
Björksättra
Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 
1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland.

Rapport 2011:12
Lisa Sundström





Björksättra

Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, 
Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland.

Rapport 2011:12
Lisa Sundström

Rapporten finns i PDF-format på adressen  
www.stockholmslansmuseum.se



© Stockholms läns museum
Produktion: Stockholms läns museum
Redaktionell bearbetning: Göran Werthwein
Produktion av planer: 
Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133
Nacka 2011



Innehåll 

Förord	 	 	 	 	 	 	 	 7
Sammanfattning	 	 	 	 	 	 8
Fastighetsuppgifter	och	författningsskydd	 	 	 8
Historik	 	 	 	 	 	 	 8
Ägarlängd	 	 	 	 	 	 	 12
Björksättra	gårds	f 	d	mangårdsbyggnad	 	 	 	 13
Exteriör	beskrivning	med	åtgärdsförslag		 	 	 14
Rumsbeskrivning	med	åtgärdsförslag	-	Plan	1	 	 	 22
Rumsbeskrivning	med	åtgärdsförslag	-	Plan	2	 	 	 36
Rumsbeskrivning	med	åtgärdsförslag	-	Plan	3	 	 	 55
Kulturhistoriska	värden		 	 	 	 	 56
Förhållningssätt	vid	restaurering		 	 	 	 56
Övrigt/Rekommendationer	 	 	 	 	 57
Källor	och	litteratur	 	 	 	 	 	 58

Bilagor	
Bilaga	1.	Linoljefärgslikare	”Linoljefärg	2003”	/	NCS-koder	 59
Bilaga 2. Snickerirofiler      60

Om inget annat anges i bildtexter vad gäller fotografierna så hör dessa till Stockholms läns museum. 
Dessa	bilder	har	nummer	lp20110262-lp20110343,	ld20030153.



�

Flygfoto Björksättra. 1. Björksättra gårds f.d. mangårdsbyggnad, 2. Björksättra gårds ekonomi-
byggnader. Flygbild ur Huddinge reviderad kulturmiljöinventering, 2004.
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Förord
Huddinge kommun fick år 2010 överta fastigheten Björksättra 1:117. Fastigheten 
som	ligger	vid	sjön	Orlångens	södra	del	i	Huddinge	kommun	är	bebyggd	med	
Björksättra	gårds	 tidigare	mangårdsbyggnad.	Själva	Björksättra	gård	ägs	sedan	
1969	av	Huddinge	kommun	och	drivs	av	arrendatorer.	

Kommunens	 avsikt	 är	 att	 renovera	 byggnaderna	 på	 fastigheten	 med	 hänsyn	
till	 dess	 kulturhistoriska	 värden	 och	 skapa	 en	 besöksplats	 med	 en	 intressant	
kulturmiljö	som	kan	visas	upp	för	allmänheten.

Inför	 restaureringen	 av	 Björksättra	 gårds	 tidigare	 mangårdsbyggnad	 har	
Stockholms	 läns	 museum	 av	 Huddinge	 kommun	 fått	 i	 uppdrag	 att	 utföra	 en	
antikvarisk	förundersökning	med	åtgärdsförslag	som	ska	användas	som	underlag	
vid	arbetena.

P	g	a	byggnadens	dåliga	skick	har	akuta	åtgärder	utförts.	Bl	a	har	tornets	tak	lagts	
om	och	rötskador	i	stommen	åtgärdats.

Situationsplan fastigheten Björksättra 1:117. Avstyckningskarta från Björksättra 1:2, 1969, 
Lantmäteriverket
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Sammanfattning
Björksättra	har	under	lång	tid	hört	tilll	frälsehemmanet	Upsala.	Frälsehemmanet	
Upsala	med	torpet	Björksättra	låg	under	1700-	och	det	tidiga	1800-talet	under	
godset	Lisma.	Efter	det	att	egendomen	Upsala	avdelats	från	Lismagodset	upp-
fördes	en	ny	mangårdsbyggnad	vid	Björksättra	vid	1800-talets	mitt.	Byggnaden	
ska	ha	uppförts	intill	det	nu	försvunna	torpet	och	vid	gården	drevs	jordbruk.	

1895	köptes	fastigheten	av	Henrik	Tegnér,	Esias	Tegnérs	brorson,	som	lät	bygga	
om-	och	till	samt	inreda	huset	i	det	sena	1800-talets	högborgerliga	inredningsi-
deal.	

1904	avstyckades	en	stor	del	av	gårdens	mark	men	vid	gården	drevs	jordbruket	
av	Björksättras	ägare	in	i	1960-70-talet	då	jordbruket	och	mark	såldes	till	Hud-
dinge	kommun.

Efter	en	förfallsperiod		har	gården	Björksättras	f.d.	mangårdsbyggnad	överlåtits	
till	Huddinge	kommun	som	påbörjat	en	restaurering.	Byggnaden	som	är	mycket	
välbevarad	sedan	ombyggnaden	år	1895	både	exteriört	och	till	sin	interiör	omfat-
tas	av	ett	stort	kulturhistoriskt	värde	och	utgör	en	värdefull	del	av	det	kulturhis-
toriskt	värdefulla	området	Björksättra,	Orlångens	naturreservat	och	Hanveden-
kilen.

Fastighetsuppgifter och författningsskydd
Fastighetsbeteckning 
Björksättra 1:117 (avstyckad från Björksättra 1:2 år 1969, Björksättra 1:2 bildas 
ur	Björksätra	eller	Upsala	no	1	år	1904).

Naturreservat
Björksättra	ligger	inom	Orlångens	naturreservat	som	inrättades	1998.	Naturre-
servatet	är	ett	av	Stockholmsregionens	mest	tätortsnära	kultur-	och	odlingsland-
skap med flera ekologiska jordbruk. Syftet med naturreservatet är att bevara och 
utveckla	 Orlångenområdet	 avseende	 natur-	 och	 kulturvärden	 samt	 det	 rörliga	
friluftslivet.	Skog	och	hagmark	intill	Björksättra	är	inrättat	som	ett	särskilt	natur-
reservat,	 	 det	 s	 k	 Björksättrahalvöns	 naturreservat.	 Reservaten	 är	 kommunala	
och	inrättade	med	stöd	av	Miljöbalken.1	

Hanvedenkilen
Björksättra	ingår	som	en	värdefull	natur-	och	kulturmiljö	i	Hanvedenkilen,	en	av	
Stockholmsregionens	gröna	kilar.2	

Strandskydd
Fastigheten	ligger	inom	strandskyddat	område	enligt	Miljöbalkens	kapitel	7.

  1 www.lansstyrelsen.se
  2 Hanvedenkilen, s. 34
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Kulturmiljöprogram
Björksättra	utgör	ett	kulturhistoriskt	vär-
defullt	område	enligt	Huddinge	kommuns	
kulturmiljöinventering.	Kulturmiljöerna	i	
inventeringen	omfattas	av	kulturhistoriskt	
viktiga	och	tidstypiska	bebyggelsemiljöer,	
kulturlandskap	 och	 enskilda	 byggnader.		
Kulturmiljöinventeringen	är	tänkt	att	stär-
ka	skyddet	för	kommunens	kulturmiljöer	
och	byggnader	och	vara	en	kunskapskälla	
till	kommunens	egna	kulturmiljöer.3	

PBL
Plan-	och	bygglagen	ställer	krav	på	bygg-
nader	och	innefattar	hänsyn	till	stads-	och	
landskapsbilden	 samt	 kulturvärden	 och	
förbud	mot	förvanskning	av	särskilt	vär-
defulla	byggnader.	

Enligt	PBL	8	kap.	 17§	 ska	 ändringar	 av	
en	byggnad	utföras	varsamt	så	att	hänsyn	
tas	till	byggnadens	karaktärsdrag	och	tar	
till	 vara	byggnadens	 tekniska,	historiska,	
kulturhistoriska,	miljömässiga	och	konst-
närliga	värden.

Enligt	PBL	8	kap.	13§	får	en	byggnad	som	är	”särskilt	värdefull	från	historisk,	
kulturhistorisk,	miljömässig	eller	konstnärlig	synpunkt	inte	förvanskas”.

Av	8	kap.	14§	framgår	att	”särskilt	värdefulla	byggnader	ska	underhållas	så	att	
deras	särart	bevaras.
	

Historik
Björksättras	 historia	 hör	 nära	 samman	 med	 den	 idag	 försvunna	 gården	 Upp-
sala.	Uppsala	nämns	första	gången	1469	och	kan	vara	den	äldsta	bosättningen	i	
området	kring	Orlången	och	upphovet	till	övriga	gårdar.4		På	1500-talet	bestod	
egendomen	av	två	nästan	lika	stora	hemman,	det	ena	benämnt	”Opsala”	och	det	
andra	”Björksätra”.	Björksättra	nämns	första	gången	1573	och	skrevs	då	Byrke-
sätra.5	Byrkesätra	bestod	då	av	en	tiondeenhet,	antingen	som	mark	under	Gladö	
eller	som	ett	nybyggt	torp.6		I	1628	års	räkenskaper	nämns	Olof 	i	”Upsala”	och	
Anders	i	”Björksätra”.	Anders	hade	1	häst	och	5	kor.7	

3 Huddinge kommuns kulturmiljöinventering
4 Huddinge kommuns kulturmiljöinventering, 1986
5 Byrkesätra innehåller sannolikt ordet birke/björk. Efterleden sätra är en variant av säter ”utängsmark, äng, skog-
säng”. –sätra-namn kan vara äldre än de bebyggelse de kommit att knytas till och har förmodligen äldst betecknat 
betesmark. Strid, s. 9. 

Det kulturhistoriskt värdefulla området ”Björksättra”, Ur Hud-
dinge kulturmiljöinventering, 1986.
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Under	 1690-talet	 bytte	 ägaren	 till	 god-
set	Lisma,	biskop	Karl	Karlsson,	till	sig	
egendomen	 ”Upsala	 med	 Björksätra”.	
Uppsala fick då ställning som utgård 
och	Björksättra	minskade	i	betydelse.	Ti-
digare	 hade	 gårdarna	 varit	 så	 gott	 som	
jämnstora.8	Under	hela	1700-talet	och	in	
på	1800-talet	ligger	Björksättra	som	torp	
under	Lisma	säteris	rå	och	rör9.		Mellan	
åren 1836 och fram till 1850 återfinns 
inte	 namnet	 Björksättra	 i	 husförhörs-
längderna.10		

År	 1849	 ska	 Lismas	 dåvarande	 ägare	
Otto	 Julius	 Hagelstam	 sålt	 frälsehem-
manet ”Upsala” (med Björksätra) för 
175.000	 riksdaler	 banco	 till	 kamreraren	
Johan	Möller	och	löjtnanten	Jacob	Fred-
rik	Palm.11	

På	 egendomen	 uppfördes	 en	 ny	 man-
gårdsbyggnad	 i	 närheten	 av	 torpet	
Björksättra	 omkring	 1800-talets	 mitt.12	
Uppsala	kom	därefter	att	användas	som	
bostad	för	arbetare	vid	Björksättra	fram	
till	1890-talet	då	gården	revs.13	

När	 Björksättras	 ägare	 Häradshövding	
C.A.	Bergström	”på	Björksätra”,	dör	vi-
sar	hans	bouppteckning	från	1874	på	en	
stor	 gård	 med	 5	 hästar,	 3	 par	 13	 qvar-
ter	 kor,	 1	 par	 12	 qvarter	 kor,	 1	 par	 11	
qvarter	 kor,	 22	 kor,	 1	 tjur,	 7	 ungnöt,	 6	
kalvar,	27	får,	2	grisar	och	24	höns.	Vid	
tidpunken	var	löner	innestående	för	nio	
tjänstehjon.	

1895	 såldes	 Björksättra	 till	 jägmästaren	
Henrik	Tegnér,	brorson	 till	Esaias	Teg-
nér.	Han	lät	bygga	till	mangårdsbyggna-
den	 med	 en	 tornliknande	 del	 samt	 ny-
inreda	huset,	möjligen	med	hjälp	 av	 en	
byggmästare	Rossander.	

6 Torp och gårdar i Huddinge, s. 53
7 Roslund, s. 133
8 Strid, s. 9
9 Wikström, s. 92-93
10 Torp och gårdar i Huddinge, s. 53
11 Wikström, s. 98
12 Seth-Stenung, s. 91
13 Torp och gårdar i Huddinge, s. 283

Karta över frälsehemmanet Upsala, Johan 
Nessner, 1739. Platsen där Björksättra idag lig-
ger är märkt nr. 13 i beskrivningen noterat som 
”angiver dyliska bergländige backar i det östra 
gärdet”, lantmäteriverket.

Karta över rågångarna om-
kring Södra och Norra Lisma, 
Eketorp och frälsehemmanet 
Upsala, Gabriel Boding 1750, 
lantmäteriverket.
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1904	sålde	Henrik	Tegnér	ett	område	
om	 850	 hektar,	 benämt	 Björksättra	
kronopark, till Kronan (ägs idag av 
Huddinge	kommun).

1913	köpte	byggmästaren	Carl	Gustaf 	
Carlsson	Björksättra.14	Efter	hans	död	
tog	dottern	Ingeborg	över	gården	och	
drev	 jordbruket	 själv	 fram	 till	 1960-
talet.	 1968	 styckades	 jordbruksdelen	
med	 mark	 och	 såldes	 till	 Huddinge	
kommun.

Sedan	 1984	 arrenderar	 Otto	 Larsen	
jordbruket	 på	 Björksättra.	 På	 gården	
drivs	mjölkproduktion	med	ekologisk	
drift. På gården finns omkring 45 kor 
och 45 ungdjur (1998).15	

Efter	det	att	den	senaste	ägaren,	Kurt	
Ridler,	gick	bort	2008	tillföll	fastighe-
ten Allmänna arvsfonden. 2010 fick 
Huddinge	 genom	 ett	 arvsavstående	
överta	gården	med	 förbehållet	 att	de	
rustade upp de befintliga byggnader-
na	samt	att	användningen	ska	komma	
allmänheten	till	godo.	

Karta över Lisma och Upsala, karta 
upprättad 1814 av Chr. Jacobson, 
Lantmäteriverket.

