
vittring. (Figur 177). Delar av stenen hade 
även spjälkats loss från underlaget. De 
övre kolonnerna verkade vara i bättre 
skick. Dock fanns kraftiga missfargningar 
på stenen, i synnerhet på kolonnen längst 
till vänster. Färgskiftningarna berodde tro
ligen på pyritnästen i sandstenen. Vidare 
syntes tidigare lagningar på kolonnerna.

Mittrisaliten har åtgärdats efter besikt
ningen. Under hösten 1994 renoverades 
risaliten och entrétrappan mot torget. Vid 
arbetet monterades risalitens nedre del 
samt trappan ned. Enligt uppgift kon
serverades risaliten vid renoveringen. 
Vissa delar ska även ha nyhuggits i sand
sten.

Vid besiktningen 1993 fanns skador 
även på sandstensportalen mot Norra 
Flamngatan. (Figur 178). Sprickbildning 
märktes främst på de nedre kolonn
trummorna, i synnerhet på den vänstra 
kolonnen. Portalens överstycke var relief
vittrat.

Vid den stora fasadrenovering som 
genomfördes av rådhusets äldre del 1978 
tvättades alla sandstenspartier med vatten 
utan tillsats av tvättmedel. Vattnet värm
des till 80 grader celsius och sprutades på 
under ett tryck av 120kg/cm2. Resultatet av 
vattentvätten blev enligt rapporten från 
renoveringen i stort sett tillfredsställande. 
Det gick dock inte helt att avlägsna ned- 
svärtningen på mittrisalitens övre kolon
ner.256

Den avspjälkade delen av mittrisalitens 
arkitrav ersattes med ett formgjutet be
tongparti, som gjöts fast i underlaget med 
infällda armeringsjärn. Skadorna i sand
stenen, efter bland annat ställningarnas in
fästning, lagades med kalkceinentbruk 
som anpassats i färg till stenen. Vidare re
parerades trappan mot torget.257

Portalen mot Norra Flamngatan tvät-

256 Malinowski & Schulz, 1982, s. 88.
257 Ibid.

tades på samma sätt som torgfasadens 
risalit och skadorna lagades med kalk- 
cementbruk. Portalen hade före restau
reringen många gamla lagningar av 
cementbruk.258

C/talmerska huset
Chalmerska huset är beläget på Södra 
Hamngatan, nära hörnet mot Västra 
Hamngatan. Det byggdes 1805-07 som 
bostadshus för direktören i Ostindiska 
kompaniet Wilhelm Chalmers efter rit
ningar av stadsarkitekten Carl Wilhelm 
Carlberg259. (Figur 179).

Huset är uppfort i tegel i tre våningar 
samt källare under koppartäckt tak. Den 
putsade gatufasadens bottenvåning är 
bandrusticerad och vilar på en granit
sockel. De övre två våningarna är slät- 
putsade. Fasaden artikuleras av en mitt- 
risalit med joniska halvkolonner i kolos
salordning. 1 bottenvåningen finns en 
centriskt placerad portal, huggen i sand
sten. (Figur 180).

Inne på gården sluts fastigheten av tre 
oputsade tegellängor. Även gatubygg- 
nadens gårdsfasad har teglet synligt. 
Gårdslängorna är täckta med enkupigt 
tegel.

Chalmerska huset fasadrenoverades 
1981. Den senaste ommålningen dess
förinnan gjordes 1963 med Nordsjö "På 
Mur".260 Enligt målningsbeskrivningen 
skulle "På Mur" användes även 1981.261

Vid renoveringen 1981 rengjordes 
stenpartierna med högtryckstvätt och 
lagades med ett bruk baserat på kalk- 
cementbruk. Enligt rapporten från Riks
antikvarieämbetets besiktning efter reno
veringen hade man dock inte blandat i 
malen sandsten i lagningsbruket, vilket 
gjorde att de lagade partierna bröt mot 
stendetaljerna i övrigt. Lagningarna retu-

258 Ibid.
239 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 249.
260 PM 8/81. Riksantikvarieämbetet, Tekniska institu
tionen 1981-07-09.1 kulturmiljöenhetens arkiv, Läns
styrelsen i Göteborgs och Bohus län.
261 Chalmerska huset. Målningsbeskrivning- fasad
renovering. Lund och Valentin Arkitektkontor AB 
1981-07-09. I kulturmiljöenhetens arkiv, Länsstyrel
sen i Göteborgs och Bohus län.
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Figur 177. Göteborgs rådhus, kolonnbas i 
torgfasadens mittrisalit. På Kinnekullesand
stenen finns bland annat reliefvittring.

Figur 178. Göteborgs rådhus, portalen mot 
Norra Flamngatan. På de nedre kolonn
trummorna finns sprickor. Överstycket är 
relefvittrat.
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Figur 179. Chalmerska buset. Uppfördes 1 805-07 som bostadshus för direktören i Ostindiska kompaniet 
Wilhelm Chalmers efter ritningar av stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlherg.
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Figur 180. Chalmerska husets portal, huggen 
i Lingu lidsandsten från Västergötland.

Figur 181. Chalmerska huset, portalens vänstra 
konsol. Under konsolen finns en missprydande 
lagning. På posternas insidor finns partier med 
omfattande material förlust. Vidare förekommer 
hål efter skyltar.

155



*

1

<



scherades därför med färgad acrylat- 
dispersion. Vidare var inte rengöringen 
helt tillfredsställande. Kolonner samt en 
del övriga stendetaljer var godtagbart rena, 
däremot inte portalen och fönsterbänkarna. 
Det beslöts därför att man skulle göra 
försök med lerinpackning.262

Skadebild
Skador finns på både puts och sandsten. 
Kraftiga sättningssprickor uppträder vid de 
två fönsteraxlarna längst till höger. 
Sprickorna löper genom hela fasaden, från 
mark upp till takfot. Genom att byggnaden 
är grundförstärkt är dock sprickorna tro
ligen stillastående.

Redan 1964 påbörjades årliga mät
ningar av sättningsskadornas omfatt
ning.263 1987 fanns det risk för att 
sättningsvariationen skulle öka på grund 
av att kringliggande byggnader grund- 
förstärkts. Det ansågs därför angeläget att 
grundförstärka även Chalmerska huset. 
Arbetet var inplanerat första halvåret 1987 
och skulle enligt byggnadsbeskrivningen 
ske som stödpålning till fast botten.264 
Enligt uppgift utfördes dock grundför
stärkningen först 1988.

Den bandrusticerade bottenvåningen är 
målad i en gulbrun ton. Den nedre delen, 
upp till underkant fönster, är dock vit
målad. Denna del av fasaden är utsatt för 
klotter och målas om med jämna mellan
rum.

På bottenvåningens övre del har färgen 
krackelerat på åtskilliga ställen. Botten
våningen är vidare hårt nedsmutsad, i 
synnerhet under våningsbandet. Kraftig 
torrdeposition finns även vid de igensatta 
källarfönstren.

