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Administrativa uppgifter
Objekt:			Bolby 1:382
Socken:		Ljusterö
Kommun:		 Österåker
Landskap:		 Uppland
Byggherre/beställare: Ljusterö hembygdsförening

Uppdrag och underlag
Ljusterö hembygdsförening har gett i uppdrag åt Stockholms läns museum att
utföra en kulturhistorisk beskrivning och värdering av det gamla boningshuset
på Västergården på fastigheten Bolby 1:382, i Bolby på Ljusterö, Österåker,
Uppland, samt för Västergården som helhet. Det bebyggelseantikvariska
värderingsunderlaget är tänkt att tas i beaktan vid överläggning om gårdens
fortlevnad och användning. Underlaget är inte juridiskt bindande och ger inte något
lagskydd för de omfattade byggnaderna. Däremot kan underlaget användas som
ett instrument för att visa på miljöns bebyggelsevärden vid exempelvis framtida
bygglovsärenden och bidragsärenden.

Lagstiftning och uttryck för kulturmiljön
Fastigheten Bolby 1:382 ligger utanför det närliggande riksintresset för kulturmiljö
enligt Miljöbalken (1998:808): Husarö - Ingmarsö - Svartsö - Gällnö - Hjälmö [AB
615 ] (Delen i Ljusterö sn).1 Det finns ingen upprättad detaljplan för fastigheten
enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Kommunen har i upprättat Planprogram
för Ljusterö (godkänt i Kommunfullmäktige 12-14 april 2010) markerat att Bolby
utgör en kulturhistorisk by av kommunalt värde. I Bolby existerar, sedan forntiden
välbevarade, bebyggelseområden med lång kontinuitet där ett samspel mellan
natur- och kulturvärden råder i landskapet.
Hembygdsföreningen har den 20 juli 2011 väckt fråga om byggnadsminnesförklaring
för det gamla boningshuset på Västergården enligt Lag (1988:950) om
Kulturminnen m.m. och har av Länsstyrelsen i Stockholm den 9 september 2011
fått avslag på sin ansökan (beteckning 432-20277-2011).

Byggnadsskicket på landsbygden i Sverige
Det folkliga byggnadsskicket på landsbygden är grundat på tillgången på trä, som
använts som främsta byggnadsmaterial. Gårdarna är byggda för en samexistens
mellan människa och djur och gamla begrepp som mangårds- och fähusbyggnad
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kvarstår fortfarande. Förvarings- och användningstermer som loge, källare, smedja
och bagarstuga likaså. Ensambebyggelsen är förbunden med näringsformer där
jordbruket endast spelade en mindre väsentlig roll i jämförelse med exempelvis
boskapsskötsel och fiskerinäring, medan bebyggelse med ett antal gårdar byggda
intill varandra däremot sammanhängde med den arbetsgemenskap som jordbruket
krävde. Genom enskiftet och det laga skiftet skedde en påtvingad utflyttning av
flertalet av många byars gårdar. Därigenom utglesades bebyggelsen till den spridda
gårdsbebyggelse som är karakteristisk för landsbygden i Sverige idag.