Karta över frälsehemmanet Up-
sala, upprättad av C. Th. Georgii 
1854-56 (kopierad och använd vid 
ägostyckning 1903 av Nils Åhlin, A 
– Björksätra 1:2, B – Björksätra 1:3), 
lantmäteriverket.

Häradskartan, 1901-06, Lantmäteriet Gävle. 

14 Seth-Stenung, s. 91
15 Torp och gårdar i Huddinge, s. 53
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Ägarlängd
2010-	 	 Huddinge	kommun

2009-2010	 Allmänna	arvsfonden	

1984-2009	 Kurt	Ridler

1937-1984 Maria Ingeborg Eufemia Bielertz, född Carlsson, (gift   
	 	 med	Hilding	Bielertz	1953-1964)

1913-1937	 Carl	Gustaf 	Carlsson

1895-1913 Henrik Tegnér (lagfart 1895, köpebrev 1891)

1895-1895 Byggmästare Johan Ernst Rossander (lagfart 1895,   
	 	 köpebrev	1891)

1889-1895	 Handlanden	C.A.	Henriksson

1888-1889	 Fabrikören	Anders	Lundin

1888-1888	 Ingeniören	Walfrid	Lundin

1886-1888	 Handlanden	August	Schultz	och	Landtbrukaren	C.F.		 	
  Petersen (köper av bokförläggare J.A. Johanssons kon  
	 	 kursbo)

1877-1886 Bokhandlare Johansson (gift med Charlotta Catharina   
	 	 Johannson,	född	Bergström)	

1877-1877 Clara Sofia Bergström, född Ekeroth, änka efter Berg  
	 	 ström,	och	Charlotta	Catharina	Johansson,	född	Berg	 	
	 	 ström	

1871-1877	 Häradshövding	C.A.	Bergström,	död	1873-74

1849-?	 	 Kamreraren	Johan	Möller	och	löjtnanten	Jacob	Fredrik		 	
	 	 Palm16	

För	uppgifter	om	ägare	mellan	1849	och	1871	krävs	en	noggrann	genomgång	av	
lagfartsprotkoll	per	år	vilket	inte	har	rymts	inom	uppdraget.

	

16 Wikström, s. 98
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Björksättra gårds 
f d mangårdsbyggnad 
Omgivning
Från	Ebbadalsvägen	leder	en	björkallé	ned	till	Björk-
sättras	 f.d.	mangårdsbyggnad.	 Intill	byggnaden	 ligger	
två	f.d.	arbetarbostäder,	en	f.d.	tvättstuga,	ett	dass	med	
bod	och	en	mindre	vedbod.	Vid	vattnet	ligger	en	liten	
ö	med	ett	stenbord	dit	i	äldre	tid	en	bro	lett.	Vid	allén,	
på	mark	avstyckad	1968-69,	ligger	bl	a	gårdens	gamla	
smedja	och	på	andra	sidan	vägen	Björksättra	gård	med	
ekonomibyggnader.

Allmänt
Björksättra	har	till	sin	äldsta	del	en	utformning	klassisk	
för	 1800-talets	 mangårdsbyggnader	 med	 frontespis,	
brutet	tak	och	sexdelad	planlösning.	

1890-talets	 tillbyggnad	är	delvis	utförd	 som	en	 torn-
byggnad	 där	 samtidens	 snickarglädje	 avspeglar	 sig	 i	
takfotslisten	 med	 kontursågade	 konsoler	 men	 även	 i	
en	tillfogad	veranda	som	senare	rivits.	Tillbyggnadens	
torntak kröns med en järnsmidesflöjel med djurorna-
mentik	där	 tillbyggnadens	byggherre	Henrik	Tegnérs	
initialer	HT	är	utstansade.

Björkallén ned till Björksättra.

Björksättra mot vattnet med tillbyggnaden till höger.

Björksättra med tillbyggnader från 1895.

Den äldre delens gavel.
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Byggnaden bevarar exteriört det utseende den fick vid 
1890-talets	ombyggnad	med	undantag	 för	den	nuva-
rande	 portalen	 med	 överliggande	 balkong	 som	 1953	
fick ersätta den omsorgsfullt utformade förstukvisten.

Till	 sin	 interiör	 inreds	 huset	 vid	 ombyggnaden	 1895	
med	fast	inredning	och	tapeter	vilka	speglar	1890-talets	
inredningsmode	som	i	representativa	miljöer	utfördes	i	
olika	nystilar.	De	representativa	rummen	på	bottenvå-
ningen	inredes	med	stormönstrade	tapeter	och	prakt-
fulla	kakelugnar	i	olika	utformning	och	färger	medan	
övervåningen	 utfördes	 enklare	 med	 vita	 kakelugnar.	
Kök,	serveringsgång	och	trapphus	speglar	även	tidens	
mode	med	oljefärgsmålade	pärlspontpanelade	väggar	
och	tak.	

Byggnaden	 bevarar	 den	 planlösning	 och	 fasta	 inred-
ning	som	tillkom	vid	ombyggnadstiden	på	1890-talet.	
Omtapetsering	har	utförts	i	storts	sätt	samtliga	rum	i	
omgångar	fram	till	1960-talet	men	bevarar	ursprungs-
tapeter i underliggande skikt från 1890-talet i de flesta 
rum.	Under	1900-talets	mitt	utfördes	även	en	del	mo-
derniseringar	interiört	som	bl	a	inredning	av	wc/bad.

Exteriör beskrivning med åt-
gärdsförslag
Stomme
Beskrivning
Den	äldsta	byggnadsdelen	från	1800-talets	mitt	har	en	
stomme	 av	 liggande	 timmer.	 1890-talets	 tillbyggnad	
är	 uppförd	 med	 en	 resvirkesstomme	 av	 stående	 tim-
mer,	enligt	uppgift	av	timmer	från	det	rivna	Uppsala.17	
Stommen	är	försedd	med	tätpapp,	liggande	brädor	och	
därpå	en	reveteringsmatta.	

Åtgärdsförslag
Rötskadat	timmer	lagas	och	skarvas		med	virke	av	hög	
kvalitet. Tätskikt och panel lagas lika befintligt. Revete-
ringsmatta	återställs	som	underlag	för	revetering.

Sockel
Beskrivning
Sockeln	av	natursten	är	putsad	med	ett	hårt	bruk,	tro-
ligen cement. I sockeln finns grundventiler av gjutjärn.

Vindflöjel med Henrik Tegnérs initialer.

År och fotograf okänt. Bilden visar Björksättra före 
1950-talets ändring av farstukvisten samt träd-
gårdens planering med gräsrundlar och växtlighet 
(obs att på 1901-06-års häradskarta är trädgår-
dens planering är utläsbar). Foto från Huddinge 
hembygdsförenings hemsida.

Björksättra med portal från 1900-talets mitt. Av 
fotografiet går att utläsa den droppformade gräs-
rundeln. 

17 Seth-Stenung, s. 91
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Åtgärdsförslag
Cementsockeln	knackas	ned	och	putsas	om	med	kalk-
bruk,	 eventuellt	 hydrauliskt,	 och	 avfärgas	 med	 grå	
kalkfärg.	Grundventiler	renoveras	och	återanvänds.	

Fasad
Beskrivning
Fasaderna	är	reveterade	med	ett	ytskikt	av	en	gul	ge-
nomfärgad	 spritputs	och	 slätputsade	vita	 fönsterom-
fattningar.	

Den gula spritputsen liknar kulör Kalkfärg 90, 94:11 
(låda A, grupp 25, rad 7, 25 kg kalkpasta och 4900 g 
94	guldocker).	Den	äldre	byggnadsdelen	har	under	den	
befintliga spritputsen ett skikt gult avfärgad slätputs i 
samma	kulör	som	spritputsen.

Längst med takfoten löper en profilerad vitmålad tak-
fotslist	 av	 trä	 med	 vik	 om	 hörnen.	 Tornbyggnadens	
takfotslist	är	även	försedd	med	kontursågade	vitmåla-
de	konsoler	och	ett	par	varv	liggande	gulmålad	panel.

Åtgärdsförslag
Utgångspunkten	bör	vara	att	bevara	så	mycket	av	det	
ursprungliga	materialet	som	möjligt.	Putsen	ska	därför	
i	så	stor	utsträckning	som	möjligt	bevaras	för	framti-
den.	Lös	och	bom	puts	rensas	och	putslagas	med	rent	
kalkbruk.	Ytskikt	ska	utföras	med	genomfärgad	sprit-
puts med ballast av lika storlek som befintlig spritputs. 
Putsning ska ske för hand så att utseende lika befintlig 
struktur	och	kulör	erhålls.	Putsprover	tas	och	lämnas	
för	bestämning	av	bruksammansättning.	Fönsterfoder	
lagas	med	slätputs	och	avfärgas	med	ren	kalkfärg	i	be-
fintlig kulör. 

Takfotslister,	konsoler	och	fasadpanel	målas	med	lin-
oljefärg i befintliga kulörer.

Fönster 
Beskrivning
Fönsterna	är	okopplade	och	har	fyra	lufter	delade	av	
mitt-	och	tvärposter.	Fönsternas	beslagning	utgörs	av	
för	1890-talet	vanliga	stolpgångjärn	med	konisk	knopp	
och	infällda	hörnjärn.	Fönsterna	är	målade	med	linol-
jefärg i kromoxidgrönt (1C-811 = S6020-G10Y).

I	övervåningens	frontespis	har	fönsterna	ersatts	med	
nya	kopplade	bågar	samt	balkongdörr.

Timmerstommen är utförd att ursprungligen 
reveteras.

Grundventiler

Detalj spritputs med ventilationsgaller av gjutjärn 
i fasaden.

Tornbyggnaden takfotslist med kontursågade 
konsoler på ett par varv liggande panel.
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Åtgärdsförslag
Samtliga	fönster	har	renoveringsbehov.	Fönster	ska	re-
noveras	av	fönsterhantverkare	på	ett	hantverksmässigt	
sätt.	 Ev.	 rötskadade	 delar	 skarvas	 med	 kärnrikt	 virke	
av	hög	kvalitet.	Bågar	som	saknas	nytillverkas	med	an-
vändning	av	kärnrikt	virke	i	samma	utförande,	dimen-
sioner och profilering som befintliga. Nya bågar förses 
med beslagning lika befintliga med infällda hörnjärn 
och	 stolpgångjärn	 med	 konisk	 knopp.	 Fönster	 målas	
i kromoxidgrönt lika befintligt genom tre strykningar 
med	linoljefärg.	Beslagning	målas	in	i	samma	färg	som	
fönsterbågarna.	Linoljekitt	ska	användas	vid	kittning.

I	de	rum	på	våning	1	tr	där	äldre	fönsterbågar	ersatts	
kan	 nytillverkning	 av	 bågar,	 karm	 och	 mittpost	 efter	
äldre	modell	övervägas.

Dörrar
Beskrivning
Entrédörren	 är	 en	 pardörr	 med	 	 tre	 fyllningar	 varav	
den	översta	fyllningen	är	försedd	med	glas.	Stolpgång-
järnen	med	konisk	knopp	och	trycket	med	trähylsa	har	
tidstypisk	 utformning	 av	 1890-talsmodell.	 Dörren	 är	
till färgen gul (guldockra/grön umbra 4A-94-786 = 
S2020-Y20R).	 Byggnaden	 har	 ytterligare	 tre	 entréer	
försedda	med	pardörrar.

Åtgärdsförslag
Entrédörrar	 målas	 med	 linoljefärg	 i	 samma	 kulörer	
som	tidigare.	

Okopplade fönster med fyra lufter.

Stolpgångfärn med konisk knopp och infällda 
beslag.

Huvudentrén med glasade fyll-
ningsdörrar.

Glasade pardörrar till trädgården 
från sal.Pardörrar till tillbyggnadens trapphus.
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Tak
Beskrivning
Tornbyggnadens	tak	har	föregående	år	lagts	om	med	
ny	falsad	plåt	och	rödmålats.	På	den	äldre	byggnads-
kroppens	plåttak	har	vid	okänd	tidpunkt	lagts	med	ku-
pigt	asbesttegel.	Takkupor,	ståndrännor	och	skorstenar	
är	utförda	av	rödmålad	plåt.	Två	takkupor	är	interiört	
igenbyggda	 och	 försedda	 med	 blindfönster	 med	 be-
målning	i	form	av	gardinimitaition	åt	två	håll.	Stuprör	
med	tratt	och	rundade	vinklar	är	till	delar	skadade.

Åtgärdsförslag
Tegelimitationen	avlägsnas	och	plåttaket	återställs	till	
ursprungligt	utförande	med	lika	falsning	och	detaljer	
som befintligt. En plåtkonsult med erfarenhet av tra-
ditionella	plåttak	anlitas	för	bedömning	av	skick	och	
åtgärd.	Plåttaket	ska	målas	med	röd	linoljefärg.	Blind-
fönster	med	bemålning	bevaras	och	renoveras.	Stup-
rör	utförs	av	plåt	med	skarpa	vinklar	och	målas	in	med	
linoljefärg	i	fasadens	kulör.

Portal
Beskrivning
Portalen	är	uppförd	av	vitmålat	trä	med	överliggande	
balkong	kring	1900-talets	mitt.	I	samband	med	utfö-
randet	ändrades	ett	fönster	i	frontespisen	till	balkong-
dörr.

Åtgärdsförslag
Ett	återskapande	av	den	tidigare	farstukvisten	i	snick-
argläje	 som	tillfogades	huset	på	1890-talet	kan	över-
vägas. Till hjälp finns ett fotografi taget före rivning. 
I	annat	fall	lagas	portalen	och	dess	balkong	räcke	lika	
befintligt samt målas med vit linoljefärg.

Interiör beskrivning med åt-
gärdsförslag
Tapeter
Beskrivning
I de flesta fall finns äldre och ibland ursprungliga ta-
peter	kvar	under	nuvarande	tapeter.	I	en	del	rum	har,	
troligen	1930-1950,	påförts	ett	skivmaterial	som	tapet-
serats.	Samtliga	tapeter	är	skadade	eller	slitna.	