Fasadens två övre våningar är slät- 
putsade och målade i en gulbrun ton. 
Nedsmutsningen är långt ifrån lika fram

262 PM 10/81. Riksantikvarieämbetet, Tekniska insti
tutionen 1981-10-28.1 kulturmiljöenhetens arkiv, 
Länsstyrelsen i Göreborgs och Bohus län.
263 Ansökan om statsbidrag för grundförstärkning av 
Chlamerska huset. Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, planeringsavdelningen 1987-02-11. I 
ATA.
264 Chalmerska huset. Grundförstärkning. Byggnads-
beskrivning. Ingenjörsbyrån Hugo I Andreasson AB
1986-06-13. 1 ATA.

trädande som på bottenvåningen. Dock 
förekommer kraftig torrdeposition under 
fönstren, och i synnerhet vid tavletterna i 
mittrisaliten. Torrdeponerad smuts finns 
även vid takfoten.

Gatufasadens sockel av finhuggen 
granit har inga framträdande skador. Vissa 
fogar är dock i dåligt skick. Lagade fogar 
förekommer också. En del alger växer på 
sockeln, och då främst på fogarna. Vidare 
finns en del klotter på sockeln.

Lingulidsandstenen från Västergötland, 
som förekommer i stora delar av gatu- 
fasaden, är genomgående i dåligt skick. 
Tydligast syns skadorna på halvkolon
nerna och på portalen, men även medal
jongerna och fönsterbänkarna är vittrade.

Mittrisalitens halvkolonner är lagade 
på åtskilliga ställen. Sprickor förekommer 
på baser och postament; på kapitalen finns 
vittrade partier. På kolonnskaften finns 
även lagningar, som avviker i färg från 
stenen.

Sandstenen i portalen är reliefvittrad. 
På posternas innersidor märks partier med 
omfattande materialförlust och där ytan 
sandar; upptill finns även en cement
lagning. På posternas innersidor märks 
vidare missprydande hål efter skyltar. 
Skadade partier finns vid infästningen av 
den högra ledstången. Under den vänstra 
konsolen finns en missprydande lagning. 
(Figur 181).

Stål och gjutjärn
Stål, gjutjärn med mera utgör 6% av den 
sammanlagda fasad- och takytan i de be
siktigade husen i länet. Gjutjärn förekommer 
bland annat i Börshuset, Stora saluhallen och 
Palmhuset i Trädgårdsföreningen.

Börs li uset
Göteborgs Börs- och Festivitetsbyggnad 
(figur 183) uppfördes 1844-49 efter rit
ningar av Per Johan Ekman.265 Grund
stenen lades av Oscar I den 1 juni 1844.266 

Den putsade byggnaden är uppförd i

265 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 251.
266 Kjellin, 1949, s. 68f.
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Figur 182. Göteborgs Remfabrik sedd från söder. Fabriken, som inte genomgått någon större förändring 
sedan 1910-talet, var i drift fram till 1977.

Figur 183. Börshusets torgfasad. Göteborgs Börs- och Festivitetsbyggnad uppfördes 1844-49 efter rit
ningar av Per Johan Ekman.
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två våningar samt mezaninvåning. Fasaden 
mot Gustav Adolfs torg är utformad som 
en teaterfasad med en bred mittrisalit och 
toscanska kolonner i två våningar, en 
balkong i huvudvåningen och en attika på 
taket. Mittrisalitens bottenvåning utgörs av 
fem rundbågiga portar, medan över
våningen består av fem rundbågiga föns
ter.267 Framför attikan står sex allegoriska 
friskulpturer, gjutna i zink efter gips
modeller av professor Carl Gustaf Qvarn
ström från Stockholm. (Figur 185). Sta
tyerna gjöts på Finnspongs gjuteri och 
ställdes på plats i oktober 1847. De före
ställer från vänster till höger: Idogheten, 
Lyckan, Flandeln, Sjöfarten, Rikedomen 
och Industrin.268

Vid uppförandet av Börshuset användes 
gjutjärn i stor utsträckning. Detta då täm
ligen nya och oprövade material finns i 
hela mittrisaliten (figur 184), bland annat 
i kolonnerna och balkongbalustraden. 
Gjutjärn användes även till fönsterom
fattningar och listverk.

Förlagorna till kapital, friser och övriga 
ornament utfördes av bildhuggaren 
professor Axel Fahlcrantz. Modell
formarna sändes sedan till Jonsereds gju
teri, som levererade det mesta av gjut- 
järnsgodset.269

Orsaken till att gjutjärn användes till så 
mycket av utsmyckningen var att det 
ansågs både billigare och motstånds
kraftigare än marmor, som det avsåg att 
efterlikna.270

Gjutjärn användes även till taktäckning. 
Pannor av gjutjärn visade sig vara något 
dyrare än tegelpannor, men man ansåg att 
deras stora hållbarhet skulle uppväga pris
skillnaden. Järnpannorna kom dock att 
orsaka åtskilliga problem, och de kas
serades redan 1878.271

Till putsningen av fasaderna användes 
engelsk cement, så kallad "Roman Ce
ment". Fasaderna målades med oljefärg 
liknande gulröd sandsten.272 Det har

267 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 251.
268 Kjellin, 1949, s. 75ff.
269 Ibid, s. 7Iff.
270 Ibid, s. 71.
271 Ibid, s. 77f.

funnits en tradition i Göteborg att måla 
putsade fasader med oljefärg, då kalkfärg 
inte ansetts tillräckligt beständig mot det 
besvärliga klimatet.

Skador på stål och gjutjärn
Inga allvarliga skador har noterats på länets 
besiktigade stål- och gj utjärnsbestånd. På 
77% av stålet finns dock mindre skador. Gjut
järn har mindre skador på 32% av ytan.

Förzinkad plåt
Förzinkad plåt utgör 16% av den samman
lagda fasad- och takytan i länets besiktigade 
hus. Förzinkad plåt förekommer uteslutande 
som takmaterial, och täcker 36% av tak
ytorna.

Skador på förzinkad plåt
Förzinkad plåt är efter trä det mest skadade 
materialet i de besiktigade husen: 16% av 
plåten bör åtgärdas. Mindre skador finns på 
56% av ytorna. 28% är intakt.

Koppar
Koppar utgör 14% av den sammanlagda 
fasad- och takytan i länets besiktigade 
byggnader. Koppar finns nästan uteslutande 
som takmaterial, och täcker 30% av tak
ytorna. Börshuset (figur 183) är ett exempel 
på Göteborgs koppartäckta byggnadsminnen.

