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CC BY 04 
Stockholms läns museum 
Produktion: Stockholms läns museum 
Fotografier: Rolf Hammarskiöld och Shaun Ward 
Omslag: Bilden togs pågående arbeten2017-05-11. Till vänster ses entreprenören Shaun Ward,  
omgiven av medhjälparna Per-Olof Johansson och Bertil Näslund från Lohärads hembygdsförening. 

Baksidan: Svalboden fick ny nock av handhyvlade, tjärstrukna bräder. 

Nacka 2017 

Ovan ses en närbild av västra gaveln vid pågående reparationer. 
Foto Rolf Hammarskiöld 2017 
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Administrativa uppgifter  
 
Objekt:   Loskälvagårdens svalbod 

Socken:   Lohärad 

Kommun:   Norrtälje 

Landskap:   Uppland 

Arbetshandlingar:  Hallbergs Byggnadsvård AB, Alingsås 

Länsmuseets diarienummer: 2017: 28 

Länsstyrelsens beslut:  2017-02-20, beteckning 4331–31820–2016  

Byggherre/beställare:  Lohärads hembygdsförening 

Entreprenör:   Shaun Ward, Hållbar Byggnadsward, Ockelbo 

Leverantör av ramsågat virke: Åttersta såg i Åshammar, Gästrikland 

Näverimportör:  Timmerbilan i Rättvik 

Antikvarisk medverkan:  Stockholms läns museum  

Byggtid:   2017-05-08 – 2017-08-30 

Antikvarisk slutbesiktning:  2017-09-22 
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Sammanfattning av utförda arbeten 
Under 2017 genomfördes en omläggning av yttertaket på Loskälvagårdens svalbod, samt 
ytliga timmerlagningar på svalboden och bränneriet. Huvuddelen av arbetena genomfördes i 
maj, följt av kompletteringar i augusti. Vid antikvarisk slutbesiktning den 22/9-2017 
godkändes genomförda arbeten.  
 

Bakgrund 
Loskälvagårdens mangård omfattar sex byggnader och två hektar angränsande mark, vilka 
sedan 1994 ägs och förvaltas av Lohärads hembygdsförening. På fastigheten finns även byns 
samfällt ägda busskur. Miljöns kulturhistoriska värde har fastslagits vid upprepade tillfällen. 
Ett underhålls- och åtgärdsprogram upprättades av Stockholms läns museum 2011, i 
samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms läns 
hembygdsföreningar. Vid en renovering av Loskälvagårdens huvudbyggnad 2013-2014 utgick 
statsbidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. De yttre arbetena finns 
redovisade i Stockholms läns museums rapport 2013: 27, de inre arbetena i Stockholms läns 
museums rapport 2014: 13. 

 

 
Allmänt om svalboden/visthusboden 
Loskälvagårdens möjligen äldsta hus är en 
timrad loftbod/svalbod, med visthus i östra 
delen och redskapslider i den västra, samt ett 
torrdass/prevete i anslutning till västra gaveln. 
Som byggnadstyp är boden ålderdomlig och har 
därför daterats till 1600-tal, en uppgift som dock 
är obestyrkt.  
 
 

Fotografiet av svalboden till höger 
togs 2016-07-14. 

På bilden ovan ses Loskälvagårdens huvudbyggnad, med byns busskur i förgrunden. Foto Rolf Hammarskiöld 2017-05-11 
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En situationsplan över gården år 1855, upprättad vid laga skifte, visar att då ingick svalboden 
och angränsande bränneribyggnad i en tätt kringbyggd miljö, ihop med dåvarande ladugård 
och manbyggnad. Ett foto taget 100 år senare visar att såväl bränneriets som svalbodens 
fasader endast var rödfärgade in mot den kringbyggda gården. Sedan dess har bränneriet 
rödfärgats även på övriga sidor, medan svalboden behållit sitt utseende från ett tidigare 
historiskt skede. 
 
Svalboden har en grund lagd av hörnstenar och 
mellanliggande kallmur. Liggtimmerstommen, med utknutar 
och på norra sidan en svale, omfattar även gavelrösten. 
Fasaderna utgörs av bart timmer, rödfärgat på södra sidan, 
som ursprungligen vette mot en kringbyggd gårdsplan. Övriga 
sidor har aldrig målats. På södra sidan finns två slagportar, in 
till redskapslider respektive visthus.  
 