Åtgärdsförslag 
Omtapetsering	bör	utföras	med	tapeter	med	mönster	

Blindfönster med imitationsmålade gardiner.

Portal med överliggande balkong tillfogad omkring 
1900-talets mitt.
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lika befintliga äldsta tapet-
skikt	 från	 1890-talet	 eller	
andra	 tidstypiska	 tapeter.	
Ett	alternativ	kan	vara	att	
låta trycka om befintliga 
1890-talsmönster.	 En	 ut-
gångspunkt	 bör	 vara	 att	
bevara befintliga tapetla-
ger	under	nya	ytskikt	som	
pappspänning	 eller	 tape-
ter.	Vid	omtapetsering	ska	
vattenlösligt	 lim	 väljas.	 I	
rum	103,	som	bevarar	ur-
sprunglig	 tapet,	 kan	 kon-
servering	av	tapeten	över-
vägas.

Snickerier
Beskrivning
Byggnaden	 bevarar	 i	 hu-
vudsak	 snickerier	 med	
profiler vanligen förekom-
mande	 under	 1890-talet.	
En	 del	 snickerier	 har	 de-
monterats	 vid	nu	utförda	
arbeten.	

Det	 interiöra	 måleriet	 är	
i	 huvudsak	bevarat	 sedan	
byggnadstiden	 och	 håller	
i	 huvudsak	 en	 brunbeige	
ton	i	ett	par	olika	nyanser.

Åtgärdsförslag
De		snickerier	som	demon-
terats	 återmonteras.	 I	 det	
fall de inte kan återfinnas 
nytillverkas	nya	foder	och	
lister	 med	 lika	 utförande,	
montering och profilering 
som befintliga. Nya snick-
erier	ska	tillverkas	av	virke	
av	hög	kvalitet.	

Snickeriinredning	 med	
ursprunglig	 färgsättning	
ska	 i	 första	 hand	 endast	
rengöras	 och	 eventuellt	

Limfärgstryckta tapeter och del av bröstningspanel 
från 1890-tal i sal rum 103.

Pardörrar och sockelpanel i sal rum 105.
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halvoljas	 för	 att	 bevara	
känslan	 av	 ålder	 och	 pa-
tina.	 Om	 upplevelsen	 av	
inredningen	 blir	 mycket	
störd	 av	 tydliga,	 märkba-
ra	 skador	 bättringsmålas	
snickerierna	 med	 linolje-
färg.	 Ändrad	 färgsättning	
återställs	 till	 ursprunglig	
och	ommålas	med	 	 linol-
jefärg.	Nytillverkade	 lister	
målas	med	linoljefärg.	

P	g	a	att	dörrar	m	m	i	de-
lar	 av	 huset	 demonterats	
kan	en	fullständig	bild	av	
vissa	 rums	 färgsättning	
inte	 fastställas	 och	 bör	
vid	restaureringsarbetenas	
framskridande	 undersö-
kas	närmare.	

I	rumsbeskrivningens	an-
givna	 kulörer	 nedan	 bör	
färgsättning	närmare	kon-
trolleras	 och	 provmålas	
innan	slutgiltigt	färgval.

I	 sal	 103	 kan	 målerikon-
servering	 och	 retusche-
ring	övervägas.

Innertak
Beskrivning
Taken	 i	den	äldre	byggnadsdelens	bottenvåning	är	putsade	och	 i	vissa	 fall	 för-
sedda	med	stucklister	och	takrosetter.	Taken	är	målade	vita	eller	 försedda	med	
dekorativt	måleri.	I	övrigt	utgörs	taken	i	huvudsak	av	pärlspontpanel.	Troligen	vid	
1900-talets	mitt	har	några	tak	försetts	med	skivmaterial.	

Åtgärdsförslag
Putsade	 tak	 målas	 med	 vit	 limfärg.	 Dekorativt	 takmåleri	 ses	 över	 och	 konser-
veras	 av	målerikonservator.	Tak	klädda	med	pärlspontpanel	 rengörs	 alternativt	
ommålas	med	linoljefärg.	Sekundärt	skivmaterial	avlägsnas	och	äldre	takmaterial	
återställs.

Byggnadens interiöra måleri håller i huvudsak 
guldocker/grön umbra, från vänster till höger: 2A-
94+786, 4A-94+786 och 6A-94+786 från linoljefärg-
slikare ”Linoljefärg 2003”.

Förnicklade trycken med trähylsa och separata 
nyckelskyltar av modell vanligen förekommande 
under 1890-talet. 
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Golv
Beskrivning
Samliga	golv	är	trägolv,	i	den	äldre	byggnadsdelens	bottenvåning	ursprungligen	
troligen	 bemålade	 med	 linoljefärg.	 Golven	 i	 bottenvåningen	 har	 demonterats	
innan	dokumentation	utförts.	Endast	ett	rum	på	den	övre	våningen	visar	spår	av	
oljefärgsmålning.	Fler	golv	är	täckta	med	linoleum	eller	plastmattor	som	överhu-
vudtaget	är	mycket	skadade.

Åtgärdsförslag
Vid	restaureringen	bör	ett	bevarande	av	ursprungligt	golvmaterial	vara	utgångs-
punkten	och	ska	bibehållas	som	skurgolv	och	såpskuras.	I	det	fall	såpskurning	
inte	kan	anses	vara	tillräckligt	p	g	a	kraftiga	skador	och	missfärgningar	kan	slip-
ning	övervägas.	Golven	ska	i	så	fall	även	fortsättningsvis	såpskuras.	

Rivna	golv	på	nedre	botten	återställs	med	nya	furugolv	av	hög	kvalitet	med	lika	
dimensioner	och	läggning	som	tidigare.	De	golv	som	varit	oljefärgsmålade	målas	
med	linoljefärg.	Skadade	linoleum-	och	plastmattor	tas	bort.

Kakelugnar
Beskrivning
Samtliga	 kakelugnar	 är	
från	 ombyggnadstiden	
på	1890-talet.	Till	botten-
våningens	 representativa	
rum har valts flerfärgade 
kakelugnar	i	olika	nystilar	
medan	man	till	den	övre	
våningen	 genomgående	
valt	 vita	 ugnar.	 Samt-
liga	kakelugnar	har	mäss-
singsluckor	 tillverkade	
av	G.W.	Dahlgrens	i	Es-
kilstuna.	 Ett	 par	 av	 den	
övre	 våningens	 kakelug-
nar bevarar fint brode-
rade	spjälltofsar.

Åtgärdsförslag
Kakelugnarna	 bevaras	
och	 renoveras	 av	 hant-
verkskunnig	 kakelugns-
makare.	 Spjälltofsar	 ses	
över	 av	 textilkonserva-
tor.

Vit kakelugn i rum 202.
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Strömbrytare av fabrikatet Pello som tillverkades 
omkring 1940-50-talen.

El och installationer
Beskrivning
El	installerades	i	huset	omkring	1900-
talets	mitt.18  Strömbrytare finns kvar 
i	huset	av	bakelit	av	märket	Pello	som	
förekom	 vid	 tiden.	 Byggnaden	 är	 i	
huvudsak försedd med flänselement 
som	är	i	sämre	skick.

Åtgärdsförslag
Vid	 omdragning	 av	 el	 används	 be-
fintliga strömbrytare och elurtag al-
ternativt	 nytillverkade	 i	 samma	 stil.	
Elementen	 renoveras	 alternativt	 in-
stalleras nya element lika befintliga 
med flänsar.

18 Schwartz, Jacobsen, Intervju Ingeborg Bielertz



22 Uppmätning Lisa Sundström, februari 
2011. skala 1:100.

Rumsbeskrivning med åtgärdsförslag – Plan 1
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Rum 101 Hall
Hallen	 bevarar	 snickeriinredning	 som	 golvlister,	 dörrar,	
dörrfoder,	trappa	och	pärlspontpanel	från	1890-tal.	Ytskikten	
har	på	1950-talet	moderniserats	och	förnyats	med	takmaterial,	
taklist,	tapeter,	fönsterbågar,	garderober	och	öppen	spis.

Golv - Brädgolv	är	demonterat.	På	kvarvarande	rester	av	golvet	
återfinns dels linoleummatta och därunder brädgolv med spår 
av	oljefärgsmålning	som	liknar	brun	mörkocker	2C-4031.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1) målad i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Väggar - Väggarna	 är	 inklädda	 med	 ett	 skivmaterial	 och	
tapetserade	 med	 två	 olika	 tapeter	 båda	 med	 mönster	
förekommande	 under	 1950-60-talen.	 Endast	 ett	 tapetskikt	
återfanns.	Möjligen	kan	väggen	klätts	in	med	ett	skivmaterial	
varunder det kan återfinnas äldre tapetskikt. I utrymmet mellan 
yttre och inre entrédörrar finns ett mindre utrymme med 
pärlspontpanel	målad	i	guldocker/grön	umbra	2A-94+786.

Taklist - Grönmålad	hålkälslist.	

Tak - Vit	strukturfärg.

Dörrar - Inre entrédörr (med etsat glas i övre fyllningarna) 
och	 dörrar	 till	 rum	 102	 och	 104	 är	 nedmonterade.	 Dörr	
till	 rum	 105	 utgörs	 av	 trefyllnings	 pardörrar	 försedda	 med	
förnicklade	trycken	med	trähylsa.	Ytterdörrarna	är	pardörrar	
med	tre	fyllningar	varav	de	övre	fyllningarna	är	glasade.	Trycket	
är	 förnicklat	 med	 trähylsa.	 Dörrrarnas	 ramverk	 är	 målat	 i	
guldocker/grön	umbra	4A-94+786,	mittfyllningen	6A-94+786	
och	målad	list	kring	mittfyllningen	2A-94+786.

Dörrfoder - Profilerade dörrfoder (profil df  3) målade i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Fönster - Smala,	 okopplade	 och	 omålade	 fönsterbågar	 på	
vardera	 sida	 om	 entrédörr.	 Hängda	 på	 stolpgångjärn	 med	
rundad	knopp.	

Fönsterfoder - Smala	släta	vitmålade	fönsterfoder.

Eldstad - Öppen	 spis	 med	 synligt	 tegel	 med	 murad	 och	
vitputsad	kåpa.	Kalkstenshäll.

Övrigt - Spiraltrappa	med	omålade	svarvade	räcken	till	våning	
1	tr.	Omålad	hatthylla.

Öppen spis och dörrar mot sal 105.

Spiraltrappa till hall 203.

Tapetlager 1. Gråmönstrad tapet.

Tapetlager 1. Tapet med tegelimitation.
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Åtgärdsförslag - Hallens	inredning	återställs	till	ett	1890-talsmässigt	utseende.

Golv	läggs	in	med	samma	dimensioner	och	läggning	som	tidigare	och	målas	med	
äkta linoljefärg i samma kulör som den befintliga. 

Väggarnas	 skivmaterial	 avlägsnas	 och	 undersöks	 för	 eventuellt	 underliggande	
tapetskikt.	Väggar	lagas	och	eventuellt	pappspänns	samt	tapetseras	med	lämplig	
tapet	i	1890-talsstil.

Taket	undersöks	för	kunskap	om	äldre	material.	Taket	återställs	med	slät	yta	och	
målas	med	vit	limfärg.	Taklist	målas	som	tak	i	vitt.

Fönsterbågarna	målas	i	samma	kulör	som	övriga	fönster.	Eventuellt	hängs	bågarna	
om	på	stolpgångjärn	med	konisk	knopp	samt	fönsterfoder	ersätts	med	nytillverkade	
med profilering (profil ff  2). Trappa och hatthylla bevaras och rengörs. Den öppna 
spisen	bevaras	som	ett	spår	av	1950-talets	ändringar	alternativt	ersätts	med	enkel	
vit	kakelugn	med	utformning	förekommande	under	sent	1800-tal.	Kalkstenshällen	
bevaras	på	plats.	Nedmonterade	dörrar	återställs.	

Snickeriinredningen	 rengörs	 och	 eventuellt	 ommålas	 med	 linoljefärg	 i	 samma	
kulörer som befintliga.

Entrédörrens	etsade	glas	ses	över	av	glaskonservator/glasmästare	för	åtgärd.

Rum 102 Sal 
Rummet	har	snickeriinredning	med	ursprunglig	färgsättning	
samt	en	kakelugn	med	brunlaserade	kakel	i	relief 	i	nyrenässansstil	
från	ombyggnadstiden	under	1890-talet.

Golv - Brädgolv	 har	 demonterats.	 Spår	 av	 bemålning	
återfinns på rester av golvet målat i guldocker/grön umbra 
1D-74+786.

Golvlist - Sockelpanel (profil sockelpanel). Sockelpanelens 
mittbräda	 målad	 i	 4A-94+786,	 sockelpanelens	 golvlist	 och	
övre	list	2A-94+786.

Väggar - Väggen	är	inklädd	med	skivmaterial	med	ett	lager	
tapeter	från	1900-talets	mitt. 

Tak - Putsat kälat tak. Takrosett av stuck med flerfärgad 
bemålning.

Dörrar - Dörrar	är	nedmonterade.

Dörrfoder - Profilerade dörrfoder (profil df  3) målade i 4A-
94+786.

Rum med kakelugn i nyrenässans.

Dekorativt bemålad takrosett.
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Fönster - Tre	okopplade	1800-talsfönster	med	öppningsbeslag	av	1800-talstyp	
målade	i	4A-94+786.

Fönsterfoder - Profilerade fönsterfoder (profil ff  2) målade i 4A-94+786. 
Profilerad fönsterbräda (profil fb 1).

Eldstad - Rund	 brun	 kakelugn	 av	 nyrenässansmodell.	
Mässingslucka	av	fabrikat	G.W.	Dahlgren,	Eskilstuna.

Åtgärdsförslag - Rummet	återställs	att	framställa	ett	rum	i	
nyrenässanstil	från	sent	1800-tal.

Golv	 läggs	 med	 dimension	 och	 läggning	 som	 tidigare	 och	
målas med linoljefärg i befintlig kulör. 

Dörrar	 återmonteras.	 Trasiga	 dörrfoder	 återmonteras	
alternativ nytillverkas på hantverksmässigt sätt med profil lika 
befintliga. 