Börshuset
Taket var ursprungligen täckt med gjut- 
jämspannor. Järnpannorna orsakade dock 
åtskilliga problem. De höll visserligen tätt 
mot regn, men under vintern avsatte sig 
fuktighet, is och rimfrost på pannornas 
undersida. När detta sedan tinade bildades 
vatten, som rann under läkt och takstolar, 
och trängde igenom den dubbla brand
bottnen, trossbottenfyllningen, takpanelen 
och putsen i de underliggande taken. Vid 
en reparation 1878 beslöt man att kassera

272 Tidskrift för Praktisk byggnadskonst och Mekanik 
m.m., 6:e häftet, 1851, s. 65.
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Figur 184. Börshusets torgfasad. Del av mittrisalitens 
bjälklag. Gjutjärn finns i stora delar av byggnadens ut
smyckning.

Figur 185. Börshusets torgfasad. Statyer föreställande Rikedomen och Industrin, gjutna i zink efter 
gipsmodeller av Carl Gustaf Qvarnström.
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järnpannorna och ersätta dessa med 
galvaniserad svensk järnplåt.273 Järnplåten 
täckte taket fram till 1922, då den byttes ut 
mot kopparplåt.274 Det nuvarande koppar
taket lades 1985.275

Skador på koppar
Inga allvarliga skador har noterats på koppar
beståndet. 78% av de besiktigade ytorna i 
länet är intakta. På resterande 22% finns 
mindre skador.

Biologisk påväxt

Påväxten är överlag mycket sparsam på de be
siktigade husen i Göteborgs och Bohus län. 
Den kraftigaste påväxten finns på tegeltak, 
där 14% av ytan är beväxt med alger. På 13% 
av tegeltaken finns både alg och lav. Tegel
fasaderna saknar påväxt på 95% av ytorna. På 
4% av ytorna växer dock alger. Vidare finns 
viss förekomst av mossa. (Figur 186 och 187).

6% av naturstenen är algbeväxt; på 4% 
växer både alg och lav.

På de forzinkade plåttaken finns alger på 
1 % av ytorna. För övriga material är påväxten 
i princip obefintlig.

Marmor är den bergart som har den kraf
tigaste påväxten: på 33% av ytan växer alg 
och lav. (Figur 188 och 189). Resultatet är 
dock osäkert på grund av att marmor endast 
förekommer i små mängder. Hela beståndet 
utgörs av två objekt: minnesstenen vid Gus
tafs källa samt relieferna på rådhusets till
byggnad.

Minnesstenen vid Gustafs källa, även 
kallad Kallebäcks källa, består av Kolmårds-

marmor och uppfördes 1801 efter ritningar av 
C.W. Carlberg. Eric Grates reliefer på Asp
lunds tillbyggnad höggs i marmor av Eke
bergstyp i mitten av 1930-talet.

8% av graniten är beväxt med alg; på 7% 
växer både alg och lav.

4% av kalkstenen är algbeväxt; på 3% 
finns både alg och lav.

På sandstenen finns i princip ingen påväxt: 
hela 99% saknar beväxtning; på resterande 
1 % av ytan växer alger.

Nedsmutsning

Betong är det smutsigaste materialet i länets 
besiktigade hus. Betong utgör dock mycket 
små mängder, och resultatet är därför osäkert. 
(Figur 190 och 191).

21% av tegelfasaderna är hårt ned
smutsade. På 67% av ytan är nedsmutsningen 
måttlig.

Taktegel är renare: 8% av dess yta är hårt 
nedsmutsad.

19% av stenbeståndet är kraftigt ned
smutsat; på 66% av ytorna är nedsmutsningen 
måttlig.

De putsade ytorna är tämligen rena, endast 
2% är kraftigt nedsmutsade.

Skiffer och marmor är de smutsigaste 
bergarterna. Båda bergarterna förekommer 
dock i mycket små mängder. (Figur 192 och 
193).

29% av graniten är kraftigt nedsmutsad. 
På 67% av ytan är nedsmutsningen måttlig.

19% av sandstenen och 10% av kalkstenen 
är kraftigt nedsmutsad.

273 Kjellin, 1949, s. 78.
274 Se kalkering i Göteborgs stadsmuseums arkiv. Av 
denna framgår att koppararbetet utfördes år 1922 av 
firmorna Nordstadens Bleck & Plåtslageri, Ivar 
Andersson, A. L. Persson, O. Lindskog & O. Gy 11- 
ström.
273 Beslut. Börsen, Gustav Adolfs Torg 5, Nordstaden 
16:4, tak- och fasadrenovering. Planeringsavdel- 
ningen, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 
1985-04-09. Se även protokoll P8, sammanträdes- 
datum 1985-04-16, Göteborgs fastighetskontor, hus- 
byggnadsavdelningen. I kulturmiljöenhetens arkiv, 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.
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Figur 186. Göteborgs och Bohus län. Ytbeväxtning på fasad- och takmaterial i de besiktigade 
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Figur 187. Göteborgs och Bohus län. Ytbeväxtning på fasad- och takmaterial i de besiktigade bygg
naderna. Uttryckt i procent.
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Figur 188. Göteborgs och Bohus län. Ytbeväxtning på besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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Figur 190. Göteborgs och Bohus län. Nedsmutsningsgrad på fasad- och takmaterial i de besiktigade 
byggnaderna.
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Figur 191. Göteborgs och Bohus län. Nedsmutsningsgrad på fasad- och takmaterial i de besiktigade
byggnaderna. Uttryckt i procent.
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Skaraborgs län

Figur 194. Dagsnäs herrgård. Huvudbyggnadens tornliknande utbyggnad tillkom vid Helgo Zetter- 
valls restaurering 1874.
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Tillstånd

Puts, som är det vanligaste fasadmaterialet i 
de besiktigade byggnaderna i Skaraborgs län, 
utgör 34% av den sammanlagda fasad- och 
takytan. Därefter följer natursten 24%, för- 
zinkade plåttak 14%, tegeltak 9%, koppartak 
8%, tegel i fasad 6% samt övriga material 5%. 
(Figur 195).

Materialfördelning

Takmaterial

Takmaterialen på de besiktigade byggnaderna 
i Skaraborgs län består av fyra stora grupper. 
Det vanligaste materialet är förzinkad plåt, 
som täcker 35% av takytorna. Såväl tegel som 
natursten - skiffer - utgör 22%. Även koppar 
är vanligt som takmaterial och finns på 17% 
av takytorna. Utöver dessa material finns även 
asbestcement (eternit) 3% och stål (svartplåt) 
0,2%. (Figur 196).

Materialfördelning i byggnads- 
perioder

Figur 197 och 198 visar fördelningen av 
fasad- och takmaterial i förhållande till husens 
byggnadsår och inte till ålder på materialen. 
Det förekommer därför moderna material, 
som förzinkad plåt, även i gamla byggnader. 
Diagrammet kan ändå ge en antydan om vilka 
material som använts under olika perioder.