Skärgården i Stockholms län och Ljusterö
Stockholms läns skärgård är unik i sitt slag i världen. Det finns bara ett fåtal
skärgårdar av liknande karaktär på jorden, med ett par miljarder år gammal
urberggrund. Skärgården utanför Uppland och Södermanland är den största i sitt
slag. Områden av denna karaktär har någon gång varit nedisade och nedpressade
under havet, och höjer sig kontinuerligt. Förutsättningarna finns förutom i
Skandinavien, exempelvis i nordöstra Nordamerika samt i begränsade områden
vid Grönlands och västra Skottlands granit- och gnejsregioner.
I Stockholms läns skärgård finns omkring 30 000 öar, holmar och skär. Geologiskt
sett är den norra skärgården mer enhetlig än den södra, med urgraniter och
gnejsliknande sammansättningar, och öarna norröver är mindre höglänta, medan
djupen är större.
Ljusterö är en av norra skärgårdens större öar och har färjeförbindelse från
Östanå på fastlandet till Lervik på Ljusterö. Farvattnen mellan Ljusterö och Möja
betraktas som Stockholms skärgårds mest centrala del. Ljusterö, med sitt centrala
läge, utgör en väsentlig del av mellanskärgården, med omväxlande skog, hagmarker
och uppodlade ytor. Sedan drygt ett sekel är ett besök på Ljusterö ett av mången
Stockholmares skärgårdsnöje och många sommarstugor och bebyggelsecentra
har tillkommit på ön i modern tid.
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Husarö - Ingmarsö - Svartsö - Gällnö - Hjälmö [AB 615 ] (Delen i Ljusterö sn)
Motivering: Skärgårdsmiljö som visar den mångsidiga ekonomi som uppstått som
en följd av mellanskärgårdens speciella topografiska förutsättningar, samt de
bosättningsmönster och levnadsförhållanden detta skapat alltsedan medeltiden.
Uttryck för riksintresset: Skärgårdsbyar med karaktäristiska lägen vid hamnplatser
såsom Husarö och Brottö. Det småbrutna odlingslandskapet, avsöndrade gårdar,
torp samt ängs- och betesholmar som uttryck för huvudnäringen jordbruket.
Bebyggelse och anläggningar som hör samman med fiske, sjöfart och andra
binäringar. De många sommarvillorna och fritidshusen som började uppföras vid
tiden kring sekelskiftet 1900. (Miljön berör även Värmdö kommun).
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Fig 1. Situationsplan över södra Ljusterö, med Bolby beläget på insidan ön nära Marumsfjärden.
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Fig 2. Situationsplan över Bolby. På Västergården finns en fast fornlämning, markerad med
ett R, av bronsålder-, järnålderdatering, Ljusterö 46:1. Inringade är gårdens två boningshus.

Bolby med omgivningar
Under stenåldern fanns på platsen för Ljusterö bara ett tjugotal holmar av varierande
storlek. De bildade en gles skärgård mot ett öppet hav utanför Österåkers kust,
som redan hade befolkade bygder. Under bronsåldern blev Ljusterö mer lik det
nutida utseendet, och det är tänkbart att Bolby, belägen på öns södra del, vid denna
tid var mer eller mindre tillfälligt bebodd. Bolby blev under vikingatiden en fast
befolkad by då ön alltmer torrlades. Bolby var sannolikt ”bolstad” (gård, nybygge,
nyodling, jordegendom) för fiskande och sjöfarande vikingar och är således en
tidig skärgårdsby. Byn har ett skyddat läge med en inomskärshamn.
Bolby idag är en jordbruksbygd med 1800-talskaraktär, betecknande för
mellanskärgården. Husen är placerade nära åkrarna, då invånarna i Bolby under
lång tid försörjt sig på jordbruk i första hand och i mindre utsträckning på
fiskerinäring. Bolby har sin ålderdomliga prägel bevarad och flera äldre boningshus
ligger kvar utefter bygatan. Vid det laga skiftet 1847-1850 fanns elva gårdar i
Bolby och en odlad areal av 125 tunnland. Antalet gårdar minskade något efter
det laga skiftet. Vid 1900-talets början fanns nära 300 tunnland åker, inräknat
den ängsmark som togs i anspråk som fodermark. I Bolbys näromgivning ligger
bland annat Herrgården Marum, uppförd på 1740-talet. Byggnaden är förklarad
byggnadsminne 1982. Vid vägen mot bykärnan ligger ett Betelkapell, som ett
exempel på väckelserörelsens missionshus på landet kring sekelskiftet 1900. Vid
Bolby, som är det enda kända fornlämningsområdet på södra Ljusterö, finns två
gravfält från yngre järnåldern med ca 20 gravar vardera.
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Fig 3. Det gamla boningshuset sett från sydväst. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00314)