Yttertaket bärs av åsar/rundstockar, 
på vilka taksparrar spikats. Ovanpå 
taksparrarna ligger en horisontell 
underlagspanel av okantade, glest 
lagda bräder, frånsett avsnittet 
närmast västra gaveln, där en vertikal 
underlagspanel ligger - möjligen kvar 
från en tidigare konstruktion. Den 
yttre taktäckningen består av 
handslagna, enkupiga tegelpannor, 
med underlag av näver, bär- och 
ströläkter. 
  

 

 

 

 

 

 

På yttertaket ligger enkupiga tegelpannor. Foto Rolf Hammarskiöld 

Yttertaket bärs av åsar/rundstockar, på vilka 
taksparrar spikats. Ovanpå taksparrarna ligger en 
horisontell underlagspanel av okantade, glest 
lagda bräder. Foto Rolf Hammarskiöld 2016-07-14 

I visthusbodens tak sitter täljda krokar, för tidigare 
matförvaring.  
Foto Rolf Hammarskiöld 2016-07-14 
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Åtgärdsbehov 

Då Loskälvagårdens underhålls- och åtgärdsprogram upprättades 2011 påtalades en rad 
behov på svalboden, främst gällande yttertaket. Akut måste trasiga takpannor bytas, vilket 
ganska snart skedde. En bräda som provisoriskt uppsattes på nocken 2013 saknade tillräcklig 
infästning och hölls på plats med stöttor från marken, i väntan på en större insats.  

 

På begäran av Lohärads hembygdsförening sammankallades till en gemensam syn den 14/7-
2016, för att enas om prioriterade reparationsåtgärder. Den samlade slutsatsen blev att 
loftbodens yttertak snarast möjligt borde läggas om och noterade splintskador i loftbodens 
timmerstomme åtgärdas.  

  
 

Efteråt upprättades ett åtgärdsprogram med kostnadsberäkning, daterat 2016-08-01, av 
Hallbergs byggnadsvård AB i samråd med Stockholms läns museum. Programmet blev 
vägledande för arbetena som sedan genomfördes, med en del justeringar under byggtiden.  

Splintskador förekom i timmerstommens ytliga delar.  
Foto Rolf Hammarskiöld 2016-05-11 

Vindskivor och överliggare hade slitits ut av väder och vind. 
Foto Rolf Hammarskiöld 2016-07-14 

Vid besiktning 2016-07-14 fanns stöttor uppställda för att hålla uppe en nockbräda. Foto Rolf Hammarskiöld 
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Utförd takomläggning 2017 

Nerplockning 

Byggstarten inleddes måndagen den 8/5-2017 med 
att yttertakets tegelpannor varsamt plockades ner. Av 
dem kasserades 100-130 stycken, utdömda som 
frostskadade eller olämpligt beskurna. Övriga 
staplades på högkant inför senare återläggning.  

Sammanlagt sju olika slags tegelpannor identifierades, 
flertalet handslagna. Tillverkningsår varierar mellan 
tidigt 1800-tal och tidigt 1900-tal. De äldsta har 
handtryckt uppläggningsklack. De nyare bär spår av 
strängpress.  

På södra takfallet, inåt gården, var raden pannor 
närmast västra gavelns vindskivor vertikalt beskurna, 
därför smalare så att de bitvis täckte otillräckligt. 
Genom uppkomna glipor hade vatten runnit och 
medfört begränsade rötskador i underlagstaket. 
Lagning skedde med ramsågat furuvirke. 

Teglens bärläkter är radialsågade, troligen från 
1960-talet, generellt i god kondition. Norra 
takfallets bärläkter hade uppsatts med blank 
trådspik, södra takfallets med galvaniserad 
trådspik. Ströläkterna under bärläkterna är av 
äldre slag, mestadels bestående av ramsågat 
utskottsvirke med vankanter, till en mindre del 
av kilsågade eller kantat 1¨-virke. 
 

Mellan läkterna och underlagspanelen 
finns näver i trelagstäckning. Skicket 
var bättre än väntat, trots brister. På 
södra takfallet närmast nocken 
saknades mycket näver efter en 
takomläggning på 1960-talet, då stora 
sjok tycks ha avlägsnats utan att 
ersättas.  Norra takfallets 
nävertäckning var mer intakt, fast tre 
större hålrum hade uppstått efter 
tidigare musbon. 
 