Även i Skaraborgs län är de flesta av de 
besiktigade byggnadsminnena från 1750- 
1859. Puts är det vanligaste fasadmaterialet i 
perioderna 1650-1749 och 1750-1859. I 
byggnader uppförda 1860-1909 dominerar 
däremot tegel. I de besiktigade husen från 
1910 och framåt är natursten vanligast, följt 
av taktegel.

Trä har tillsammans med förzinkade plåttak 
det största åtgärdsbehovet av de besiktigade 
materialen: 19% av vardera materialet bör 
åtgärdas. 12% av de putsade ytorna samt 3% 
av naturstensbeståndet bör också åtgärdas. 
Vidare bör drygt 1% av tegelfasaderna samt 
inte fullt 0,5% av tegeltaken åtgärdas. På 
koppartaken har inga skador noterats. (Figur 
199 och 200).

Besiktigade material

Puts
Puts, det vanligaste fasadmaterialet i de 
besiktigade byggnaderna i Skaraborgs län, 
utgör drygt 34% av den sammanlagda fasad- 
och takytan.

Dagsnäs herrgård
Dagsnäs herrgård, belägen vid Hornborga- 
sjön, är ett exempel på länets putsade 
byggnadsminnen. (Figur 201 och 202).

Dagsnäs' historia går tillbaka till slutet 
av medeltiden. Under 1500- och 1600- 
talen ägdes godset av släktena Soop och 
Kafle. 1762 övergick Dagsnäs till forn- 
forskaren Pehr Tham, som på 1770-talet 
byggde den nuvarande herrgårdsanlägg
ningen. I början av 1800-talet byggdes 
pocher av reveterat trä vid huvudbygg
nadens gavlar. På 1870-talet restaurerades 
huvudbyggnaden under ledning av Helgo 
Zettervall, och erhöll sitt nuvarande ut
seende med gårdsfasadens tornliknande 
utbyggnad.276 Vid restaureringen tillkom 
även statyer på taket, som ursprungligen 
lär ha varit tillverkade av gips. Dessa var 
under godsägare Lars Ekbergs tid (1885- 
1919) i så dåligt skick att de ersattes av 
statyer i zink, inköpta hos Joseph Leja i 
Stockholm.277

Statyerna är i dag nedtagna. Det är 
oklart när detta gjordes, men troligen togs

276 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 282.
277 Slott och herresäten i Sverige. Västergötland, 
Värmland, Dalsland 1, 1968, s.63.
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Figur 195. Skaraborgs län. Fasad- och takmaterialens fördelning i de besiktigade byggnaderna.
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Figur 196. Skaraborgs län. Takmaterialens fördelning i de besiktigade byggnaderna.
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Figur 197. Skaraborgs län. Fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna per byggnadsperiod.
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Figur 198. Skaraborgs län. Fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna per byggnadsperiod. 
Uttryckt i procent.
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Figur 199. Skaraborgs län. Tillstånd för fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna.
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Figur 200. Skaraborgs län. Tillstånd för fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna. 
Uttryckt i procent.
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Figur 201. Dagsnäs herrgård, gårdsfasaden. Huvudbyggnadens nuvarande utseende tillkom i stort vid 
Helgo Zettervalls restaurering 1874,
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de ned på 1970-talet - kanske i samband med 
den omfattande renovering som genomfördes 
omkring 1978, och då bland annat fasaderna 
putsades om. Vid renoveringen försvann även 
åtskilligt av den zettervallska utsmyckningen, 
som då ska ha varit i mycket dåligt skick.

Skador på puts
46% av putsen i de besiktigade husen i 
Skaraborgs län är intakt. På 43% finns mindre 
skador, medan inte fullt 12% bör renoveras.

Stora Eks herrgård
Mycket svåra och omfattande putsskador 
finns på Stora Eks herrgård. (Figur 203 
och 204).

Herrgården, som anses vara ett av de 
främsta exemplen på den gustavianska 
tidens arkitektur, stod färdig 1783-84278. 
Den uppfördes av de båda bröderna Carl 
och Ulric Scheffer och föregicks av en 
ganska obetydlig träbyggnad. Enligt in
skriften på minnesstenen i parken279 lät 
den förre uppföra det stora stenhuset och 
den vänstra flygeln inne på gården. Den 
senare fullbordade alla övriga byggnader, 
både i man- och ladugården. Vidare lät 
Ulric Scheffer resa stenen i parken, som 
ett minne av händelserna.

Den tvåvåniga huvudbyggnaden under 
mansardtak har huvudvåningen förlagd till 
bottenvåningen. Mot gården finns en mitt- 
risalit, som upptill avslutas med en 
urförsedd gavelfronton. Ovanför entrén 
finns en stentavla med det Lilliestiernska 
vapnet. (Figur 211).

Huvudbyggnaden flankeras av två 
envåniga flyglar under brutna skiffertäckta 
tak med valmade gavelspetsar. Flyglarna 
förenas med huvudbyggnaden genom 
rusticerade förbindelsebyggnader. Den 
stenbelagda gårdsplanen sluts i väster av 
ett staket i järnsmide mellan sandstens- 
postament. Två rusticerade grindstolpar 
bär upp ett överstycke i konstsmide med 
det krönta dubbelmonogramet U S, Ulric 
Scheffers initialer. Grindstolparna kröns

278 Muntlig uppgift från Agneta Lilliestierna, Stora Ek 
1994-06-09.
279 Slott och herresäten i Sverige. Västergötland, 
Värmland, Dalsland 2, 1968, s.27.

med liggande lejon i sandsten, utförda av 
bildhuggare Olof Berggren från Stock
holm, som i april 1782 åtog sig att 
leverera lejonen till nästkommande juli 
månads slut.280

Såväl huvudbyggnadens som flyglarnas 
fasader målades i slutet av 1960-talet med 
plastfärg,281 vilket har fått förödande kon
sekvenser för putsen. Stora partier - 
sannolikt den domimerande delen - av 
putsen är bom.

Vissa försök att blästra bort plastfärgen 
gjordes på 1980-talet, dock utan fram
gång. Omkring 1990 avfärgades fasaderna 
med kalkfärg ovanpå den befintliga plast
färgen.282 Kalkfärgen kritar kraftigt, men 
verkar inte släppa från plastfärgen. Fasad- 
ytorna är dock ojämna, på grund av den 
kraftigt flagnade plastfärgen under kalk
färgen. (Figur 205). Vid en kommande 
renovering blir det troligen nödvändigt att 
putsa om fasaderna.

Tegel
Tegel utgör 15% av den sammanlagda fasad- 
och takytan i de besiktigade husen i länet, 
fördelat mellan tak 9% och fasad 6%. 22% av 
takytorna är tegeltäckta.

Stifts- och landsbiblioteket i Skara är ett 
av länets byggnadsminnen som är byggt i 
tegel. (Figur 206). Biblioteksbyggnaden är 
murad i rött tegel, med inslag av gult tegel i 
lisener, våningsband, takfot med fler ut
smyckningar.