Snickeriinredning	 rengörs	 och	 eventuellt	 ommålas	 med	
linoljefärg i befintliga kulörer. Nytillverkade snickerier målas 
med linoljefärg i befintlig kulörer.

Väggarnas	skivmaterial	undersöks	för	eventuellt	underliggande	
äldre	 tapetlager.	 Väggar	 lagas,	 eventuellt	 pappspänns	 och	
omtapetseras	med	tapet	lämplig	för	salong	i	nyrenässans	under	
1890-talet.

Taket	 målas	 om	 med	 limfärg.	 Takrosetten	 ses	 över	 av	
målerikonservator.

Rum 103 Sal
Rummet	är	inrett	i	nyrokoko	och	bevarar	tidstypiska	tapeter,	
bröstningspanel,	 stucklister,	 dekorativt	 bemålat	 tak	 och	
kakelugn	från	ombyggnadstiden	på	1890-talet.

Golv - Brädgolvet är demonterat. Spår av bemålning återfinns 
på	rester	av	golvet	målat	i	guldocker/grön	umbra	1D-94+786.	
Bilder	från	före	demontering	av	golv	visar	på	ett	bemålat	golv	
med	mörkare	bemålad	fris.

Golvlist - Bröstningspanel (profil bröstningspanel). 
Bröstningpanelens	 ramverk	 målad	 i	 4A-74+786	 och	
mittfyllningar	6A-94+786	samt	målad	list	kring	mittfyllning	
2A-94+786.

Kakelugn med brunglaserade kakel i relief.

Sal med bröstningspanel, storblommig tapet 
på guldgrund och dekorativt bemålat tak.
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Väggar - Nyrokokotapet	 på	 modet	 under	 1890-talet	 med	
stormönstrade	blommor	på	guldgrund	med	limfärgstryck	i	tre	
färger.	Skadad.	Tapeten	är	spänd	på	ramverk	av	brädor	spikad	
direkt	på	timret	som	har	upphugg	som	reveteringsunderlag.

Taklist - Dekorativt	bemålad	stuckatur.	

Tak - Putsat	 dekorativt	 bemålat	 tak.	 Dekorativt	 bemålad	
takrosett	av	stuck.

Dörrar - Dörrar	är	nedmonterade.

Dörrfoder - Profilerade dörrfoder (profil df  3) målat i 4A-
94+786.

Fönster - Tre	okopplade	1800-talsfönster	med	öppningsbeslag	
av	1800-talstyp	målade	i	guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Fönsterfoder - Profilerade fönsterfoder (profil ff  2) målade 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Eldstad - Kakelugn med flerfärgat kakel av nyrokokomodell. 
Kalkstenshäll.

Åtgärd - Rummet	 bevarar	 en	 högklassig	 inredning	 i	
nyrokoko.	 Inredningen	 åtgärdas	 i	 första	 hand	 genom	
konserveringsåtgärder.	
	
Golv	 återläggs	med	 samma	dimensioner	och	 läggning	 som	
tidigare. Golvet målas med linoljefärg i kulör som tidigare. (På 
bilder	före	rivning	av	golv	noteras	att	golvet	varit	målat	med	
en mörkare fris (se kulör för fris ovan). 

Dörrar	återmonteras.	

Målningskonservator	anlitas	för	konservering	av	det	dekorativt	
bemålade	taket,	stucken	och	takrosetten.	Snickeriinredningen	
rengörs	och	retuscheras	av	målerikonservator.	

I	första	hand	lagas	tapeten	och	konserveras	av	konservator.	I	
andra hand nytillverkas den befintliga tapeten. I tredje hand 
tapetseras	rummet	om	med	tapet	i	liknande	mönster	från	1890-
tal. Vid omtapetsering bevaras befintlig tapet i underliggande 
skikt	 och	 ny	 pappspänning	 för	 omtapetsering	 utförs	 över	
befintlig tapet.

Limfärgstryckta tapeter

Dekorativt bemålat tak och stucklist.

Dekorativt bemålad takrosett.

Kakelugn med flerfärgat kakel.
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Rum 104 Sal
Sal	som	bevarar	delar	av	sockelpanel,	stuckatur,	takrosett	
och	kakelugn	i	nyempire	från	ombyggnadstiden	under	1890-
tal.	Snickerierna	bevarar	ursprunglig	färgsättning.	Rummet	
har	tapetserats	två	gånger.

Golv - Brädgolvet	 är	 demonterat.	 Spår	 av	 bemålning	
återfinns på rester av golvet målat i guldocker/grön umbra 
1D-74+786.	

Golvlist - Sockelpanelen (profil sockelpanel) är i huvudsak 
nedmonterad.	 Sockelpanelens	 golvlist	 och	 övre	 list	 är	
målad	i	guldocker/grön	umbra	2A-95+786,	sockelpanelens	
mittbräda	4A-94+786.	

Väggar - Tapeter	 och	 underlag	 för	 tapeter	 är	 rivet.	
Timmerväggarna	är	synliga	som	har	upphugg	för	revetering.	
Murstockar	murade	med	tegel.	En	del	av	väggen	mot	hallen	
är	utförd	av	stående	timmer	försett	med	reveteringsmatta	
av vass (bör utgöra lagning av tidigare öppning i vägg). 
Väggarna	 har	 rester	 av	 lerklining.	 På	 timmerväggar	
finns spännramar av brädor som varit pappspända och 
tapetserade.	De	nedtagna	tapeterna	visade	två	lager	tapeter.	
Det	understa	lagret	var	klistrat	på	tidningspapper	från	år	
1895.

Taklist - Stuckaturer.

Tak - Putsat	vitmålat	tak	med	takrosett.

Dörrar - Dörrarna	är	nedmonterade.

Dörrfoder - Profilerade dörrfoder (profil df  2) målade i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Fönster - Två	 okopplade	 1800-talsfönster	 med	
öppningsbeslag	av	1800-talstyp	målade	i	guldocker/grön	
umbra	4A-94+786.

Fönsterfoder -  Profilerade fönsterfoder (profil ff  2)
målat	i	guldocker/grön	umbra	4A-94+786.		

Eldstad - Vit rektangulär kakelugn med profilerat krön, 
värmeskåp	 och	 marmorerad	 sockel.	 Mässingslucka	 av	
fabrikatet	G.W.	Dahlgren,	Eskilstuna.	Kalkstenshäll.

Åtgärd	-	Rummet	återställs	att	visa	ett	rum	i	nyempire	från	
1800-talets	slut.	

Sal med hög vitkakelugn och stukaturer.

Tapetlager 1.

Tapetlager 2. Storblommigt motiv på 
beige grund klistrad på tidningspapp från 
Svenska Dagbladet onsdagen den 13 juni 
år 1895. 

Takstuckslist.

Takrosett.
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Golv	återläggs	med	samma	dimensioner	och	läggning	som	tidigare.	Golvet	målas	
med linoljefärg i kulör som tidigare. (Möjligen kan golvet varit målat i två kulörer 
med	mörkare	fris).

Dörrar	återmonteras.	Trasiga	snickerier	återmonteras	alternativt	nytillverkas	med	
profilering lika befintligt. 

Snickerier rengörs och målas om med linoljefärg i kulörer lika befintligt.

Väggar	lagas	genom	lerklining	som	underlag	för	tapetsering	alternativt	monteras	
spännram	för	spänning	av	papp	som	underlag	för	tapeter.	Rummet	omtapetseras	
med	 tapet	 med	 mönster	 med	 liknande	 befintlig	 från	 1895	 eller	 liknande	
förekommande	under	1890-talet	med	hänsyn	till	rummets	stil.	

Taket	målas	om	med	vit	limfärg.

Rum 105 Sal
Sal	 med	 kakelugn,	 snickerier,	 stucklister	 och	 färgsättning	
bevarad	sedan	ombyggnadstiden	på	1890-talet.	

Golv - Brädgolvet	är	rivet.	Ingen	bemålning	noterades	innan	
rivning.

Golvlist - Sockelpanelen (profil sockelpanel), i huvudsak 
nedmonterad.	 Sockelpanelens	 golvlist	 och	 övre	 list	målad	 i	
guldocker/grön	umbra	2A-95+786,	sockelpanelens	mittbräda	
4A-94+786.	

Väggar - Väggbeklädnad	delvis	riven.	Synliga	timmerväggar	
uppvisar	upphugg	som	reveteringsunderlag.	Lerklining	rivet	å	
en	vägg.	En	vägg	har	spännram	för	fästning	av	pappspänning.	
Väggen	mot	rum	106	har	timmerväggar	inklädda	med	liggande	
bräder	under	pappspänning	och	tapeter.	Ett	tapetlager	med	
1940-50-talsmönster	med	bård.

Taklist - Stuckatur med tandsnitt och äggstavsprofiler.

Tak - Putsat	vitmålat	tak	med	takrosett	i	stuck.

Dörrar - Dörrarna	är	nedmonterade	mot	rum	106	och	104.
Pardörrar	med	glasade	övre	fyllningar	till	trädgården.
Dörr	till	hallen	är	pardörrar	med	tre	fyllningar	med	förnicklade	
trycken	med	svarvad	hylsa	av	trä.	Dörrarnas	ramverk	är	målade	
i	guldocker/grön	umbra	2A-94+786,	mittspegel	4A-94+786	
och	list	kring	mittspegel	ljusocker	5C-94.

Dörrfoder - Profilerade dörrfoder (profil df  1) målade i 4A-
94+786.

Sal med sockelpaneler, stucklister, pardörrar 
och kakelugn med flerfärgat kakel.

Tapetlager 1. 

Takstuckslist.
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Fönster - Tre	okopplade	1800-talsfönster	med	öppningsbeslag	
av	1800-talstyp	målade	i	guldocker/grön	umbra	4A-94+786.	
Ett	fönster	saknar	inre	bågar.

Fönsterfoder - Profilerade fönsterfoder (profil ff  2) målade 
i	guldocker/grön	umbra	4A-94+786. Profilerad fönsterbräda 
(profil fb 1).

Eldstad - Vit rektangulär kakelugn med hylla och profilerat krön. 
Flerfärgat	kakel	på	lister.	Mässingslucka.	Kalkstenshäll.

Åtgärd - Rummet	restaureras	till	att	visa	upp	ett	rum	i	1890-
talsstil.	

Brädgolvet	 återläggs	 med	 lika	 dimensioner	 och	 läggning	 som	 tidigare.	 Målas	
eventuellt	med	linoljefärg	i	kulör	lika	intilliggande	rum.
	
Dörrar	återmonteras.	

Foder,	 sockelpanel	 och	 lister	 återmonteras.	 Lister	 som	 är	 trasiga	 eller	 saknas	
nytillverkas med profil lika befintligt. Snickerier rengörs alternativt ommålas med 
linoljefärg lika befintligt. Nytillverkade snickerier målas med linoljefärg i befintliga 
kulörer.

Taket	vitlimmas.	Stucken	ses	över	och	åtgärdas	av	konservator.	

Väggar	lagas	genom	lerklining	alternativ	återmonteras	spännram	för	pappspänning	
samt	omtapetsering	med	mönster	förekommande	under	1890-talet.		

Rum 106 Serveringsgång
Serveringsgång	 med	 serveringsskåp,	 snickerier	 och	 tidigare	
pärlspontpanelade	väggar	från	byggnadstiden	på	1890-talet.	
Ändrad	ursprunglig	färgsättning.	

Golv - Brädgolvet	är	rivet.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1). Golvlisten 
är	 delvis	 nedmonterad.	 Bevarad	 list	 målad	 i	 ljusbeigt	 med	
underliggande	färgskikt	i	brun	mörkocker	3B-4031.

Väggar - Pärlspontpanelade	väggar	till	i	huvudsak	inklädda	
med	grönmålat	skivmaterial.	Nyuppförd	vägg	mot	söder.

Taklist - Mörkgrön hålkälslist (profil tl 2).

Tak - Vitmålat	skivinklätt	tak.

Detalj pardörr med förnicklat trycke med 
trähylsa och separat nyckelskylt.

Serveringsgång med serveringsskåp och 
ursprungligen pärlspontpanelade väggar.
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Dörrar - Dörrar	är	nedmonterade	med	undantag	för	en	smal	trefyllningsdörr	till	
badrum	109.

Dörrfoder - Profilerade dörrfoder (profil df  2), delvis nedmonterade. Målade i 
ljusbeige	med	underliggande	färgskikt	i	brun	mörkocker	6A-4031.

Fönster - Fönster	nedmonterat.

Fönsterfoder - Fönsterfoder	nedmonterade.

Övrigt - Serveringsskåpens	 underskåp	 är	 nedmonterade.	 Överskåpen	 har	
fyllningsdörrar	och	kontursågade	konsoler,	målade	 i	 en	 ljusgrön	och	 ljusbeige	
färg.	Skafferi	med	pärlspontpanelade	väggar	och	väggfasta	hyllor.

Serveringsskåpet	har	underliggande	färgskikt	i	brun	mörkocker	
på mittspegel (3B-4031) och på ramverket brun mörkocker 
(6A-4031).

Åtgärd - Brädgolv	 läggs	 in	med	dimensioner	och	 läggning	
som	tidigare.	

Dörrar	och	serveringsskåpens	underskåp	återmonteras.	

Foder	 och	 lister	 återmonteras	 alternativt	 nytillverkas	 lika	
befintliga. 

Fönster	och	fönsterfoder	återmonteras	alternativt	nytillverkas	
lika befintliga med profilering som bottenvåningens övriga 
fönsterfoder.	

Sentida	skivmaterial	på	väggar	rivs	och	väggarnas	pärlspontpanel	
återställs.	 Troligen	 har	 taket	 pärlspontpanel	 som	 återställs	
genom	nedtagning	av	skivmaterial.	Hålkälslist	återanvänds.

Snickerier	och	serveringsskåp	målas	med	linoljefärg	i	ursprunglig	
färgsättning.	 Undersök	 dörrarnas	 och	 pärlspontpanelens	

underliggande	färgskikt	till	hjälp	vid	färgsättning.	