Historik för Västergården
och det gamla boningshuset
Västergården, med sina två boningshus, är belägen på en liten höjd strax efter Bolby.
Gårdens ekonomibyggnader är lokaliserade både till tunet och till de kringliggande
markerna. Den närmaste omgivningen är öppen med fåtalig bebyggelse och
landskapet är kulligt.
Det är möjligt att delar av Västergårdens gamla boningshus flyttades till sin
nuvarande plats och återuppfördes där 1847 vid det laga skiftet som ägde rum
samma och kommande år. Detta gäller sannolikt framförallt timmer ur stommen.
Muntliga uppgifter finns om en gammal husgrund på dess tidigare plats, gamla
Norrgården, som skulle kunna överensstämma med byggnaden på Västergården.
Därifrån flyttades flera byggnader till spridda platser på södra Ljusterö i samband
med det laga skiftet. Angående vad för byggnader som tidigare kan ha funnits på
platsen för Västergården tros ett torp ha legat på tunet på 1700-talet, då släkten
Sjöberg ägde gården.
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På Västergården låg, fram till slutet på 1800-talet, kommunens största storhög,
RAÄ 46:1, som härrör från vikingatiden, yngre delen av järnåldern. Lämningen
grävdes ut 1894, och därpå uppfördes, 1897 av dåvarande ägaren Johan Gustav
Andersson, det yngre boningshuset på Västergården. Högen indikerar att det
tidigare legat en stormannagård på platsen, och utgrävningen, som huvudsakligen
omfattade mittdelen av högen, gav som resultat endast ett lager färgad sand och
eventuellt kolbitar.
Tillhörande Västergården finns, utöver de båda boningshusen, ett 10-tal
ekonomibyggnader.
På ett fotografi taget under utgrävningen av den vikingatida storhögen på
Västergården har det gamla boningshuset, på samma sätt som idag, ljus
puts och ljusa snickerier utvändigt. Fotografiet är från 1894 och återfinns i
Antikvarisktopografiska arkivet, ATA, hos Riksantikvarieämbetet.
På fotografier av det gamla boningshuset 1974, i länsmuseets arkiv, finns en lummig
inhägnad och ett grindparti väster om huset. Vid tiden hade huset brunmålade
fönsterkarmar, knutbrädor och vindskivor. På senare arkivfotografier, från 1997,
har huset återfått vita snickerier utvändigt.

Släktberättelsen på Västergården
Västergården har befunnits i två olika familjers ägo genom åren. Västergården
ägdes 1768 av Erik Ersson. 1800 ägdes den av Olof Ersson Sjöberg och från
1821 av Carl Berndt Sjöberg. Gården övertogs av Carl Berndts änka Anna Brita
Jansdotter 1838 och sedermera av deras son Carl Enock Sjöberg.
1887 såldes Västergården till arrendatorn Johan Gustav Andersson, vars två
barnbarn blev de sista ägarna. Johan Gustav var gift med Sofia Lovisa, född
Sjöblom. De fick fyra barn varav Ivar var det yngsta, han var född 1900 och gifte
sig med Elsa Carlsson, född 1905, i Inneby. Ivar dog 1946 och hans hustru Elsa dog
1964. Ivars och Elsas två barn Arne, född 1932 och Birgitta, född 1937 var gårdens
sista bofasta ägare. Arne dog 1992 och Birgitta 2007. Birgitta Andersson levde på
gården fram till sin död, då den genom hennes och broderns arvstestamente
våren 2008 övergick i Ljusterö hembygdsförenings ägo. Birgitta bodde i det
yngre boningshuset och sedan 1900-talets början har det gamla boningshuset varit
tillfälligt uthyrt till hyresgäster, fram till 2010 då de sista hyresgästerna flyttade ut.

Fig 4.
Det gamla boningshuset 1974,
sett från väster med grindar och
växtlighet kring knuten.
Foto: G. Nordlinder. ( AN.14510)
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Fig 5. Skiss över gamla boningshusets planlösning. Neder- och övervåning lika med
undantag för dörröppning mellan rum i öster och rum i sydväst. Husets stora spis står i
köket, rummet i öster. Ill: H. Bellberg.