Huvudbyggnaden vid Kaflås herrgård, 
uppförd mellan 1750 och 1775, är ett av 
länets besiktigade byggnader med tegeltak. 
(Figur 208). Mansardtakets nedre fall är täckt 
med enkupigt tegel. Det övre takfallet är däre
mot plåttäckt.

280 Jonsson, 1968, s. 40.
281 Muntlig uppgift från Agneta Lilliestierna, Stora Ek 
1994-06-09.
282 Muntlig uppgift från Agneta Lilliesterna, Stora Ek 
1994-06-09.
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Figur 203. Stora Eks herrgård, gårdsfasadens mittrisalit. Huvudbyggnaden stod, tillsammans med den södra
flygeln, klar omkring 1768.
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Figur 204. Stora Eks herrgård. Huvudbyggnadens parkfasad.

Figur 20S. Stora Eks herrgård. Detalj av överkalkad färgflagning på huvudbyggnadens parkfasad. Ytan är
representativ för stora delar av Stora Eks fasader.
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Figur 206. Stifts- och landsbiblioteket i Skara. Uppfört 1855-57 i medeltidsinspirerad stil efter ritningar av 
Johan Fredrik Äbom.

Figur 207. Del av sockeln på bibliotekets norra fasad, vid tredje fönsteraxeln från höger. 
På Lingulidsandstenen från Västergötland märks bland annat exfoliering samt miss- 
färgningar av rost från stenens pyritnästen. Vidare förekommer hål i stenen, som tro
ligen orsakats av mineralupplösning.
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Figur 208. Kaflås herrgård. Huvudbyggnaden påbörjades 1750 och stod färdig omkring 1775.
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Skador på tegel
84% av takteglet är intakt. På 15% av ytan 

finns mindre skador; mindre än 1% behöver 
åtgärdas. 73% av tegelfasaderna är intakta. På 
26% finns mindre skador och 1% bör 
åtgärdas.

Gamla mejeriet vid Sveneby herrgård 
På gamla mejeriet vid Sveneby herrgård, 
troligen uppfört omkring 1700, finns en 
del skador på skorstenen. (Figur 209 och 
210). Denna är belägen vid en tillbyggnad 
på mejeriets norra fasad, som ser ut att 
vara från sekelskiftet 1900.

Skorstenens krön är delvis raserat; på 
teglet finns vittringsskador samt dåliga 
fogar. Fogarna är vidare kraftigt lavbe- 
växta.

Natursten
Natursten utgör 24% av den sammanlagda 
fasad- och takytan i de besiktigade husen i 
Skaraborgs län. Stenbeståndet består till stor 
del av skiffer, tätt följt av kalksten. Att det 
finns så mycket skiffer beror på att många av 
byggnaderna har skiffertak. I betydligt mindre 
kvantiteter följer sedan granit, sandsten samt 
obestämd natursten. (Figur 212).

Tillstånd natursten
17% av skifferbeståndet i de besiktigade 
husen är intakt. På den resterande delen - 83% 
- finns mindre skador. 8% av kalkstenen är 
intakt och 89% behäftad med mindre skador. 
Återstående 3% bör åtgärdas. 80% av graniten 
är intakt; på 19% finns mindre skador och 1% 
bör åtgärdas. 24% av sandstenen är intakt, 
51% har mindre skador och återstående 25% 
bör åtgärdas. (Figur 213 och 214).

Granit
Granit utgör 16% av stenbeståndet i de 
besiktigade husen i Skaraborgs län. Granit 
förekommer bland annat i Bjertorps slott, som 
vilar på en sockel av råkoppshuggna kvadrar 
av granit från Bohuslän. Granit finns även i 
huvudfasadens portik, i terrassanläggningen 
med trappor samt i parkfasadens kapital, som

utformats som en uggla respektive en ekorre.

Skador på granit
Den dominerande delen - 80% - av graniten i 
de besiktigade husen är intakt. På 19% av 
ytan finns mindre skador. Endast en dryg pro
cent behöver åtgärdas.

Kalksten
Kalksten förekommer i många av de 
besiktigade husen i Skaraborgs län, och utgör 
37% av stenbeståndet. Kalksten finns bland 
annat i socklar, hörnkedjor och skorstenar, 
vilket Stola säteri är ett exempel på .

Stola säteri
Den karolinska huvudbyggnaden av sten i 
två våningar under säteritak uppfördes 
1713-19 av riksrådet greve Clas Ekeblad. 
Ritningarna tillkom sannolikt i samarbete 
mellan Ekeblad och provinsbyggmästare 
Håkan Eliander.283 (Figur 215 och 216).

De vitputsade murarna är uppförda av 
natursten, förutom partierna kring dörr- 
och fönsteröppningar som är murade av 
tegel.284 Byggnaden vilar på en sockel av 
natursten, som upptill avslutas med en röd 
kalkstenslist. Kalkstenen kommer från 
Kinnekulle i Västergötland. Röd kalksten 
finns även i hörnkedjorna. Den kälade tak
listen är av tjärat trä, och avslutas nedtill 
med en enkel gesims i grå kalksten.

I byggnadens mitt fmns entrén, med en 
balkong som bärs upp av röda kalkstens
kolonner i toscansk ordning. Mot väggen 
fmns halvkolonner av trä, krönta med 
korintiska kapital. Själva portomfatt
ningen består i likhet med balkongdörrens 
omfattning av röd kalksten. Entrétrappan 
består av grå kalkstenshällar.

1949-51 gjordes en omfattande restau
rering av Stola under ledning av professor 
Erik Lundberg och arkitekt Ernst Auby.285 
Vid restaureringen knackades all puts ner, 
varefter fasaderna putsades om. Vid res-

283 Byggnadsminnen 1961-1978, 1981, s. 299ff.
284 Westrin, 1986, s. 26.
285 Ibid, s. 7.
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Figur 210. Sveneby herrgård. Det gamla mejeriets 
skorsten, östra sidan. Krönet är delvis raserat. 
Vidare märks vittring samt dåliga fogar.
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Figur 211. Stora Eks herrgård. Det Lilliestiernska 
vapnet ovanför huvudbyggnadens entré. Tavlan 
är troligen huggen i kalksten.
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51 Figur 212. Skaraborgs län. Fördelning av besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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Skaraborgs län
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Granit Kalksten Obestämd
Sandsten Skiffer
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N atursten

Figur 213. Skaraborgs län. Tillstånd för besiktigat stenmaterial i fasad och tak.
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Figur 214. Skaraborgs län. Tillstånd för besiktigat stenmaterial i fasad och tak. Uttryckt i procent.
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Figur 216. Stola säteri. Norra gavelns inskriftstavla. Tavlan är 
f huggen i Kinnekullekalksten.
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taureringen tillkom det nuvarande koppar
taket, som därmed ersatte det tidigare 
tegeltaket från 1880.286

Skador på kalksten
Som framgår ovan är 8% av kalkstenen i 
länets besiktigade byggnader intakt. På den 
dominerande delen - 89% - finns mindre 
skador, främst i form av reliefvittring, som 
ofta förekommer på bland annat socklar. 
Dessa skador kan i många fall betraktas som 
en del av stenens patina och behöver inte 
åtgärdas. Resterande 3% av kalkstenen har 
dock allvarliga skador som bör åtgärdas.