107 Kammare/Serveringsrum
Kammare/serveringsrum	bevarat	med	ursprungliga	snickerier,	
kakelugn	och	färgsättning	sedan	byggnadstiden	på	1890-talet.	
Rummet	har	omtapetserats	tre	gånger.

Golv - Brädgolvet	är	rivet.	Kvarvarande	golv	är	13,5	cm
brett.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1) målad i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Detalj serveringsskåp.

Kammare/Serveringsrum 107 med vit kakel-
ugn och snickerier från byggnadstiden.
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Väggar - Tapeter	i	tre	lager	varav	det	understa	har	ett	tidstypiskt	
blommotiv	klistrat	på	tidningspapper	från	1890-talet.

Taklist - Hålkälslist (profil tl 2).

Tak - Pappspänt	tak.	Skadat.

Dörrar - Dörrar	är	nedmonterade.

Dörrfoder - Profilerade dörrfoder (profil df  1) målade i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Fönster - Tre	okopplade	1800-talsfönster	med	öppningsbeslag	
av	1800-talstyp	målade	i	guldocker/grön	umbra	4A-94+786.	
Ett	fönster	saknar	inre	bågar.

Fönsterfoder Profilerade fönsterfoder (profil ff  2) målade i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.	Fönsterbräda	av	trä	med	
profilerad framkant (profil fb 1). 

Eldstad - Vit rektangulär kakelugn med profilerat krön. 
Mässingslucka.	Kalkstenshäll.

Övrigt - Garderob	 mellan	 rum	 106	 och	 107	 med	 pärl-
spontpanelade	väggar	och	tak	försedd	med	väggfast	hylla.

Åtgärd - Brädgolv	läggs	in	med	lika	dimensioner	och	läggning	
som	tidigare.	

Dörr	återmonteras.	

Inre	 fönsterbåge	 som	 saknas	 återmonteras	 alternativt	
nytillverkas lika befintliga. 

Taket	spänns	om	och	målas	med	vit	limfärg.	

Snickerier	 rengörs	 alternativt	 ommålas	 med	 linoljefärg	 i	
befintliga kulörer. 

Befintliga tapeter skärs upp, fästs och lagas för att skapa slätt 
underlag	för	omtapetsering.	Nya	tapeter	väljs	utifrån	1890-talet	
förekommande mönster, gärna liknande befintligt mönster 
tapetlager 3 (nytryck av befintlig tapet kan övervägas).

Tapetlager 1.

Tapetlager 2.

Tapetlager 3. Tapet med blommotiv 
klistrad på tidningspapper från 1890-tal.

Fönster med beslagning från byggnadsti-
den och löstagbara inre bågar.
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Rum 108 Kök
Från	1890-talet	välbevarat	kök	med	pärlspontpanelade	väggar	
och	tak	samt	spis	med	järnspis	och	plåtkåpa	samt	fasta	kökskåp.	
Den	ursprungliga	färgsättning	har	ändrats.

Golv - Brädgolvet	är	rivet.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1), i huvudsak 
demonterad.	 Underliggande	 färgskikt	 visar	 guldocker/grön	
umbra	4A-94+786.

Väggar - Gulmålad	pärlspontpanel.	Sekundär	vägg	som	är	
skivinklädd	mot	rum	110. Väggens	underliggande	färgskikt	
visa	 ljusocker	 omkring	 5C-92	 samt	 därunder	 en	 obestämd	

grönblå färg som även återfinns på köksinredningens överskåp.

Taklist - Ljusgul	hålkälslist.

Tak - Ljusgul	pärlspontpanel.

Dörrar - Dörrarna	är	nedmonterade.

Dörrfoder - Profilerade gulmålade dörrfoder (profil df  2).

Fönster - Två	okopplade	gulmålade	1800-talsbågar	med	öppningsbeslag	av	1800-
talstyp. Fönster	och	fönsterfoder	har	under	den	gula	färgen	ett	tunt	lager	obestämd	
ljusgrön	färg	samt	understa	lager	guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Fönsterfoder - Profilerade gulmålade fönsterfoder (profil ff  1).

Eldstad - Spis	med	plåtkupa.	Järnspis	av	modellen	Husqvarna	Vapenfabrik	nr	
0725.	Kaklad	vägg	över	spis	kaklad	med	vitt	fasetterat	kakel.	Kalkstenshäll.

Övrigt - Gulmålat	 serveringsskåp	 med	 fyllningsdörrar.	
Underskåp	 demonterat.	 Överskåpet	 har	 underliggande	
färgskikt	omkring	ljusocker	5C-92	och	därunder	grönumbra	
omkring	4A-786.

Åtgärd - Kökets befintliga inredning renoveras och ursprunglig 
färgsättning	återställs.	

Brädgolv	 läggs	 in	 med	 lika	 dimensioner	 och	 läggning	 som	
tidigare.	
	
Dörrar	återmonteras.	

Golvlister återmonteras alternativt nytillverkas med profil lika 
befintlig. 

Serveringsskåpets	underskåp	återmonteras.	

Kök med järnspis och kupa i plåt och pärl-
spontpanelade väggar och tak.

Köksskåp från byggnadstiden.
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Skadade	 putsade	 ytor	 vid	 murstock	 och	 spis	 lagas	 med	
kalkbruk.	

Järnspisen	rengörs	och	renoveras.	

Snickerier	och	plåtkåpa	målas	med	linoljefärg.	Rummet	bör	
undersökas vidare när dörrar och skåp finns på plats för att 
fastställa	ursprunglig	färgsättning.

Rum 109 Badrum
Bad	med	inredning	härrörande	från	1950-talet.	

Golv - Klinker.

Väggar - Halvkaklade	väggar	med	gult	kakel.	Däröver	putsade	
och	målade	väggar	i	blågrönt.	

Fönster - En	mindre	kopplad	båge	i	väggen	med	vred	mot	
rum	103.

Fönsterfoder - Slätt	smalt	foder.

Övrigt - Blågrönt	porslin.	Handfat	skadat.

Åtgärd - Badrummet	 renoveras	 och	 trasigt	 porslin	 ersätts	
med lika befintligt alternativt moderniseras badrummet med 
utförande	i	hög	kvalitet.

Rum 110 Hall
Mindre	hall	med	skafferi	i	anslutning	till	köket.	Utrymmet	har	
ursprungligen	troligen	hört	till	köket	då	mellanväggen	mellan	
rummet	och	köket	synes	vara	sekundär.

Golv - Brädgolv	borttaget.

Golvlist - Gulmålad golvlist med karnisprofil (profil gl 1). 
Under	 den	 gula	 färgen	 framkom	 ett	 lager	 gulocker/grön	
umbra	4A-94-786.

Väggar - Gulmålad	pärlspontpanel.	Under	den	gula	färgen	
framkom en gulockra (ca 4A-94) samt därunder en guldocker/
grön	umbra	4C-94+786.	Skivinklädd	vägg	målad	i	ljust	gult	
(sekundär vägg) mot kök 108. 

Taklist - Vitmålad	hålkälslist.

Tak - Vitmålad	pärlspontpanel.

Köksskåp från byggnadstiden.

Badrum med blågrönt porslin och gulkaklade 
väggar. 

Badrum med blågrönt porslin och gulkaklade 
väggar. 
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Dörrar - Gulmålad	 helfransk	 fyrfyllningsdörr	 med	 glasade	 övre	 fyllningar,	
förnicklat	trycke	med	trähylsa,	till	pannrum	111.
Smal	dörr	till	skafferi	nedmonterad.
Dörr	nedmonterad	till	rum	112/108.

Dörrfoder - Profilerade dörrfoder (profil df  1). Under det 
övre	färglagret	framkom	en	gulockra	ca	4A-94	samt	därunder	
en guldocker/grön umbra (4C-94+786).
Slätt	smalt	dörrfoder	mot	rum	111.

Övrigt - Skafferi	med	väggfasta	hyllor	och	en	enkel	fönsterbåge	
mot	kök.

Åtgärd - Hallens	 ursprunglig	 färgsättning,	 som	 är	 osäker,	
återställs.	 Undersök	 underliggande	 färgskikt	 när	 dörrar	 är	
återmonterade	 till	 hjälp	 vid	 fastställande	 av	 färgsättning.	
Troligen	är	den	äldsta	färgställningen	lika	som	i	köket.	Hallens	
snickerier	målas	med	linoljefärg.

Återmontera	brädgolv	med	lika	dimension	och	läggning	som	tidigare.	
Återmontera	dörrar.	
	
Rum 111 Pannrum
Ursprungligen	hall	som	inretts	till	pannrum.

Golv - Gjutet	golv.

Väggar - Skivinklädd	vägg,	delvis	putsad	vägg.

Taklist - Hålkälslist.

Tak - Pärlspontpanel.

Dörrar - Ytterdörr	med	överljusfönster	är	inklädd	med	skivmaterial.

Fönster - Mindre	kopplad	båge	i	väggen	mot	rum	109.

Övrigt - Mindre	utrymme	mellan	rum	102	och	103	har	pärlspontpanelad	vägg
och	en	väggfast	hylla.

Åtgärd - Pannrum	som	avses	användas	som	”teknikrum”.	Rengöring.	Ytterdörr	
tas	fram	och	renoveras.	

Rum 112 Hall/Trapphus
Trapphus	där	väggar	och	tak	sekundärt	klätts	in	med	skivmaterial.	Troligtvis	har	
trapphuset	ursprungligen	haft	pärlspontpanelade	väggar	och	tak.

Golv - Brädgolv	borttaget.

Detalj pärlspontpanel, dörrfoder och ström-
brytare.
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Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1) målad i 
2A–94+786.

Väggar - Väggar	inklädda	med	skivmaterial	målad	i	aprikos	
nyans.

Taklist - Vitmålad hålkälslist (profil tl 2).

Tak - Tak	inklätt	med	skivmaterial.

Dörrar - Ytterdörrar	utgörs	av	pardörrar	som	klätts	invändigt	
med	 skivmaterial.	 Dubbla	 dörrar	 varav	 de	 inre	 dörrparet	
nedmonterats.	Stolpgångjärn	med	konisk	kula. Dörr	till	rum	
110	är	nedmonterad.	Stolpgångjärn	med	konisk	kula.

Dörrfoder - Profilerade dörrfoder (profil df  1) målade i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Fönster - Två	okopplade	1800-talsbågar	med	öppningsbeslag	
av	1800-talstyp.	
Inre	 fönsterbågar	 saknas.	Fönstret	 i	 trapploppet	 är	 ”halvt”	
förbyggt	 av	 trappan.	Fönster	målat	 i	 gulocker/grön	umbra	
4A-94+786.

Fönsterfoder - Profilerade fönsterfoder (profil ff  1). 
Profilerad fönsterbräda (profil fb 1). Målade i gulocker/grön 
umbra	4A-94+786.

Eldstad - Flänselement

Övrigt - Trätrappa	med	plansteg	av	obehandlat	trä,	sättsteg	
målade	i	samma	färg	som	fönster	och	foder.

Åtgärd - Trapphuset	 har	 sannolikt	 ursprungligen	 haft	
pärlspontpanelade	väggar	och	tak.	Undersök	underliggande	
material	 på	 väggar	 och	 tak	 för	 återställande	 av	 trapphus	 i	
ursprungligt	skick.	

Återlägg	 brädgolv	 i	 lika	 dimensioner	 och	 läggning	 som	
tidigare. 

Återmontera	 och återställ	 ytterdörrar	 genom	 att	 ta	 bort	
skivmaterialet.	 Dörrar	 renoveras	 och	 målas	 i	 linoljefärg.	
Återmontera	 dörr	 till	 rum	 110.	 Undersök	 äldre	 färgskikt	
på	 återmonterade	 dörrar	 och	 underliggande	 väggmaterial.	
Snickerier	 målas	 i	 linoljefärg	 i	 ursprunglig	 färgställning.	
Trappan		rengörs.

Trapphus med trätrappa.

Detalj fönster och trappa.
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Plan 2, uppmätning Lisa Sundström, 
februari 2011. skala 1:100.

Rumsbeskrivning med åtgärdsförslag – Plan 2
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201 Kammare
Rum	med	bevarade	snickerier	med	ursprunglig	färgsättning	
och	kakelugn	sedan	ombyggnadstiden	på	1890-talet.	Rummet	
har	omtapetserats	tre	gånger.

Golv - Linoleummatta	lagd	på	brädgolv	med	ca	11	cm	breda	
brädor.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1) målad i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Väggar - Tre	lager	tapeter.

Taklist - Profilerad taklist av trä (profil tl 1).

Tak - Vitmålad	pärlspontpanel.	Tak	och	taklist	målade	i	ca	
NCS	S1002-Y.

Dörrar - Halvfranska	fyrfyllningsdörrar	till	rum	202	och	203.	
Förnicklade	 trycken	trähylsor.	Gångjärnsbeslag	med	konisk	
kula.	Dörrens	ramverk	målad	 i	guldocker/grön	umbra	4A-
94+786,	 dörrens	 mittfyllningar	 6A-94+786	 och	 list	 kring	
mittfyllning	mörk	brunocker	ca	3B-4031.

Dörrfoder - Profilerat dörrfoder (profil df  1) målad i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Fönster - Okopplade	 1800-talsbågar	 med	 beslag	 av	 1800-
talstyp.	 Fönster	 och	 fönsterfoder	 målade	 i	 guldocker/grön	
umbra	4A-94+786.

Fönsterfoder - Profilerade fönsterfoder (profil ff  1) målade 
i guldocker/grön umbra 4A-94+786. Profilerad fönsterbräda 
(profil fb 1).

Eldstad - Vit rund kakelugn med profilerat krön. Mässingslucka 
G.W.	Dahlgren.	Hängande	tofs	på	spjället.	Grå	kalkstenshäll. 
Flänselement.

Övrigt - Två	garderober	med	intapetserade	dörrar.	

Åtgärdsförslag - Brädgolvet	tas	fram	och	såpskuras.	

Lösa	och	 skadade	 tapeter	 fästs	 för	 att	 skapa	 slätt	 underlag	
för	omtapetsering.	Omtapetsering	med	 tapet	med	mönster	
förekommande	under	1890-tal,	gärna	liknande	tapetlager	3.	