På underlagstaket som frilagts 
skräpade frökapslar och annat som 
genom åren yrt in under pannorna. En 
lövblåsare på tomgång räckte för att få 
bort skräpet, utan att nävertäckningen 
skadades.   

Närmast västra gaveln hade rötskador uppstått 
därför att tegelpannorna beskurits för att få 
plats, men därmed inte täckte tillräckligt. 
Rötskadorna var dock mindre än befarat. På 
bilden nedan ses en ny lagning. 
Foto Shaun Ward 2017-05-09  
respektive Rolf Hammarskiöld 2017-05-11 

Takets nävertäcke var generellt i bättre skick än väntat, men 
nedskräpat av frökapslar och annat. Partiklarna blåstes bort varsamt, 
utan att näverflaken skadades.  
Foto Shaun Ward 2017-05-08 
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På cirka 2 m2 av takytan ersattes 
bortfallen näver med nya flak av sibirisk 
näver, vars mått uppgår till 500 x 600 
mm, åtminstone 100 mm mer än de 
befintliga flakens.   Den sibiriska nävern är 
dessutom tjockare. 
 
Takets näver och underlagspanel var 
visserligen i acceptabelt skick, men 
uppkomna skador visade att de för 
framtiden var otillräckliga. Därför beslöts 
att bygga ett ytterligare underlagstak 
ovanpå befintligt. Så underlättas 
dessutom framtida underhåll.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att rengöra takets nävertäckning gick bra. Norra takfallets näver är nästan intakt. Foto Shaun Ward 2017-05-09 

Bitvis ersattes bortfallen näver med nya flak av sibirisk näver. 
Foto Rolf Hammarskiöld 2017-05-09 

Tegelpannor travades på högkant i 
väntan på återläggning.  
Foto Shaun Ward 2017-05-09 
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Nytt underlagstak 

På takfallen skruvades nya 
ströläkter/distanser, 22 x 95 mm, med 
6 x 120 mm skruv. Skruvlängden 
beräknades för att gå genom 
underliggande bär/ströläkt, näverlaget 
och nå ner i underlagspanelen, dock 
utan att gå igenom densamma. C/C – 
avståndet mellan ströläkterna, cirka 
600 mm, anpassades efter befintliga 
takstolar och befintlig ströläkt. Där cc-
avståndet befanns bli för stort 
kompletteras med en extra stödläkt 
25x48mm. Syftet med uppskruvade 
ströläkter/distansbräder är att få en 
betryggande luftspalt mellan befintligt 
undertak och tillkommande.  
 
 

 
 
På de nyuppsatta ströläkterna spikades takskivor av oljeboard, Hunton underlagstak, med 
måtten 4,5x1200x2460mm. Skivorna överlappades 200 mm i både sidled och i överkant. 

På takskivorna spikades bär- och ströläkter av gran, 25 x 48 mm. Spikarna nådde ner i de nya 
ströläkterna under takskivorna. Bärläkterna placerades med ett inbördes avstånd av 350 
mm, anpassat till de kortaste av takets sju olika tegelpannor.  
 

Nya ströläkter skruvades upp på befintligt undertak.  
Foto Shaun Ward 2017-05-09 

Svalbodens norra takfall, med nylagda takskivor av oljeboard och nya läkter för takpannorna. Foto Shaun Ward 2017-05-15. 
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Taksnickerier 

Före årets omläggning var vindskivor, överliggare, takfotsbräder och nock mestadels sentida, 
sågade med millimetermått och uppsatta med blank trådspik. Dessa snickerier var utslitna. 
Av äldre virke återstod endast en tre meter lång takfotsbräda, tyvärr också i dåligt skick. 
Därför valdes att kassera alla befintliga taksnickerier. 

Nya taksnickerier utfördes av ramsågat furuvirke, med 95-100% kärnandel. Brädernas 
kärnsida vändes utåt. Uppsättning skedde med klippspik.  