Minnesstenen vid Stora Ek 
Mycket allvarliga skador finns på minnes
stenen vid Stora Eks herrgård. (Figur 217).

Minnesstenen är huggen i kalksten, och 
restes enligt inskriften på postamentet år 
1782 av Ulric Scheffer, den yngre av de 
båda bröderna Carl och Ulric Scheffer som 
uppförde den nuvarande herrgården. 
Minnesstenen är uppbyggd av ett posta
ment på vilket en liten obelisk står. Inskrift 
finns på postamentets alla fyra sidor.

Minnesstenen är i mycket dåligt skick, 
i synnerhet postamentet där en kraftig av- 
spjälkning av stenen riskerar att helt för
störa inskriften. (Figur 218). På kalkstenen 
finns vidare kraftig påväxt av mossa och 
lav. Minnesstenen bör konserveras om
gående, om inskriften över huvud taget ska 
gå att rädda.

Bjertorps slott
På Bjertorps slott (figur 219) finns skador 
på balusterdockorna i parkfasadens bal
konger.

Slottet uppfördes 1911-14 för konsul 
Knut Flenrik Littorin efter ritningar av Fer
dinand Boberg.287 Det tre våningar höga 
huset har i huvudfasaden två framspring
ande flyglar samt mittrisalit med portik. 
Byggnadens mansardtak är täckt med en- 
kupigt holländskt tegel. Mot parksidan 
markeras fasadens mitt av tre stora rund- 
bågsöppningar. Mot parkfasaden finns en 
altan med trappor.

286 Ibid, s. 17.
287 Edgren, Löfgren, 1984, s. 7.

Slottet är uppfort av rustikhuggna kalk- 
stenskvadrar förutom sockel och huvud
fasadens portik som är av granit. Den 
sparsamma utsmyckningen, främst i por
talpartier och balkonger, består av tids
typiska växt- och djurmotiv.288

Inredningen, i synnerhet i sällskaps- 
våningen, är synnerligen påkostad med 
olika slags ädelträ och marmorsorter samt 
stuckaturer av hög kvalitet. De olika rum
men har specialkomponerade möblemang 
som ansluter till den fasta inredningen.289

Slottet ägdes fram till 1956 av familjen 
Littorin. Det såldes samma år till Uppsala 
universitet, som fram till 1980 drev en 
lanthushållsskola i lokalerna. I dag an
vänds slottet som hotell.290

Balkongerna, som är utförda i kalksten 
från Västergötland, vilar på granitkon
soler. Mellan konsolerna finns kalkstens
reliefer med olika jakt- och skördemotiv.

Balusterdockorna är i dåligt skick, med 
bland annat materialförlust och sprick
bildning (figur 220). Även på relieferna 
finns vissa mindre skador i form av 
sprickor och missfärgning.

På slottet märks även färgförändring av 
kalkstenskvadrarna, i synnerhet på park
fasadens bottenvåning, som är täckt med 
klängväxter. Färgförändringen beror tro
ligen på järnurlakning av kalkstenen.

Sandsten
Sandsten utgör 5% av stenbeståndet i länets 
besiktigade byggnader. Sandsten förekommer 
bland annat i huvudbyggnaden vid Kaflås 
herrgård.

Kaflås herrgård
Kaflås är känt sedan slutet av 1300-talet 
och tillhör sedan 1723 ätten von Essen. 
Den nuvarande herrgården ersatte i mitten 
av 1700-talet en äldre, fortfarande bevarad 
gårdsanläggning, som troligen byggdes 
under Per Brahe d y:s ägartid 1665-80.291

288 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 285.
289 Ibid.
290 Edgren, Löfgren, 1984, s. 7.
291 Beerståhl, 1988, s. 7ff.
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Figur 217. Stora Eks herrgärd. Minnesstenen i parken, sedd 
från väster. Stenen restes 1782 av Ulric Scheffer.

Figur 218. Minnesstenen vid Stora Eks herrgård. Del av postamentets östra sida. 
Inskriften hotas att helt förstöras genom avspjälkning.
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Figur 219. Bjertorps slott, parkfasaden. Slottet uppfördes 1911-14 för konsul K.H. Littorin efter rit
ningar av Ferdinand Boberg.

Figur 220. Bjertorps slott, parkfasadens högra balkong. På balusterdockorna i kalksten från 
Västergötland finns bland annat sprickor och material förlust.
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Huvudbyggnaden, som påbörjades 
1750 och stod färdig omkring 1775,292 är 
uppförd av putsat tegel i tre våningar på en 
sockel av sandsten. Sandsten förekommer 
även i portarnas poster på gårds- och träd
gårdssidan. Mansardtakets nedre takfall är 
tegeltäckt, det övre fallet är täckt med plåt. 
På gårdsfasaden finns en mittrisalit, som 
kröns med en urförsedd gavelfronton. 
(Figur 208).

Skador på sandsten
Sandsten är den bergart som har det största 
åtgärdsbehovet i de besiktigade byggnaderna 
i Skaraborg. 25% av ytorna bör åtgärdas. På 
51% finns mindre skador, medan 24% av 
sandstensbeståndet är intakt.

Stifts- och landsbiblioteket i Skara 
Biblioteksbyggnaden uppfördes 1855-57293 
i medeltidsinspirerad stil efter ritningar av 
Johan Fredrik Åbom (figur 24). Huset är 
byggt av rött tegel i två våningar, med 
dekorativa inslag av gult tegel i lisener, 
takfris, våningsband och övriga utsmyck
ningar. På såväl södra som norra fasaden 
finns en mittrisalit, krönt av en trappgavel. 
Byggnadens sadeltak är täckt med för- 
zinkad plåt i skivformat.

På bottenvåningens sandstenskvadrar 
finns kraftig missfärgning och exfoliering. 
Lingulidsandstenen från Västergötland har 
rikligt med pyritnästen, som gett upphov 
till bruna missfärgningar av rost. Vidare 
förekommer hål i sandstenen, som troligen 
har uppstått genom mineralupplösning. 
(Figur 207).

Stora Eks herrgård
Skador liknande dem på Stifts- och 
landsbiblioteket i Skara finns även på 
Stora Eks huvudbyggnad.