Tapetlager 2, 1920-30-tal.

Tapetlager 1. Vita frukt och bladmotiv på 
beige grund med smal guldfärgad bård.

Tapetlager 3, 1890-tal.

Förnicklade trycken 
med trähylsa och 
separata nyckel-
skyltar.
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Dörrar	justeras.	Snickerier	rengörs	och	eventuellt	halvoljas	i	
första	hand.	Om	snickeriernas	skador	upplevs	som	störande	
målas de om med linoljefärg i kulörer lika befintliga.

Rum 202 Kammare
Rum	med	bevarade	snickerier	med	ursprunglig	färgsättning	
och	kakelugn	sedan	ombyggnadstiden	på	1890-talet.	Rummet	
har	tapetserats	fyra	gånger.

Golv - Obehandlat	brädgolv	med	ca	11	cm	breda	brädor.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1) målad i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Väggar - Tapeter	i	fyra	skikt.

Taklist - Profilerad taklist av trä, profil tl 1.

Tak - Vitmålad	pärlspontpanel.	Tak	och	taklist	NCS	S1002-
Y

Dörrar - Halvfranska	fyrfyllningsdörrar.	Förnicklade	trycken	
med	trähylsa.	Gångjärnsbeslag	med	konisk	kula.	Dörrarnas	
ramverk	målad	i	guldocker/grön	umbra	4A-94+786,	dörrarnas	
mittfyllningar	 6A-94+786	 och	 list	 kring	 mittfyllning	 mörk	
brunocker	ca	3B-4031.

Dörrfoder - Profilerat dörrfoder (profil df  1) målad i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Fönster - Okopplade	fönsterbågar	med	beslag	av	1800-talstyp.	
Fönster	 och	 fönsterfoder	 målade	 i	 guldocker/grön	 umbra	
4A-94+786.

Fönsterfoder -  Profilerade fönsterfoder (profil ff  1). 
Profilerad fönsterbräda (profil fb 1).

Eldstad - Vit rund kakelugn med profilerat krön. Mässingslucka 
G.W.	Dahlgren.	Spjälltofs.	Grå	kalkstenshäll. Flänselement

Övrigt - Två	garderober	med	intapetserade	dörrar.	

Åtgärdsförslag - Brädgolvet	såpskuras.	

Skadade	 tapeter	 fästs	 för	 att	 skapa	 slätt	 underlag	 för	
omtapetsering.	Ny	tapet	väljs	med	mönster	förekommande	
under	1890-tal,	gärna	liknande	tapetlager	4.	Snickerier	rengörs	

Kakelugnar med gamla spjällband med 
tofsar i rum 201.

Rum 202.

Tapetlager 1. Tapet med blommotiv och 
smal randig bård, 1950-60-tal.

Tapetlager 2. 1940-50-tal.
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och	 eventuellt	 halvoljas	 i	 första	 hand.	 Om	 skador	 upplevs	
som	mycket	störande	målas	de	om	med	linoljefärg	i	färger	lika	
befintliga.

Rum 203 Hall
Hall	med	snickeriinredning,	färgsättning	och	väggbeklädnad	
bevarad	från	ombyggnadstiden	på	1890-talet.	

Golv - Linoleummatta	på	brädgolv	ca	11	cm	breda	brädor.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1) målad 
omkring	guldocker	4C-94.

Väggar - Väggbeklädnad	med	kakelimiterande	motiv	med	
blombård,	 möjligen	 från	 byggnadstiden	 under	 1890-tal.	
Pärlspontpanel,	9	cm	bred,	i	kupa	med	utgång	till	balkong.	
Målad	i	guldocker	4C-94.

Taklist - Profilerad taklist av trä (profil tl 1).

Tak - Pärlspontpanel.	

Dörrar - Halvfranska	fyrfyllningsdörrar.	Förnicklade	trycken	
med	trähylsa.	Gångjärnsbeslag	med	konisk	kula.	Dörrarnas	
ramverk	 målade	 i	 guldocker	 omkring	 4C-94,	 dörrens	
mittspegel	7A-94	och	list	kring	mittspegel	3B-94.	

Dörrfoder - Profilerat dörrfoder (profil df) målade i guldocker 
4C-94.

Tapetlager 3. Sekelskifte. Tapetlager 4. 1890-tal. Spjälltofs.



40

Fönster - Okopplade	 fönster	 med	 beslag	 av	 1800-talstyp.	
Fönster	och	fönsterfoder	målade	i	guldockra	4C-94.

Fönsterfoder - Profilerade fönsterfoder, profil ff  1. Profilerad 
fönsterbräda, profil fb 1.

Eldstad - Flänselement.

Övrigt	-	Utgång	till	balkong	anordnad	under	1950-talet	och	
försedd	med	dörr	från	tiden.	Dörren	är	skadad	och	av	 låg	
kvalitet.	

Omålad	spiraltrappa	med	svarvade	stolpar	till	hall	nb.

Åtgärdsförslag - Brädgolvet	tas	fram	och	såpskuras.
 

Taket	målas	om	med	linoljefärg	i	vitt	med	iblandning	av	lite	grön	umbra,	se	färg	
rum	201/202.	

Väggbeklädnad	konserveras	alternativt	lagas	och	fästs	för	att	skapa	slätt	underlag	
för ny pappspänning som underlag för nya tapeter. Befintligt väggmaterial bevaras 
under ny pappspänning. Tapeter väljs i med hänsyn till befintligt mönster. Nytryck 
av befintlig tapet kan övervägas.

Dörren till balkongen är skadad och ersätts med nytillverkad dörr med befintliga 
som	förebild.	Alternativ	om	farstukvisten	återställs	exteriört	ersätts	dörren	med	
ett fönster med lika utformning som befintliga.

Snickeriinredning	 rengörs	 och	 eventuellt	 halvoljas	 i	 första	 hand.	 Skador	 som	
upplevs alltför störande målas om med linoljefärg i befintliga färger. Spiraltrappans 
räcken	rengörs.

Tapetlager 1. Tapet med kakelimiterande 
motiv med blombård.
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Rum 204 Kammare
Rum	med	bevarad	kakelugn	och	snickerier	 från	1890-talet.	
Takmaterial	 och	 fönster	 har	 ändrats	 samt	 snickerierna	
delvis	målas	i	avvikande	färger.	Rummet	har	tapetserats	tre	
gånger.

Golv - Plastmatta	på	brädgolv	med	ca	11	cm	breda	brädor.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1) målad i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Väggar - Tapeter	i	tre	lager.	

Taklist - Profilerad grönmålad taklist av trä, grönmålad 
(profil tl 1).

Tak - Tak	inklätt	med	skivmaterial.

Dörrar - Halvfranska	fyrfyllningsdörrar.	Förnicklade	trycken	
med	 trähylsa.	 Gångjärnsbeslag	 med	 konisk	 kula.	 Dörren	
ramverk	 omkring	 guldocker	 3B-94,	 dörrens	 mittspegel	
guldocker/grön	umbra	4A-94+786	samt	list	kring	mittspegel	
brun	mörkocker	3B-4031.

Dörrfoder - Profilerat dörrfoder (profil df  1) målad i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Fönster - Sentida	 kopplade	 omålade	 fönsterbågar	 med	
isolerglas,	stängningsbeslag	med	ögla	av	typ	vanlig	vid	1900-
talets	mitt.	Ursprunglig	karm	och	mittpost	utbytt.

Fönsterfoder - Profilerade fönsterfoder (profil ff  1). 
Profilerad fönsterbräda (profil fb 1).

Eldstad - Vit rektangulär kakelugn med profilerat krön. 
Mässlingslucka,	G.W.	Dahlgrens,	Eskilstuna.	Spjälltofs.	Grå	
kalkstenshäll.
	
Övrigt - Dörröppning	 till	 garderob	205,	med	genomgång	
till	rum	206.

Åtgärdsförslag - Plastmattan	 tas	 bort	 och	 brädgolvet	
såpskuras.	

Taket	återställs	till	ursprungligt	material	och	målas	på	lämpligt	
sätt	beroende	på	underlag,	 troligen	pärlspontpanel.	Taklist	
målas	som	tak.

Kammare där taket täckts med skivmaterial.

Tapetlager 1. Blommotiv, 1950-60-tal.

Tapetlager 2. Blommotiv. 1930-1950-tal.

Tapetlager 3. Troligt limfärgstryckt tapet med 
blommotiv vars färger tyvärr löstes upp.
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Fönsterbågar	 målas	 med	 linoljefärg	 alternativt	 ersätts	 med	 nytillverkade	
fönsterbågar	med	karm,	mittpost	och	bågar	med	utformning	lika	husets	övriga	
fönster.	

Skadad	tapet	lagas	och	fästs	för	att	skapa	slätt	underlag	för	omtapetsering.	Ny	
tapets	välj	med	mönster	förekommande	under	1890-talet.

Snickerier	rengörs	och	målas	med	om	med	linoljefärg	i	färgsättning	såsom	rum	
201/202.

205
Garderob	med	pärlspontpanelade	väggar	mellan	rum	204	och	206.

Golv - Plastmatta	på	brädgolv.	Väggfasta	hyllor.	

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1).

Väggar - Pärlspontpanel.

Övrigt - Väggfasta	hyllor.

Åtgärdsförslag - Brädgolv	återställs	och	såpskuras. Rengöring	av	snickerier.

Rum 206 Kammare
Kammare	 med	 bevarad	 kakelugn	 och	 snickerier	 från	
byggnadstiden	på	1890-talet.	Under	1950-talet	har	wc	inretts	
i	rummet.	Rummet	har	tapetserats	två	gånger.

Golv - Brädgolv	med	ca	11	cm	breda	brädor.	Golvet	målat	
i	två	kulörer	i	en	fris	kring	omålat	skurgolv.	Oljemålningen	
på	golvet	ligger	omkring	brun	mörkocker	1A-4031	med	fris	
omkring	i	brun	mörkocker	1D-4031.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl) målad i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Väggar - Tapeter	i	två	lager.

Taklist - Profilerad vitmålad taklist av trä (profil tl 1).

Tak - Vitmålad pärlspontpanel.

Dörrar - Halvfransk	fyrfyllningsdörr.	Förnicklat	trycke	med	
trähylsa.	Gångjärnsbeslag	med	konisk	kula.	Dörrens	ramverk	
är	 målad	 i	 guldocker/grön	 umbra	 4A-94+786,	 dörrens	
mittspegel	guldocker/grön	umbra	6A-94+786	samt	dörrens	
list	kring	mittfyllning	brun	mörkocker	3B-4031.

Kammare med vit kakelugn och snickerier 
från byggnadstiden.

Tapetlager 1. Blommotiv med bård, 1920-30-
tal.
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Dörrfoder - Profilerat dörrfoder (profil df  1) målat i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Fönster - Fönsterkupa	 med	 sentida	 kopplade	 omålade	
fönsterbågar	med	 isolerglas,	stängningsbeslag	med	ögla	av	
typ	 vanlig	 vid	 1900-talets	 mitt.	 Ursprunglig	 mittpost	 och	
karm	utbytt.	

Fönsterfoder - List i fönsterkupa (ff  3).

Eldstad - Vit rektangulär kakelugn med profilerat krön. 
Mässlingslucka,	G.W.	Dahlgrens,	Eskilstuna,	inre	luckor	av	
järn.	Grå	kalkstenshäll.	Flänselement.

Övrigt - WC	har	byggts	 in	 i	 rummet	med	masonitklädda	
väggar.

Åtgärdsförslag - Brädgolvet	 målas	 helt	 med	 linoljefärg	 i	
befintliga färger.

Taket	och	 taklist	målas	om	med	 linoljefärg	 i	 vitt	med	 lite	
iblandning	av	grön	umbra,	se	färg	kammare	201/202.

Fönsterbågar	målas	med	linoljefärg	alternativt	ersätts	med	nytillverkade	fönster	
med	karm,	mittpost	och	bågar	med	utformning	lika	husets	övriga	fönster.	

Skadad	tapet	lagas	och	fästs	för	att	skapa	slätt	underlag	för	omtapetsering.	Ny	
tapet välj med mönster förekommande under 1890-tal, gärna liknande befintligt 
tapetlager	2.

Snickeriinredning	 rengörs	 och	 eventuellt	 halvoljas	 i	 första	 hand.	 Skador	 som	
upplevs alltför störande målas om med linoljefärg i befintliga färger.

Om	wc	inte	behövs	kan	demontering	övervägas	och	rummet	
återställas.

Rum 207 Wc
Wc	inbyggt	under	1950-talet	med	väggar	av	masonit,	smal	
slät	dörr	med	smalt	slätt	dörrfoder.	Tidstypiskt	grönt	porslin	
och	gula	halvkaklade	väggar,	plastmatta.	Handfat	skadat.

Åtgärdsförslag - Wc	demonteras	alternativ	renoveras.	

Tapetlager 2. Blommotiv, 1890-tal.

Bård till 1890-talets blomtapet.

WC, rum 207.
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Rum 208 Hall
Hall	med	snickerier	sedan	ombyggnadstiden	på	1890-talet.	Rummet	har	tapetserats	
två	gånger.	Modernisering	av	takmaterial	och	tapeter	omkring	1950-tal.

Golv - Brädgolv	med	ca	11	cm	breda	brädor.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1) målad i 
guldocker	4C-94.

Väggar - Två	tapetlager.

Taklist - Profilerad vitmålad taklist av trä (profil tl 1).

Tak - Tak	inklätt	med	skivmaterial.

Dörrar - Halvfranska	fyrfyllningsdörrar.	Förnicklade	trycken	
med	trähylsa.	Gångjärnsbeslag	med	konisk	kula.	Dörrarnas	
ramverk	är	målade	i	guldocker	4C-94,	dörrarnas	mittspeglar	
guldocker	7A-94	samt	list	kring	mittspeglar	i	guldocker	3B-94.	
Pardörr	till	hall	203	har	ersatts	av	en	dörr	av	masonit.
	
Dörrfoder - Profilerat dörrfoder (profil df  1) målade i 
guldocker	4C-94.