Byggnadsbeskrivningar
Gamla boningshuset
Plan: Det gamla boningshuset har enkelstugans bostadsplan, höjt med en våning,
samt är senare utökat med en sluten veranda i två våningar. Byggnaden innehåller
tre rum och kök med spis, en förstuga, trapphall och vind samt tillbyggd verandadel.
Exteriör: Grunden utgörs av en, med betong, påmurad stengrund och huset står
troligtvis på en mullbänk. Stommen är en knutad liggtimmerkonstruktion med
knutlådor. Fasaderna är reveterade i en ljus, gulaktig, grov spritputs av äldre karaktär
och fäster på en mängd spikar. På husets östsida finns enkla ankarslut, samt två
höga följare, som förstärker fasaden. På västsidan finns ytterligare ankarslut i höjd
med bjälklaget mellan våningarna.
Fasaden mot söder är enligt uppgift (Hans Karlsson) omputsad någon gång under
sent 1960-tal, det syns också på den jämnare, något gulare putsen. Där finns också
en följare. Fönsterfoder och knutlådor samt följare är vitstrukna. På sadeltaket
ligger ett förmodat ursprungligt tvåkupigt lertegel, kompletterat och omlagt
vid senare tillfälle. Nocken täcks av en plåttaknock, likaså vindskivebeslagen/
vattbrädorna. Vindskivorna är i vitmålat trä. Hängrännor finns på husets norrsida
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samt på verandadelen. Ett stuprör finns vid nordvästra gaveln. Huset har en
murstock mot mitten av huset, med förskjutning mot söder, och på taket sitter
en hög murad skorstenspipa som är ljust slätputsad. Fönstren i huvudbyggnaden
är till utseendet av 1700-talsmodell, tvåluftsfönster med mittpost och fyra rutor.
Enligt skriftlig uppgift tillkom verandan med pärlspånt på husets norrsida 1910,
vars rimlighet ytterligare förstärks av utseendet på fönstren i verandan, där bågarna
är tidstypiskt spröjsade i båda lufter med åtta rutor i vardera luften. Ytterdörren
är flyttad till husets nordvästra hörn i samband med tillbyggnaden av verandan
och går rakt in mot trappan till övervåningen. Dörren är av tidig 1900-talsmodell,
med tre gånger tre fönsterrutor, brunmålad i trä. Ett tamburtak med tvåkupigt
tegel täcker entrén. I gavelröstena på vinden sitter halvmåneformade lunettfönster.
Interiör: Byggnaden rymmer ett kök mot öster, ett rum mot sydväst samt en
tambur/trapphall i nedervåningen. I övervåningen finns en hall ovan trappan ett
rum mot öster, ovan köket, samt ett rum mot sydväst, som i nedervåningen. Den
tillbyggda verandan har ett rum i nedervåningen och ett i övervåningen, båda med
stora fönsterpartier. I nedervåningen finns en ingång i verandans nordöstra sida.
Verandan möter huskroppen vid öppningen från den gamla entrén. I de båda
rummen mot väster, nere och uppe, finns en järnkamin respektive en järnspis
och i köket finns en stor vedspis i det sydvästra hörnet. På nedervåningen bakom
kaminen finns en inmurad ugn med en liten murad fris och mässingsluckor.
Köket är delvis moderniserat under 1900-talet med arbetsbänk och hyllförvaring.
Golvet i köket samt i rummet nere är täckt med linoleummatta. I hallen och verandan
ligger obehandlade brädgolv. Golven i övervåningen utgörs av obehandlade trägolv. I
verandadelen på övervåningen ligger en sliten mönstrad korkmatta. Väggarna i köket
är klädda med en pärlspånt, likadan den i verandadelen. I rummet nere är väggarna
klädda med väv/pappspänd tapet i flera lager. I övervåningen i rummet mot väster
likaså. I rummet mot öster på övervåningen är det masonitskivor på väggarna.
Innertaken utgörs av målad pärlspånt samt synliga målade bjälkar i köket, ett
pappspänt målat tak i rummet nere, målad pärlspånt i hallen samt i verandan nere.
På övervåningen i trapphallen samt i verandadelen har taken omålad pärlspånt.
I rummen i övervåningen är taken möjligen limfärgade samt linoljefärgsmålade
brädtak. I rummet mot öster i övervåningen finns en ornamentsmålad taklist.
De invändiga dörrarna stämmer utseendemässigt överens med helfranska
gustavianska dörrar med tre speglar vanliga på andra hälften av 1700-talet. Innanför
garderobsdörren i rummet mot väster på övervåningen är gamla tapetlager synliga.
Trösklarna är höga. Fönsterhakarna är av 1800-talstyp. Vinden är en råvind och
takkonstruktionen ett åstak med ryggås och sidoåsar. Eluttag för belysning finns.
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Fig 6. Det yngre boningshuset sett från väster. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00236)