Huvudbyggnaden, som tillsammans 
med den södra flygeln stod färdig 1768,294

292 Ibid, s. 8, 13.
293 Yttrande angående ansökan om tillstånd för om
läggning av plåttak på gamla Stifts- och landsbiblio
teket i Skara, Skaraborgs länsmuseum 1990-01-22. I 
AT A.
294 Slott och herresäten i Sverige. Västergötland,
Värmland, Dalsland 2, 1968, s. 27f.

är uppförd på en sockel av huggna sten- 
kvadrar. Sockelns nedre del utgörs av 
kvadrar av Lingul idsandsten. På dessa 
vilar lägre och aningen indragna kalk- 
stenskvadrar. På sandstenen har pyrit
nästen medfört bruna missfärgningar av 
rost. Även här förekommer hål, sannolikt 
orsakade av mineralupplösning.

Pyrtitnästen syns vidare i huvud
byggnadens portal. Missfärgningar av rost 
finns även på postamenten till smides- 
staketet som omgärdar gårdsplanen. Posta
menten är huggna i Lingulidsandsten och 
avtäckta med kalkstensplattor. På sand
stenen förekommer även materialförlust 
och reliefvittring. Kalkstenen är mycket 
kraftigt lavbeväxt.

Grindstolparnas lejon är huggna i got
ländsk sandsten av bildhuggare Olof Berg
gren från Stockholm. På lejonen, som vilar 
på kalkstenshällar, fanns vid besiktningen 
sommaren 1994 bland annat sprickbild
ning och en kraftig lavpåväxt. Gula färg
spår fanns på båda lejonen. Lejonen har 
konserverats sedan besiktningen.

Skiffer
Skiffer utgör 37% av stenbeståndet i de be
siktigade husen i Skaraborgs län och före
kommer uteslutande som takmaterial. Kåll- 
ängens gamla tingshus är ett exempel på 
länets byggnadsminnen med skiffertak. Hön- 
säters herrgård, Brandmuseet i Skara samt 
Silvii skola i Tun är andra skiffertäckta bygg
nader.

Kållängens ganda tingshus 
Tingshuset (figur 221) uppfördes 1785-87 
efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz 
och Thure G. Wennberg vid Överinten- 
dentsämbetet. Byggmästare var murmäs
taren Jonas Sundbeck i Lidköping.295

Den putsade byggnaden är uppförd i 
tegel med omfattningar av röd kalksten 
från Kinnekulle runt gårdsfasadens dörr- 
och fönsteröppningar. Mot gården finns en 
bred mittrisalit, som kröns av en gavel-

293 PM ang. Kinnefjärdings härads gamla tingshus i 
Kållängen, Västergötland, Göteborg september 1960. 
I ATA.
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Figur 221. Kållängens gamla tingshus från sydost. Uppfört 1785-87 efter ritningar av 
Carl Fredrik Adelcrantz och Thure G. Wennberg.
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Figur 222. Kållängens gamla tingshus. Del av södra 
takfallet vid vänstra skorstenen.
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fronton. Det skiffertäckta taket är brutet 
med valmade gavelspetsar.

Byggnaden användes som tingshus till 
och med år 1903, då tingslagen i Kinne- 
fjärding, Kinne och Kålland slogs samman 
till ett enda med tingsställe i Lidköping.296

Tingshuset renoverades 1966-68297, i 
huvudsak enligt förslag av länsarkitekt Ed
gar Haasums298. Vid renoveringen lades 
bland annat taket om, varvid skiffer
plattorna återanvändes.

På taket finns kraftig påväxt av lav. 
Även skorstenarna i Kinnekullekalksten är 
lavbeväxta (figur 222). På det södra tak
fallet har några skifferplattor blåst ner, i 
övrigt är taket i gott skick.

Skador på skiffer
Inga allvarliga skador har noterats på skiffer- 
beståndet i länets besiktigade byggnader.

Förzinkad plåt
Förzinkad plåt utgör 14% av den samman
lagda fasad- och takytan i de besiktigade 
husen i Skaraborgs län. Den förekommer 
uteslutande som takmaterial, och täcker 35% 
av takytorna. Förzinkade plåttak finns bland 
annat på Sveneby herrgård, Stora Eks herr
gård samt Stifts- och landsbiblioteket i Skara. 
Plåttakens ytskikt kan vara såväl fabriks- 
lackerade som platsmålade.

Skador på förzinkad plåt
66% av den förzinkade plåten i de besiktigade 
husen är intakt. 15% är behäftad med mindre 
skador och 19% behöver målas om. Skadorna 
beror till största delen på eftersatt underhåll; 
ommålning har inte skett med tillräckligt 
korta intervaller, vilket leder till färgflagning 
och så småningom till rostgenomslag.

296 Uppgift från informationsskylt vid tingshuset, 
uppsatt av Riksantikvarieämbetet/Västergötlands 
museum.
297 Tingshusstyrelsens hemställan ang. byggnads- 
minnesförklaring av Kållängens tingshus, Lidköping 
1970-01-10. I ATA.
298 PM ang. Kållängens gamla tingshus i Husaby 
socken och kommun, Mariestad 1961-07-07.1 ATA.

Sveneby herrgård
På Sveneby herrgårds huvudbyggnad finns 
mycket kraftig färgflagning på taket.

Gården är känd sedan medeltiden och 
var troligen kyrkogods under biskopen i 
Skara. Den nuvarande herrgårdsanlägg
ningen, som är belägen på krönet av en 
höjdsträckning i närheten av sockenkyr
kan, återspeglar en karolinsk tradition med 
byggnaderna - huvudbyggnad och tre par 
envåningsflyglar - symmetriskt placerade 
längs en mittaxel. Terrängen är terrasserad 
mot trädgårdssidan.299

Huvudbyggnaden i sten i två våningar 
uppfördes 1752-56 efter ritningar av arki
tekten C.J. Cronstedt. Den har putsade och 
vitkalkade fasader, gavelkrönt mittrisalit 
med ett ur samt plåttäckt mansardtak. 
(Figur 223). I det inre är den ursprungliga 
fasta inredningen med bland annat spis
omfattningar, målade dörröverstycken och 
ursprungliga parkettgolv bevarade i stor 
utsträckning. Vidare finns målade tapeter 
från 1700-talet och 1820-talet.300

De två innersta flyglarna, som är sam
tida med huvudbyggnaden, har brutna 
plåttak med valmade gavelspetsar. De 
övriga flyglarna har valmade sadeltak och 
uppfördes troligen omkring 1700. Den 
norra av de yttersta flyglarna var tidigare 
gårdsmejeri. Samtliga byggnader är 
putsade och vitfärgade.301

Huvudbyggnadens tak lades 1984 om 
med plastisolbelagd förzinkad plåt i 
format 670x1000 mm.302

Skadebilden är märklig; på mansard- 
takets nedre takfall flagar färgen kraftigt, 
med stora plåtrena ytor, där även rost
genomslag märks. (Figur 224). På det övre 
takfallet däremot finns inga som helst 
skador. Färgflagor från det nedre takfallet 
visar dock att dess ytbeläggning inte be
står av plastisol, utan troligen av silikon- 
polyester.