Dörr av skivmaterial har ersatt äldre pardörr. Dörr mot hall 209. Hallens tak har klätts in 
med skivmaterial.

Tapetlager 1. Medaljongtapet på grön grund, 
1950-60-tal.

Tapetlager 2. Kakelimiterande tapet med 
samma mönster som tapet i hall 203.
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Fönster - Fönsterkupa	med	okopplade	1800-talsbågar	med	öppningsbeslag	av
1800-talstyp.

Fönsterfoder - Profilerad fönsterbräda (profil fb 1).

Eldstad - Flänselement

Åtgärdsförslag - Återställ	 trolig	 pärlspontpanel	 som	
takmaterial	och	måla	med	vit	linoljefärg	med	lite	iblandning	
av	grön	umbra,	färg	se	kammare	201.	

Kontrollera	 om	 den	 gamla	 pardörren	 finns	 kvar	 och	
återmontera	 med	 stolpgångjärn	 med	 konisk	 kula.	 I	 annat	
fall	 nytillverka	 pardörr	 med	 husets	 fyllningsdörrar	 som	
förebild.

Tapeter	 lagas	 och	 fäst	 för	 att	 skapa	 slätt	 underlag	 för	
nya	 tapeter.	 Nya	 taper	 väljs	 utifrån	 under	 1890-talets	
förekommande	mönster,	lika	hall	203.

Snickeriinredning	 rengörs	och	 eventuellt	halvoljas	 i	 första	
hand.	Skador	som	upplevs	alltför	störande	målas	om	med	
linoljefärg i befintliga färger.

Golvet	såpskuras.

Stängningsbeslag till fönster förekommande 
under 1800-talet.

Långa raka öppningsbeslag till fönster 
förekommande under 1800-talet.

Stolpgångjärn med koniskt knopp.
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Rum 209 Hall
Hall	med	pärlspontpanelade	väggar	och	tak.	Snickeriinredningen	
är	bevarad	sedan	byggnadstiden	på	1890-talet.	En	mellanvägg	
har	vid	1900-talets	mitt	uppförts	i	hallen	mellan	hall	209	och	
210.

Golv - Linoleummatta	över	brädgolv	med	ca	11	cm	breda	
brädor.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1) målad i 
guldocker/grön	umbra	2A-94+786.

Väggar - Pärlspontpanel,	9	cm	bred,	målad	i	guldocker/grön	
umbra	2A-94+786.	Mellanvägg	mot	rum	210	inklädd	med	
skivmaterial.

Taklist - Hålkälslist (profil tl 2).

Tak - Pärlspontpanel	 målad	 i	 guldocker/grön	 umbra	 6B-
94+786.

Dörrar - Halvfransk	fyrfyllningsdörr	med	förnicklat	trycke	
med	trähylsa	till	rum	208.	Dörrens	ramverk	målat	i	guldocker/
grön	 umbra	 2A-94+786	 och	 fyllningar	 i	 guldocker/grön	
umbra	4A-94+786.

Pardörr	med	glasad	övre	spegel	till	rum	216.	Dörren	är	målad	i	guldocker/grön	
umbra	2A-94+786.	Underliggande	färgskikt	omkring	ljusocker	5B-92	i	ramverket	
och	ljusocker	2C-92	i	fyllningarna.
	
Dörr	demonterade	till	rum	210	och	214.

Dörrfoder - Profilerat dörrfoder (profil df  2) målad i guldocker/grön umbra 
4A-94+786. Dörrfoder mot rum 210 (df  3), skadat.

Åtgärdsförslag - Återmontera	dörrar.	

Rivning	av	sekundär	mellanvägg	för	att	återskapa	rum	209	och	210	till	ett	rum.	

Kontrollera	underliggande	färgskikt	på	demonterade	dörrar	för	att	kunna	fastställa	
äldre	färgsättning.	Hall	209	och	210	färgsätts	i	ett	sammanhang.	Snickerier	ommålas	
med	linoljefärg.
Golvet	såpskuras.

Rum 210
Hall	 som	 avdelats	 med	 mellanvägg	 samt	 wc	 inredd	 omkring	 1950-talets	 mitt.	
Bevarar	i	huvudsak	äldre	snickeriinredning	som	pärlspontpanelade	väggar,	lister	
och	dörrar.	Taket	har	ursprungligen	sannolikt	varit	klätt	med	pärlspontpanel.

Rum 209. Hall med pärlspontpanelade väggar 
och tak.
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Golv - Linoleummatta	på	brädgolv.

Golvlist - Vitmålad golvlist med karnisprofil (profil gl 1) .

Väggar - Pärlspontpanel,	9	cm	bred.	Målad	i	aprikos	färg	
med	underliggande	färgskikt	omkring	guldocker/grön	umbra	
2A-94+786.	 Del	 av	 vägg	 tapetserad	och	målad. Sekundär	
mellanvägg	mot	rum	209	inklädd	med	skivmaterial.

Taklist - Vitmålad hålkälslist (profil tl 3).

Tak - Skivinklätt	tak.

Dörrar - Vitmålade	 helfranska	 fyrfyllningsdörrar	 med	
förnicklade	 trycken	 med	 trähylsor	 till	 rum	 211	 och	 213.	
Underliggande	färgskikt	omkring	4A-94+786. Slät	smal	dörr	
till	wc. Dörr	saknas	till	rum	209.

Dörrfoder - Profilerat dörrfoder (profil df  2). Dörrfoder mot 
rum 209 (profil df  3). Smalt slätt dörrfoder till wc.

Övrigt - Hatthylla	med	krokar.
Uppbyggt	trappsteg	av	spånskiva	till	toalettutrymme.	

Åtgärdsförslag - Rivning	av	sekundär	mellanvägg	mot	rum	209	för	att	återställa	
hallen. Kontrollera om pärlspontpanel finns kvar och återställ taket. 

Ta	bort	sekundärt	trappsteg	av	spånskiva	till	wc.	Om	wc	ej	
behövs	återställ	vägg.

Snickerier	målas	med	linoljefärg	i	färgsättning	i	sammanhang	
med	rum	209.	

Hatthylla	bevaras.

Golvet	såpskuras.

Rum 210a Wc
Wc	inrett	omkring	1950-talets	mitt	med	bevarat	tidstypiskt	
kakel	i	grönt.	Porslin	utbytt	mot	vitt	porslin	sen	tid.

Åtgärdsförslag - Om	wc	ej	behövs	återställs	hall	209,	i	annat	
fall	renoveras	badrummet.

Rum 210. Hall.

Rum 210a. Wc.
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Rum 211 Kammare
Kammaren	 har	 moderniserats	 med	 nytt	 takmaterial	 och	 tapetskikt.	 Bevarar	
snickerier	som	golvlist	och	dörrar	sedan	byggnadstiden.

Golv - Linoleummatta	över	brädgolv	med	ca	13,5	cm	breda	
brädor.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1), vitmålad med 
underliggande	färgskikt	omkring	brun	mörkocker	6B-4031.

Väggar - Tapetserade	väggar.	Två	tapetlager.

Taklist - Hålkälslist.

Tak - Skivinklätt	tak.

Dörrar - Dörr	saknas	till	rum	212.
Vitmålad	helfransk	fyrfyllningsdörr	med	förnicklat	trycke	med	
trähylsa	till	rum	210.	Underliggande	färgskikt	visar	ramverk	
i	brun	mörkocker	3B-4031	med	fyllning	i	brun	mörkocker	
6B-4031	samt	list	kring	fyllning	i	guldocker	5C-94.	

Dörrfoder - Profilerat dörrfoder (profil df  2). Vitmålat med 
underliggande	färgskikt	omkring	brun	mörkocker	6B-4031.	

Fönster - Fönsterbågar	 saknas.	Fönsteröppning	 i	 takkupa	
försatt	med	skiva.

Tapetlager 1. Rutmönster i grå nyanser, 
1960-tal.

Tapetlager 2, blommotiv.

Rum 211. Kammare. Rum 211. Dörr mot rum 210.
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Fönsterfoder - Fönsterbräda	av	slät	träskiva.

Eldstad - Kalkstenshäll	på	plats	för	borttagen	eldstad.	Flänselement.

Åtgärdsförslag - Återmontera dörrar (undersök äldre färgskikt). 

Golvet	såpskuras.

Tapeter	lagas	och	fäst	för	att	skapa	slätt	underlag	för	omtapetsering.	Tapeter	välj	
utifrån	mönster	förekommande	under	1890-tal.

Fönster återmonteras alternativt nytillverkas med befintliga som förebild.

Ursprungligt	takmaterial	återställs	och	målas.

Snickerier	 målas	 om	 med	 linoljefärg	 i	 ursprunglig	
färgsättning.	

Rum 212 Kammare
Rummet	bevarar	fast	inredning	som	golv,	golvlist,	dörrfoder,	
fönster	och	kakelugn	från	byggnadstiden	på	1890-talet.	P	g	a	
vattenskada	från	det	överliggande	tornrummet	har	taket	helt	
lagts om. Under nuvarande tapet finns två underliggande lager 
tapeter	varav	det	understa	härrör	från	tiden	omkring	1895.	

Golv - Brädgolv	med	ca	13,5	cm	breda	brädor.

Golvlist - Vitmålad golvlist med karnisprofil (profil gl 1). 
Underliggande	 färgskikt	 guldocker/grön	 umbra	 4A	 -94	
+786.

Väggar - Tre	lager	tapeter	på	brädväggar.	

Taklist - Taklist	demonterad	vid	lagning	av	tak.

Tak - Nytillverkat	tak	av	spontade	brädor.

Dörrar - Dörr	demonterad	 till	 rum	211	och	vindstrappa.	
Smal	vitmålad	garderobsdörr.

Dörrfoder - Vitmålade profilerat dörrfoder (profil df  2). 
Underliggande	 färgskikt	 guldocker/grön	 umbra	 4A	 -94	
+786.

Fönster - Fyra	 vitmålade	 fönster	 med	 okopplade	 1800-
talsbågar	med	öppnings-	och	stängningsbeslag	av	1800-talstyp.	
Innerbågar	saknas	till	tre	fönster.	Ett	tidigare	blindfönster	har	
vid	pågående	arbeten	tagits	upp.	Underliggande	färgskikt	guldocker/grön	umbra	

Taket har i rummet lagts om helt med spon-
tad panel efter rötskada pga läckage från det 
överliggande tornrummet. 

Brädvägg med pappspänning med tapet från 
1890-talet. Den äldsta tapeten har klätts med 
skiva som tapetserats i två omgångar.
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4A	-94	+786.

Fönsterfoder - Profilerade fönsterfoder (profil ff  1). 
Underliggande	färgskikt	guldocker/grön	umbra	4A	-94	+786.	
Fönsterbräda med profilhyvlad framkant (profil fb 1). Ett 
fönster	som	tidigare	varit	dolt	saknar	fönsterfoder.

Övrigt - Smal	trätrappa	till	vind.	Garderob	under	trappa.

Eldstad - Vit rektangulär kakelugn med profilerat krön 
med blomfris (ett krönkakel saknas). Mässingsluckor med 
tillverkning	 av	 G.W.	 Dahlgren,	 Eskilstuna.	 Inre	 luckor	 av	
järn.	Kalkstenshäll.	Flänselement.

Åtgärdsförslag - Rummets	1890-talskaraktär	återställs.	

Återmontera dörrar (kontrollera äldre färgskikt). 

Taket	pappspänns	och	vitmålas	med	vit	limfärg.

Nytillverka fönsterfoder med profil ff  1 och fb 1 som 
förebild.	Återmontera	inre	fönsterbågar	alternativt,	om	de	
saknas, nytillverka med befintliga som förebild. 

Väggen	lagas	och	tapetseras	om	alternativt	tas	skivmaterialet	
ned	och	väggarna	pappspänns	som	underlag	för	nya	tapeter.	
Ny	 tapet	 väljs	 med	 mönster	 förekommande	 under	 1890-
talet, föreslagsvis med tapetlager 3 som förebild (nytryck 

kan	övervägas).

Tapetlager 1. Grå tapet, 1960-tal. 

Tapetlager 2. 1930-1940-tal.

Tapetlager 3. Tapet med mönster av textil ka-
raktär inspirerad av orientaliska mattor, 1890-
tal. Klistrad på tidningspapper från Svenska 
Dagbladet 5 augusti 1895.
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Rum 213 Kök
Kök	med	järnspis	och	bevarade	pärlspontpanelade	väggar	
och	tak	sedan	byggnadstiden.	Köket	har	moderniserats	med	
skåpsinredning	kring	1900-talets	mitt.	

Golv - Plastmatta.	Troligtvis	underliggande	brädgolv.

Golvlist - Vitmålad golvlist med karnisprofil (profil gl 
2).	 Underliggande	 färgskikt	 guldocker/grön	 umbra	 4A-
94+786.

Väggar - Vitmålad	pärlspontpanel.	Underliggande	färgskikt	
omkring	5B-94+786.

Taklist - Vitmålad hålkälslist, (tl 2).

Tak - Vitmålad	pärlspontpanel.	Äldre	färgskikt	obestämd.

Dörrar - Helfransk	fyrfyllningsdörr	med	förnicklat	trycke	
med	trähylsa.	Dörrens	ramverk	guldocker/grön	umbra	2A-
94+786,	fyllning	och	list	4A-94+786.
Ljusblå	 skafferidörr,	 underliggande	 färgskikt	 	 guldocker/
grön	umbra	3B-94+786.	
	
Dörrfoder - Vitmålat profilerat dörrfoder (profil df  2). 
Underliggande	 färgskikt	 guldocker/grön	 umbra	 4A-
94+786.

Fönster - Okopplade	1800-talsbågar	med	stängningsbeslag	
med	ögla	vanlig	vid	1900-talets	mitt.	En	inre	lös	båge	saknas.	
Målade	i	guldocker/grön	umbra	4A-95+786.

Övrigt - Köksskåpsinredning	 med	 snedställda	 överskåp.	
Vitt	kakel	över	köksbänk	Skafferi	klätt	med	pärlspontpanel	
och	slät	skåpsdörr.

Eldstad - Järnspis	av	modellen	Husqvarna	Vapenfabrik	nr	
227.