Yngre boningshuset
Plan: Det yngre boningshuset är uppfört i villastil 1897. Byggnaden är i två
våningar med vind och tillbyggd med en entré samt trapphall.
Exteriör: Huset har en gulmålad liggande och stående brädfodring och
en korrugerad, svart plåt som taktäckning på sadeltaken samt på kupan.
Skorstenspipan är plåtklädd. Fönsterfoder och knutlådor samt offerbrädor är vita.
Även vitmålad snickarglädje förekommer längs taksprången. Huset står på en
kalkad stengrund, dock vid den nyare delen mot väster på en murad betongsockel.
Interiör: Byggnaden stigs in i genom en tillbyggd entré i det sydvästra hörnet
av huskroppen. Via hallen nås trappan, en toalett under trappan, ett mindre
kontor mot söder, salongen mot söder samt köket i nordväst. I den nordöstra
delen av nedervåningen finns en matsal/kammare som nås dels från köket,
dels från salongen. Från kontoret finns en ingång till salongen som är stängd
med en hyllvägg. Ovan trappan finns en hall ifrån vilken tre rum samt ett
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råvindsförråd nås. Rummet mot norr är inrett till ett kök. Mot norr finns även
ett toalettutrymme med bad. I den övre trapphallen finns en eldstad.
Golven i huset är klädda i olika heltäckningsmaterial. Några spegeldörrar, som
på en sida klätts in med masonit, finns i huset, men flera dörrar är släta. Köket i
nedervåningen är insatt på 1980-talet. Köket uppe är från 1940-talet, men tillbyggt
på 1990-talet. Innertaken är från 1940-talet.
Väggarna är tapetserade på 1970-talet. Elementen samt ljusknapparna är från
1900-talets första hälft. En del inredning är familjen Anderssons medan mycket
tillkommit sedan hembygdsföreningen förvärvade fastigheten.

Fig 7. Vindskivornas utseende på det yngre boningshuset. Ill: H. Bellberg.

Fig 8. Takfotsbrädornas utseende på det yngre boningshuset. Ill: H. Bellberg.
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Vagnslidret/hönshuset
Översikt: Byggnaden är belägen på
gårdstunet, strax söder om boningshusen.
Byggnaden är rödfärgad med stående
brädpanel. Den har ett sadeltak varpå
ett svart plåttak ligger, där tidigare låg
en tegeltäckning med ett underliggande
halmtak. Byggnaden har vita dörr- och
fönsterfoder. Vagnslidret är beläget mot
norr och hönshuset mot söder. Byggnaden
är uppförd 1888 och ombyggd/renoverad
1993-94.
Fig 9. Vagnslidret/hönshuset sett från söder. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00287)

Slöjdboden
Översikt: Byggnaden är belägen på
gårdstunet, strax söder om boningshusen.
Byggnaden har solblekt rödfärgad stående
brädpanel. Byggnadens bjälklag lutar
betänkligt mot mitten på övervåningen.
Taket är ett pulpettak i till synes god
kondition. Som taktäckning ligger ett
svart plåttak.
Fig 10. Slöjdboden sedd från söder. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00237)