Förklaringen till den markanta skill
naden i skadebild är sannolikt att två olika

299 Byggnadsminnen 1978-1988, 1989, s. 293.
300 Ibid.
301 Ibid.
302 Rapport från byggnadsvårdsarbeten år 1984 
gällande huvudbyggnaden på Sveneby säteri, 
Skaraborgs länsmuseum 1985-02-15. I ATA.
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nadens fabrikslackerade plåttak, som lades så sent som 1984.
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sorters plåt använts vid omläggningen, 
varvid endast det övre takfallet täcktes 
med plastisolbelagd plåt. Vid besiktningen 
hade det bara gått tio år sedan taket lades 
om, vilket måste betraktas som mycket 
nedslående med tanke på de omfattande 
skadorna.

Stora Eks herrgård
Huvudbyggnaden vid Stora Eks herrgård 
är ett annat byggnadsminne med förzinkat 
plåttak.

1982 lades huvudbyggnadens tak om 
med plastisolbelagd plåt i samma format 
som på Sveneby.303 På Stora Ek finns däre
mot inga skador på ytbeläggningen. Dock 
kan valet av plastisolbelagd plåt till ett 
byggnadsminne diskuteras. På såväl 
Sveneby som Stora Ek har dessutom tvär- 
falserna förskjutits med halva plåtlängden, 
och inte lagts med jämna tvärfalser.

Stifts- och landsbiblioteket i Skara 
Stifts- och landsbiblioteket i Skara är ett 
exempel på en ur kulturhistorisk synvinkel 
lyckad takomläggning. (Figur 206).

Bibliotekts tak lades 1992 om med för- 
zinkad plåt i skivformat 670x1200 mm 
och utan förskjutna tvärfalser.304 Taket är 
fortfarande omålat, för att plåten ska hinna 
fa en yta som färgen fäster på. Taket kom
mer att målas med linoljefärg.

Koppar
Koppar utgör 8% av den sammanlagda fasad- 
och takytan i de besiktigade husen i länet. 
Koppar förekommer uteslutande som tak
material, och täcker 17% av takytorna.

303 Utlåtande från slutbesiktning 1982-11-25, Curt 
Wänerlind Ingenjörsfirma AB. Se även byggmötes- 
protokoll från takomläggningen samt material- och 
arbetsbeskrivning från plåtslagerikonsult Rolf G. 
Eriksson HB, daterad 1981-09-15. Samtliga hand
lingar i ATA.
304 Utlåtande över slut- och efterbesiktningar av utförd 
takomläggning, Carlsson & Olson Arkitektkontor 
AB, juli 1992 samt övriga handlingar från bl.a. Skara
borgs länsmuseum och Fastighetskontoret i Skara. I 
ATA.

Stola säteri
Stola säteri är ett av länets byggnads- 
minnen med koppartak. Den karolinska 
huvudbyggnaden uppfördes 1713-19 av 
riksrådet greve Clas Ekeblad. (Figur 215). 
Det nuvarande koppartaket tillkom vid en 
omfattande restaurering 1949-51, då det 
ersatte det tidigare tegeltaket från 1880.

Skador på koppar
Hela kopparbeståndet i de besiktigade bygg
naderna i Skaraborgs län är intakt. Inga 
skador har noterats.

Biologisk påväxt

Den kraftigaste ytbeväxtningen i länets 
besiktigade byggnader finns på tak av asbest
cement: på hela beståndet växer lav. Att bio
logisk påväxt trivs på asbestcement har även 
visat sig i Malmöhus län, där det är ett ganska 
vanligt takmaterial, (figur 225 och 226).

Ytbeväxtning är vanligt även på natursten: 
60% är täckt med lav, 5% med alg och lav 
och 2% med alg. På 2% växer mossa. Inte 
fullt en tredjedel - 31% - är utan beväxtning.

Tegeltak är också till stora delar beväxt: 
på 37% av ytan finns alg och lav, på drygt 
21% endast lav. Återstoden - 41% - är utan 
beväxtning. På tegelfasader är påväxten inte 
alls lika framträdande; hela 89% saknar 
beväxtning. Inte fullt 11 % har påväxt av lav, 
och mindre än 1% har påväxt av både alg och 
lav.

Endast 2% av de putsade ytorna är 
beväxta, främst med lav. En förklaring till att 
det nästan inte finns någon påväxt kan vara att 
ytorna avfärgats relativt nyligen.

På länets koppartak finns ingen påväxt 
över huvud taget.

Den bergart som har den kraftigaste på
växten är granit. (Figur 227 och 228). Av 
denna är endast 10% utan påväxt. På hela 
79% växer lav, och på 11% finns både alg och 
lav.

32% av kalkstenen är utan påväxt. På 
resten av beståndet finns företrädesvis lav, 
men även viss påväxt av alg och mossa före
kommer.

Ytbeväxtningen på skiffer är ungefär den-
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samma som på kalksten.
53% av sandstenen saknar påväxt. På- 

växten domineras, i likhet med övriga berg
arter, helt av lav.

Nedsmutsning

I de besiktigade husen i Skaraborgs län har 
taktegel, med undantag för betong, den kraf
tigaste nedsmutsningen. 41% av takteglet är 
obetydligt smutsigt, 55% måttligt smutsigt 
och 4% kraftigt nedsmutsat. (Figur 229 och 
230).

Av naturstensbeståndet är 51% obetydligt 
smutsigt, 47% måttligt och 2% kraftigt ned
smutsat.

77% av tegelfasaderna är obetydligt smut
siga och 23% måttligt nedsmutsade. Ingen 
kraftig nedsmutsning har noterats.

Av de förzinkade plåttaken är 93% obetyd
ligt smutsiga, och resterande 7% måttligt 
nedsmutsade.

97% av de putsade ytorna är obetydligt 
nedsmutsade och 3% måttligt nedsmutsade.

Nedsmutsningen är obetydlig på hela 
kopparbeståndet.

Granit är den bergart som är hårdast ned
smutsad. Av denna är 8% kraftigt, 20% mått
ligt och 72% obetydligt nedsmutsad. (Figur 
231 och 232).

Kalk- och sandsten har sinsemellan lik
artad nedsmutsning: 83% respektive 86% är 
obetydligt nedsmutsad, 15% respektive 14% 
måttligt nedsmutsad. 2% av kalkstenen är 
dessutom kraftigt nedsmutsad.

96% av skifferytorna är måttligt ned
smutsade, på resterande 4% är nedsmuts
ningen obetydlig.
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Figur 225. Skaraborgs län. Ytbeväxtning pa fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna.
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Figur 226. Skaraborgs län. Ytbeväxtning på fasad- och takmaterial i de besiktigade byggnaderna. 
Uttryckt i procent.
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