Åtgärdsförslag - Ta	bort	plastmatta	och	såpskura	golvet.	
 
Järnspisen	renoveras.

Kökets	 snickerier	 målas	 om	 med	 linoljefärg	 i	 äldre	
färgsättning.	Kontrollera	äldre	färgskikt	på	tak.
	
1950-talets	köksinredning	demonteras	och	tas	om	hand.		

Rum 213. Kök med järnspis.

Rum 213. Kök.
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Rum 214 Kök 
Rum	 moderniserat	 med	 nya	 ytskikt	 och	 inredning	 med	
köksbänk	och	elspis	kring	1900-talets	mitt.

Golv - Linoleum.	Troligen	brädgolv	under	matta.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 2). Underliggande 
färgskikt	guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Väggar - Skivinklädda	vägga	målade	ljusgröna.	Delvis	putsad	
vägg.	Möjligen	underliggande	pärlspontpanel.

Taklist - Hålkälslist (tl 2).

Tak - Skivinklätt	tak.

Dörrar - Dörr	saknas	mot	rum	209.
Smal	 vitmålad	 halvfransk	 trefyllningsdörr	 till	 rum	 215,	
underliggande	 färgskikt	 guldocker/grön	 umbra	 omkring	
5B-94+786.

Dörrfoder - Smalt	slätt	dörrfoder,	7	cm	brett,	mot	rum	215.	
Dörrfoder mot rum 209 (profil df  4).

Fönster - Okopplade	1800-talsbågar	med	öppningsbeslag	av	1800-talstyp.	Målade	
i	guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Övrigt - Skafferi	med	skivinklädd	vägg	och	slät	dörr.	Lös	
köksbänk	med	diskbräda.	Elspis	av	märket	Protos.

Åtgärdsförslag - Rummet	bevarar	troligtvis	pärlspontpanelade	
väggar	och	tak	under	nuvarande	ytskikt	vilket	undersöks	och	
i	så	fall	återställs.	

Snickerier	målas	med	linoljefärg	i	ursprunglig	färgsättning.	

Återmontera	dörr	och	undersök	äldre	färgsättning.	

Brädgolv	tas	fram	och	såpskuras.

Rum 215 Kammare
Golv - Brädgolv	 under	 skadad	 parkettimiterande	
linoleummatta.

Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1) målad i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Fyrfyllningsdörr från rum 215 mot mot hall 
216.

Rum 214. Kök.
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Väggar - Ett	tapetlager	med	1950-talstapet.	Väggen	är	täckt	
med	skivmaterial	som	tapetserats	under	1950-talet.	Möjligen	
kan	äldre	tapetskikt	dölja	sig	under	skivmaterial.	

Taklist - Hålkälslist (tl 2).

Tak - Skivinklätt	tak,	fuktskadat.

Dörrar - Helfransk	fyrfyllningsdörr	med	förnicklat	trycke	
med	trähylsa,	målad	i	ramverk	guldocker/grön	umbra	4A-
94+786,	 fyllningar	 6A-94+786	 samt	 list	 kring	 fyllning	 i	
ljusocker	5C-92.	Smal	halvfransk	 trefyllningsdörr	 till	 rum	
214.

Dörrfoder - Dörrfoder mot rum 216 (profil df  2) målad i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786. Smalt	slätt	foder,	7	cm	brett,	mot	rum	214.

Fönster - Okopplade	1800-talsbågar	med	öppningsbeslag	av	1800-talstyp,	målad	
i	guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Fönsterfoder - Profilerade fönsterfoder, profil ff  1. Profilerad fönsterbänk, profil 
fb	1.

Övrigt - Inbyggd	garderob.	Kalkstenshäll	under	matta	efter	borttagen	eldstad.

Eldstad - Flänselement.

Åtgärdsförslag - Rummet	återställs	till	att	visa	en	1890-talsinteriör.	

Undersök	 eventuellt	 dolt/underliggande	 väggmaterial/	
tapeter	och	takmaterial.	Rummet	omtapetseras	med	tapeter	
förekommande	under	1890-tal.

Åtgärda	det	skadade	taket	och	återställ	i	ursprungligt	skick.

Ta	fram	brädgolvet	som	såpskuras.

Rummet	 målas	 om	 med	 linoljefärg	 i	 ursprunglig	
färgsättning.

Rum 216 Trapphus
Trapphus	bevarar	snickerier	sedan	byggnadstiden.Ytskikten	
har	 moderniserats.	 Troligen	 har	 väggar	 och	 tak	 varit	
pärlspontpanelade.	

Golv - Brädgolv	täckt	av	skivmaterial.

Tapetlager 1.

Rum 216.
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Golvlist - Golvlist med karnisprofil (profil gl 1). Listen är dels omålad dels 
gråmålad	6B-94+786	dels	gulmålad	2A-94+786.

Väggar - Putsad	vägg	mot	rum	215	målad	i	aprikos	ton.	I	övrigt	skivinklädda	
väggar.

Taklist - Gulmålad	hålkälslist.

Tak - Skivinklätt	tak.

Dörrar - Helfransk	fyrfyllningsdörr	med	förnicklat	 trycke	
med	trähylsa	till	rum	215.	Målad	i	guldocker/grön	umbra	4A-
94+786.	Underliggande	färgskikt	med	ramverk	i	guldocker/
grön	 umbra	 2A-94+786,	 fyllning	 i	 guldocker/grönumbra	
4A-94+786.

Pardörrar	med	glasad	övre	 fyllning,	 förnicklat	 trycke	med	
trähylsa	mot	rum	209.	Målad	i	guldocker/grön	umbra	4A-
94+786.	Underliggande	färgskikt	med	ramverk	i	guldocker/
grön	 umbra	 3A-94+786,	 fyllning	 i	 guldocker/grönumbra	
4A-94+786.	Pardörren	har	ytterligare	ett	färgskikt	underst	
med	ramverk	och	list	kring	fyllning	omkring	ljusocker	2C-94	
och	fyllningar	i	ljusocker	omkring	5B-94.

Dörrfoder - Profilerade dörrfoder (profil df  2), målade i 
guldocker/grön	umbra	4A-94+786.

Fönster - Okopplade	1800-talsbågar	med	öppningsbeslag	av	
1800-talstyp.	Innerbågar	saknas.	Fönster	målade	i	guldocker/
grön	umbra	4A-94+786.

Fönsterfoder - Profilerade fönsterfoder (profil ff  1). Målade 
som fönster. Profilerad fönsterbänk (profil fb 1). Målade 
som	fönster.

Övrigt - Trapphus	med	trätrappa	och	handledare	av	omålat	
trä.	Trappräcke	med	svarvade	räcken	målade	 i	guldocker/
grönumbra	2A-94+786.

Eldstad - Flänselement.

Åtgärdsförslag - Trapphusets	eventuellt	pärlspontpanelade	
väggar	och	tak	tas	fram	och	återställs.	

Snickerier	målas	med	linoljefärg	i	ursprunglig	färgsättning.	
Ursprunglig	 färgsättning	 osäker.	 Undersök	 underliggande	
pärlspont	till	hjälp	vid	färgsättning.

Brädgolvet	 tas	 fram	 och	 såpskuras.	 Trappan	 såpskuras.	
Handledare	rengörs.

Pardörr i trapphus till hall 209.

Trappans handledare.
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Rumsbeskrivning med åtgärdsförslag - Plan 3

Skala 1:50

Plan 3, uppmätning Lisa Sundström, februari 2011.

Oinredd vind i tornbyggnaden med trappa från kammare 212. Tak-
läckage har renoverats varvid nytt golv lagts in.
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Kulturhistoriska värden
Björksättra	har	en	gemensam	historia	med	Uppsala	och	Lisma	och	berättar	om	
Huddinges	utveckling	och	bebyggelse	i	äldre	tider.	Det	omgivande	kulturlandskapet	
och	gårdens	äldre	bevarade	byggnader,	vägar	och	allé	utgör	värdefulla	delar	som	
tillsammans	bildar	 en	väl	 sammanhållen	kulturhistoriskt	värdefull	helhetsmiljö	
och	ingår	även	som	en	värdefulla	del	i	Orlångens	naturreservat.

Björksättra	gårds	f.d.	mangårdsbyggnad	utgör	en	värdefull	del	av	Björksättra	gård	
och	berättar	om	gårdens	och	den	omgivande	bygdens	historia.	Mangårdsbyggnaden	
har	från	byggnadstiden	välbevarade	fasader	med	byggnadsdetaljer	som	visar	på	
sin	tids	byggnadsskick	och	har	ett	byggnadshistoriskt	värde.	

Byggnadens	har	 sedan	1890-talet	ovanligt	 välbevarade	 interiörer	med	bevarad	
planlösning,	snickerier	och	tapeter	från	byggnadstiden	vilka	berättar	om	sin	tids	
inredningsideal	och	har	ett	stort	värde	för	byggnadens	särart.

Björksättra	 f.d.	 mangårdsbyggnad	 omfattas,	 enligt	 Stockholms	 läns	 museums	
bedömning,	av	sådana	kulturhistoriska	värden	som	avses	i	PBL	kap.	8	§13	och	
får	därmed	inte	förvanskas	och	ska	underhållas	så	att	dess	särart	bevaras	enligt	
PBL	8	14§.

Förhållningssätt vid restaurering
För	att	uppnå	målet	med	ägandet	och	förvaltningen	ska	byggnaden	restaureras	
varsamt	med	bibehållande	av	byggnadens	särart	och	tidstypiska	prägel.	

1890-talet	är	den	tidsperiod	som	starkast	präglar	byggnaden	varför	restaureringen	
bör ha som ambition att bevara och återställa det utseende som byggnaden fick 
både	till	sin	exteriör	och	interiör	efter	1895	års	ombyggnad.	Målet	bör	vara	att	
visa	upp	en	tidtypisk	miljö	från	1890-talet.

Utgångspunkten	 vid	 restaureringsarbetena	 bör	 vara,	 att	 i	 så	 stor	 utsträckning	
som	möjligt,	 bevara	och	 använda	de	material	 och	metoder	 som	användes	vid	
uppförandetiden. Detta innebär bl a att befintliga ursprungliga material ska 
bevaras	samt	att	traditionella	material	och	färger	som	t	ex	kalkbruk,	kalk-,	lim-	
och	linoljefärger	ska	användas.

Vid	användande	av	traditionella	material	krävs	hantverkskunnighet	varför	arbetena	
bör	utföras	av	hantverkare/målare	med	erfarenhet	av	traditionella	material	och	
metoder	samt	erfarenhet	av	arbeten	i	kulturhistorisk	värdefull	miljö.
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Övrigt/Rekommendationer
Björksättra	 herrgård	 omfattas	 av	 sådana	 särskilda	 kulturhistoriska	 värden	 att	
byggnaden	 bör	 skyddas	 genom	 planer	 eller	 andra	 bestämmelser.	 Vidare	 bör	
program	 för	 vård-	 och	 underhåll	 utarbetas	 för	 framtida	 underhållsåtgärder.	
Åtgärder	bör	utföras	i	samråd	med	antikvariskt	sakkunnig	samt	dokumenteras.

Av	 betydelse	 för	 byggnadens	 miljömässiga	 värden	 är	 även	 att	 gårdens	 övriga	
byggnader	restaureras	varsamt	med	hänsyn	till	kulturmiljön.	Vid	restaurering	ska	
traditionella	material	och	metoder	användas.	

Också	byggnadens	trädgård	är	av	stor	vikt	för	miljön	och	bör	ställas	i	skick	och	
vårdas	på	ett	sådant	sätt	att	den	bidrar	till	huvudbyggnadens	sena	1800-talskaraktär.	
(Äldre planer och fotografier kan vara till hjälp att skapa en till byggnaden 
samverkande	miljö.)

Vidare	är	det	av	stor	vikt	för	miljön	att	vägen	och	allén	till	herrgården	bibehålls	
och	underhålls.	

Huvudentréns trycke.
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Bilagor	

Bilaga 1.	
Linoljefärgslikare ”Linoljefärg 2003” / NCS-koder

Vid	bestämning	av	färger	har	linoljefärgslikare	”Linoljefärg	2003”	används.	Utifrån	
denna	har	jämförelse	gjorts	till	NCS-koder.	
	
Guldocker/grön umbra
2A-94+786		 S3030-Y20R
4A-94+786		 S2020-Y20R
6A-94+786		 S1010-Y20R
3B-94+786		 S3030-Y20R
5B-94+785		 S2020-Y20R
6B-94+786		 S3005-Y20R	
4C-94+786		 S4005-G80Y
1D-94+786		 S7010-G90Y

Ljusocker
5B-	 	 S5010-G90Y
2C-92		 	 S2005-Y
5C-92		 	 S3005-G80Y
4D-92	 	 S4005-G80Y

Guldocker
7A-94		 	 S2010-Y40R
3B-94		 	 S4020-Y10R
5B-94		 	 S2005-Y
2C-94		 	 S5010-G90Y
4C-94		 	 S4010-Y10R
5C-94		 	 S3005-G80Y

Grön umbra
4a-786			 S4005-Y20R

Brun mörkocker
1A-4031		 S5030-Y50R
6A-4031		 S2020-Y40
6B-4031		 S2010-Y50R
3B-4031		 S4020-Y40R
1D-4031		 S8010-Y70R
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Bilaga 2. Profiler

Dörrfoder, skala 1:1 (om inte annat anges)

Df 	1	 	 							Df2	 	 	 Df3	 	 	 Df4

	
   Golvlister

 Gl 1, skala 1:2                    Gl2, skala 1:2                       Gl3, skala 1:2
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Df 	1	 	 							Df2	 	 	 Df3	 	 	 Df4

	
   Golvlister

Sockelpanel , skala 1:2        Bröstningspanel rum  103, skala 1:2 
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Fodersocklar, skala 1:2
                                

Fodersockel	rum	101,	102	och	103													Fodersockel	övriga	rum

Fönsterfoder

Ff1																																					Ff2																																																									Ff3
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Ff1																																					Ff2																																																									Ff3

Profil mittpost               Profil fönsterbrädornas framkant 
 

Taklist

Tl1																																																																					Tl2