Ladan/magasinet
Översikt: Byggnaden är belägen på
gårdstunet, strax söder om boningshusen.
Byggnaden har rödfärgad stående brädpanel. På sadeltaket ligger en röd plåttäckning. Byggnaden är tillbyggd med en
tork i övervåningen.
Fig 11. Ladan/magasinet sett från väster. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00303)
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Drängstugan
Översikt: Byggnaden är belägen i
utkanten av gårdstunet, strax öster
om boningshusen. Byggnaden har
rödfärgad stående brädpanel med
bred lock-list. På sadeltaket ligger
en svart plåttäckning. Byggnaden har
vita dörr- och fönsterfoder. Källare
finns under huset. Varken vatten, el
eller avlopp är indraget. Byggnaden
är periodvis uthyrd.
Fig 12. Drängstugan sedd från väster. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00238)

Matboden/vedboden
Översikt: Byggnaden är belägen på
gårdstunet, strax nordöst om boningshusen. Byggnaden har rödfärgad
stående brädpanel. Byggnaden har
sadeltak och tillbyggnaden pulpettak.
På taken ligger en röd plåttäckning.
Byggnaden har vita knutar, dörroch fönsterfoder.
Fig 13. Matboden sedd från sydost. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00306)

Källarstugan
Översikt: Byggnaden är belägen i
skogspartiet väster om boningshusen.
Byggnaden har ljusgul stående samt
liggande brädfodring. På sadeltaket
ligger ett rött plåttak mot söder över
en tillbyggd entré samt en tegeltäckning
mot norr. Byggnaden har vita knutar
och snickerier. Källaren nås från norrsidan. Byggnaden är periodvis uthyrd.
Fig 14. Källarstugan sedd från söder. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00314)
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Smedjan
Översikt: Byggnaden är belägen i skogspartiet väster om boningshusen Smedjan
har en rödfärgad brädpanel, delvis med
bred locklist, och är till viss del även
klädd med järnplåt. På sadeltaket ligger
en rödfärgad plåttäckning.
Fig 15. Smedjan sedd från öster. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00309)

Tvättstugan tillhörande Västergården
Översikt: Byggnaden är belägen i skogspartiet väster om boningshusen Byggnaden har rödfärgad stående brädpanel
och bred locklist och ett tegelklätt
sadeltak. Byggnaden har vita knutar,
dörr- och fönsterfoder. Byggnaden är
periodvis uthyrd.
Fig16. Tvättstugan sedd från norr. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00240)

Stora ängsladan med stall,
foderkammare och lider
Översikt: Byggnaden är belägen en bit
norr om gårdstunet, på ängsmarken.
Byggnaden har stående rödfärgad brädpanel och sadeltak. Under teglet ligger ett
spåntak. Byggnaden har vita fönsterfoder.
Stalldelen i norr lutar betänkligt mot öster.
Genom beviljade bidrag ur projektet Hus
med Historia läggs ny taktäckning samt
bärande delar stagas upp på ladans norra
del, arbetet genomförs under 2012.
Fig 17. Ängsladan sedd från söder. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00312)
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Ladugården
Översikt: Byggnaden är belägen öster
om ängsladan. Byggnaden har rödfärgad
brädfodring och ett sadeltak med en röd
plåttäckning. Byggnaden har vita knutar,
dörr- och fönsterfoder. Byggnaden är
ombyggd till bostad.
Fig 18. Ladugården sedd från söder. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00241)

Tvättstugan norr om ängsladan
Översikt: Byggnaden är belägen norr
om ängsladan. Byggnaden har rödfärgad
synlig liggande timmerstomme och ett
tegelklätt sadeltak. Byggnaden har vita
dörr- och fönsterfoder. Byggnaden är
periodvis uthyrd.
Fig 19. Tvättstugan från nordväst. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00315)
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Fig 20. Västergårdens tun med de båda boningshusen sedda från norr. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00247)

Kulturhistorisk värdering
Länsmuseet har studerat det gamla boningshuset genom inventering som
utförts exteriört och interiört. Västergården i sin helhet, där samtliga byggnader
tagits i beaktan, har schematiskt inventerats och bebyggelsemiljön bedöms
därför även i sin helhet.