Dubbla vindskivor uppsattes, delvis överlappande, 
sammanlagd bredd 300 mm, den bakre vindskivan 
dimensionerad 1” x 8” och den främre 1” x 6”. Att 
vindskivorna blev bredare än förut berodde på 
tillkommande underlagstak, som medförde att mer 
måste täckas. Överliggare utfördes av 1” x 5” ramsågat 
virke, med handhyvlad yta. De lades dikt an mot 
takteglet. Ytorna ströks med dalbränd trätjära, blandad 
med rå linolja. 

 

 

Takfotsbräder i dimensionen 1” x 7” uppsattes, hopskarvade med snickaryxa. Uppsättningen 
skedde med 3” och 4” klippspik, glödgad och doppad i linolja som rostskydd. Norrsidans 
takfotsbräda tjärströks medan den södra, inåt gården, ströks med Falu rödfärg. 

Nocken utfördes av två bräder, 1” x 10” och 1” x 9”, 
med handhyvlad yta för att bli mer vattenavvisande. 
Bräderna skarvades ihop. En svårighet låg i att få fäste 
för nockbräderna, eftersom kroppåsen ligger nästan 
400 mm nedanför. Detta löstes genom att skruva upp 
horisontella reglar på de nya 
ströläkternas/distansbrädernas ändträn. På reglarna 
klövs faser, med samma lutning som taket, för att 
nocksbräderna skulle få en stabil anläggning. Nocken 
tjärströks.  
 

 

Återläggning 

Återläggningen styrdes av att pannorna 
varierade 240-270 mm i bredd och 360-400 
mm i längd. För att hantera detta anpassades 
till de kortare pannorna, så att bärläkterna 
fick ett inbördes avstånd av 350 mm. I 
gengäld måste ett 80-tal längre pannor 
beskäras i hörnen. Vid nedplockningen 
ersattes de tegelpannor som kasserats, 100-
130 stycken, med bättre begagnade från 
Loskälvagårdens lager.    

Gavlarna fick dubbla vindskivor, delvis överlappande, med sammanlagda 
bredden 300 mm. Foto Rolf Hammarskiöld 2017-05-11 

Nockbräderna handhyvlades. Foto Shaun Ward 

På bilden ovan ses återlagda tegelpannor, 
nytjärade nockbräder och överliggare. 
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Övriga arbeten  

På norra långsidan och östra gaveln lagades ytliga skador i väggtimret. Splintvirke höggs ur, 
varefter håligheter fylldes med lerklining, beredd av lera, sand och relativt mycket hackad 
lin, samt återvunnen äldre lerklining från Ockelbo.  

Skadat väggtimmer på intilliggande bränneri lagades på samma sätt. 

 

  

 
 

På grund av splintskador hade väggtimret fått håligheter, vilka tätades med lerklining.  
Foto Rolf Hammarskiöld 2017-09-22 

I bränneriets timmerstomme var splintskadorna ännu större. Även där lagades med lerklining.  
Foto Rolf Hammarskiöld 2017-09-22. 
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Avvikelser från arbetshandlingar 

I upprättat åtgärdsförslag, daterat 2016-08-01, anvisades att djupare lagningar i 
timmerstommen skulle ske genom halvsulning med friskt virke. Detta övervägdes i östra 
gaveln, men bedömdes som en onödigt stor åtgärd. Eftersom ytorna är måttligt utsatta för 
regn räcker tills vidare att laga med lerklining.     
 
I Länsstyrelsens bidragsbeslut 2017-02-20 anvisades att vid konstruktion av nytt 
underlagstak skulle obehandlad board läggas, inte oljehärdad, för att undvika 
kondensskador. Vid byggtiden bestämdes att likväl lägga oljehärdad board, som är mycket 
mer beständig. Risken för kondensfukt går att bortse ifrån i en byggnad med så öppen 
konstruktion som svalboden.  
 
Att ta bort befintliga läkter och sedan lägga nya direkt på nävertäckningen övervägdes, men 
avfärdades på grund av risken för skador i äldre byggnadsdelar.  
 
 

Otryckta källor 

Stockholms läns arkiv: Byggnadsinventering 1969 
Loskälvagården, Lohärad Hembygdsförening – Underhålls- och åtgärdsprogram,  
Stockholms läns museum 2011- DNR 2011:066 
 
 

Tryckta källor 

Gårdshistorik sammanställd av Lohärads hembygdsförening 2001 
 

Fredagen den 22 september 2017 hölls slutbesiktning av den nyupprustade svalboden. Foto Rolf Hammarskiöld 
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