Helhetsintryck av bebyggelsemiljön
Västergården ligger lantligt belägen med sina två boningshus på en låg höjd
och nås från två håll, dels från en uppfartsväg till gården från söder, strax efter
Bolby, dels från en grindöppning och den gamla vägen från åkrarna i norr.
Uppfartsvägen flankeras till del av träd vilka ger en lummig men också ordnad
känsla till entrén. Vägen från åkrarna är i dagsläget bevuxen.
Ekonomibyggnaderna är belägna både på tunet och i de kringliggande
markerna. En 1800-tals bebyggelsestruktur präglar Västergården och det
kringgärdande landskapet och bebyggelsen har endast ett fåtal nutida inslag.
Dessa utgörs av nuvarande brukares tillägg i den befintliga bebyggelsen.
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Landskapet är öppet och något backigt, men mestadels flackt. Byggnaderna på
Västergården har behållit ett äldre utseende och endast det yngre boningshuset
hålls i ett mer uppdaterat skick i nuläget. Några av de mindre stugorna hyrs
ut till säsongsgäster. Ekonomibyggnaderna hyser fortfarande redskap och det
gamla boningshuset står tomt.
Länsmuseet anser att miljön fångar det sena 1800-talets karakteristik och att
gården, i den mån det är möjligt, bör förvaltas, vårdas och levandegöras med
respekt för det utseende som gården har idag.

Fig 21. Det gamla boningshuset sett från nordost. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00318)

Gamla boningshuset
Det gamla boningshuset är uppfört på Västergården 1847, men husets
timmerstomme är sannolikt flyttad från en tidigare plats. Så är fallet med
många av de äldre husen på landsbygden, men desto större anledning att ta
byggnadens ålder i beaktan ur bevarandesynpunkt.
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Fig 22. Den blomornamenterade takbården i övervåningen. Foto: H. Bellberg.
(LP.2012.00333)

Fig 23. Den stora murade spisen i köket. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00327)
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Det gamla boningshuset har ett detaljspråk som till viss del kan härledas till
det sena 1700-talets olika stilmoment – i beslag, fönster och form. Invändigt
finns avtryck från 1900-talet, genom paneler och köksinredning.
Länsmuseet finner att byggnadens uttryck, med sina tidslager, är oförvanskat
och att ett fåtal ändringar har gjorts till den ursprungliga huskroppens exteriöra
utseende, dvs med undantag av verandan som tillfördes huset på tidigt 1900-tal
och angör husets norrsida på ett mindre finkänsligt sätt.
Huset bär på såväl byggnadshistoriska som socialhistoriska värden, mycket
till följd av ägandekontinuiteten. Bebyggelsemiljön i sin helhet berikas också
till följd av kontinuitetsvärdet. Det byggnadshistoriska värdet är förknippat
med en upplevelsemässig dimension som främst uppfattas genom byggnadens
utseende som återspeglar förfluten tid och åldrande. Byggnadens putsade
fasader vittnar om tidens nötningar, men kan också uppfattas som autentiska.
De bidrar, med spikmattan och följarna, till att ge boningshuset patina och
karaktär. Invändigt har byggnaden förnyats i bl.a. paneler och köksinredning
under 1900-talets första hälft. Mycket av äldre lager kvarstår dock, eller kan
tas fram. T.ex. finns äldre invändiga dörrar, en nätt ornamentsbård i det östra
rummet på övervåningen och en omfångsrik murad köksspis.
Byggnaden bedöms att i hembygdsföreningens ägo kunna lämpa sig bra för
exempelvis museala ändamål.
Det har funnits liknande 1800-tals mangårdsbyggnader, reveterade hus med
timmerstomme i två och en halv våning med tillbyggd veranda i två våningar,
både på Ljusterö och i övriga länet. Idag återstår troligen en minoritet av
dessa bevarade i tämligen ursprungligt skick. Det gamla boningshuset på
Västergården representerar denna minoritet
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Fig 24. Det yngre boningshuset sett från söder. Foto: H. Bellberg. (LP.2012.00242)

Yngre boningshuset
Det yngre boningshuset på Västergården är uppfört 1897. Det användes
som permanentbostad fram till den förre ägarens död 2007 och har naturligt
genomgått stilförändringar genom åren och är bl.a. försett med 1980-tals
fönster. Huset är komplementinrett i omgångar med början på 1940-talet
fram till 1990-talet.
Länsmuseet menar att som en del av gårdskomplexet och Västergårdens
familjehistoria utgör det yngre boningshuset ett betydelsefullt historiskt inslag
för avläsbarheten, och fungerar miljöskapande. Det yngre boningshuset är
uppfört på och i direkt närhet av en vikingatida storhög, vilket bör tas i beaktan
vid ändringar av huset och gårdstunet.
Det yngre boningshuset har, enligt uppgift, påfallande likheter med
mangårdsbyggnaden på Norrgården, uppförd 1878, och tros vara uppfört av
samma byggmästare. Det gamla boningshuset på Västergården härstammar,
som tidigare nämnts, med sannolikhet också från Norrgården.
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Förslag till förhållningssätt vid restaureringsåtgärder på gamla boningshuset
Det gamla boningshuset är slitet och kommer inom en snar framtid att behöva
genomgå varsam byggnadsrestaurering. Nedan följer en lista i punktform
med råd och anvisningar att ha i åtanke vid en restaurering. Tänk på att alltid
fotodokumentera förloppet så att det tydligt framgår hur byggnadens utseende
var innan, under och efter utförda arbeten.
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Vid ändring av grunden, bila bort cementsockeln och tänk på att mura
upp den med ett hydrauliskt kalkbruk och undvika cement, vilket är
för hårt för att konstruktionen skall kunna röra sig. För att mullbänken
skall fortsätta vara torr, behöver marken kring huset vara dränerande
och inte överstiga grunden.
Betongtrappan på norrsidan ligger dikt mot huslivet vilket riskerar
bära in fukt i grunden och timmerstommen. Avlägsna det hårda bruket
och välj istället t.ex. en trappa i sten som binds med mjukt kalkbruk
vilket klingar bättre med husets uttryck i övrigt. I annat fall kan en ny
betongtrappa gjutas, men var då noga med anslutningen mot huslivet.
Vid restaurering/lagning av putsen på fasaderna, eftersträva att bevara
den gamla putsen. Det kan vara tekniskt ofördelaktigt att försöka bevara
putsen, rådfråga därför en kunnig byggnadsvårdshantverkare. 		
Upplevelsen patinan ger har dock ett bevarandevärde.
Trots det tilltalande utseendet murgrönan skapar på västfasaden och
kring det sydvästra hörnet, är det bättre att ta bort den. Växtlighet mot
fasaden kan samla och binda fukt som för med sig skador på fasaden.
Vid restaurering av fönstren bör bågar och spröjs åtgärdas med
linoljekitt, linolja och linoljefärg.
Vindskivor och vindskivebeslag/vattbrädor samt andra utvändiga
snickerier skrapas och föreslås målas med linoljefärg i en ljus nyans.
Vid restaurering av väggskikt invändigt, tänk på att bevara taklistens
måleri samt att finna en god nivå för tapetseringen. Masoniten i det
övre rummet mot öster bör avlägsnas och ersättas med en pappspänning
och / eller lerklining beroende på vilket inomhusklimat som eftersträvas.
Golvet i köket samt i rummet nere är täckt av en linoleummatta. Det
är inte lämpligt med täta mattor eller färg- eller lackskikt på golv över
mullbänk. Golvet är tänkt som skurgolv och behöver kunna släppa
igenom den fukt som färdas vidare från grunden.
Vid invändig restaurering, inta varsamhetshållning mot äldre snickerier
och dörrar samt spis.
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