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Bakgrund
Stockholms läns museum har på uppdrag av Statens fastighetsverk genomfört en
byggnadsarkeologisk undersökning av Bogesunds slott. Dokumentationen möjliggjordes i samband med en utvändig restaurering, då samtliga fasader frilades
från puts. Restaureringsarbetet har ägt rum i två etapper under åren 2010-2011.
Första etappen 2010 omfattade entréfasaden i sydväst och fasaden med glasveranda i sydöst. Andra etappen 2011 behandlade de två kvarvarande fasaderna i
nordväst och nordöst. Huvudsyftet med den byggnadsarkeologiska dokumentationen har varit att studera murverket och genom detta belysa anläggningens
byggnadsutveckling.

Kort historik
Bogesunds slott fick sin nuvarande utformning vid en omgestaltning på 1860talet. Befintlig enkel huvudbyggnad påbyggdes i medeltidsromantisk anda med
krenelerade hörntorn, trappstegsgavlar och frontespiser. Huvudbyggnaden härrör troligtvis från 1640-talet. Bogesund hade då varit i ätten Brahes ägor sedan
1624. Skriftliga källor vittnar om att byggnationen av ett stenhus förbereddes
och genomfördes under åren 1642-1651. Det sammanfaller med Per Brahes ägotid. Under samma period började Bogesund även att benämnas som sätesgård.
Dendrokronologisk analys av timmer i det nuvarande taklaget gav ett flertal dateringar före 1647 och styrker ytterligare huvudbyggnadens ålder.
Bogesund har blivit avbildad åtskilliga gånger. Äldsta bilden från 1600-talet visar ett närmast kvadratiskt stenhus (Dahlberg, Suecia Antiqua et Hodierna). En
teckning från 1740-talet återger slottet i en mer avskalad tappning utan dekorativa hörnkedjor och listverk. Gavelfasadernas fönsteraxlar varierar mellan bilderna
över tid. Först fyra sedan tre och sedan fyra igen på en oljemålning från 1826. På
detaljnivå tycks sanningshalten svikta.
Under 1700-talet stod slottet delvis obebott och hamnade i förfall. Det är oklart
vem som faktiskt ägde slottet efter Brahe under åren 1739-1767. Efter ett kortare
inpass av von Rosen förvärvades slottet av von Lantingshausen 1774 (Granberg
1909). Inredningsdetaljer antyder att slottet rustades på 1770-talet (Vårdprogram
1999). Åtgärder vidtogs sannolikt i samband med ägarbytet. Taket lades exempelvis om 1780. Slottet var dock åter i dåligt skick vid nästa ägarbyte 1810. Nya ägarna von Höpkens inledde med att rusta slottet utvändigt under åren 1811-1813.
Eventuellt fick slottet de hörnbalkonger som syns på målningen från 1826.
Den stora omgestaltningen av Bogesund ägde rum på 1860-talet. Inledningsvis
ingick slottet i fideikomiss med Frösvik 1863. Dåvarande ägaren Nils von Höpken, antog vid samma tid namnet von Lantingshausen von Höpken (Granberg
1909:104ff). En omfattande ombyggnad 1860-67 resulterade i dagens tornförsedda riddarborg. Det nya slottet ritades av arkitekt Thor Medelplan. Ritningarna från tiden stämmer väl med dagens utförande. Entréportiken ändrades och



Fig 1. Bogesund som det framställdes av Dahlberg på 1600-talet. Fasader med markerade hörnkedjor, fönster med dekorativa tympanonfält, en rikt smyckad portal och gavlar som avslutas i smäcker draperiform (Dahlberg 1983, nytryck av Suecia
Antiqua et Hodierna).

byggdes efter ritning av FW Scholander, som tog över projektet efter Medelplans
bortgång. Nordöstfasadens utvändiga trapptorn var ett annat tillägg. Nordvästfasadens bägge torn utvidgades något och mellanbyggnadens andra våning fick ett
extra femte fönster. Matsalen på samma våning förlängdes in i tornet vars mur
därav avlastades med en bred spetsbåge. Kapellets fönster blev runda istället för
spetsiga (Fant 1947).
Efter 1917 stod slottet återigen obebott.
Vanvården ledde till att staten slutligen
med tvång övertog fastigheten 1946.
Ärendet innebar en lagändring som kal�las Lex Bogesund (1947). Tre år senare
blev slottet statligt byggnadsminne. Trots
övertaget fortsatte förfallet fram till slutet
på 1960-talet. Under åren 1968-72 gjordes en omfattande renovering som bland
annat innebar att fasaderna täcktes med
hård cementputs.

Metod
Det byggnadsarkeologiska fältarbetet
fördelades över två år. Inledningsvis i auFig 2. Bogesund i enklare tappning från 1740-talet. I gavelpargusti
2010 och därefter under våren 2011.
tiet syns två rader fönster av mindre format. Spår efter sådana
påträffades 2010-2011 (Jean Eric Rehn Nationalmuseum, kopia Dokumentationen innebar fotografering
av samtliga frilagda fasader och en påfölfrån Vårdprogram 1999).
jande undersökning. Utskrivna fotografier användes som underlag i fältarbetet.
Fotounderlaget korrigerades till en storlek som motsvarar skala 1:20. Iakttagelser
markerades direkt på fotoutskrifterna och överfördes sedan till en digital version.
I vissa fall användes även befintliga fasadritningar som underlag.



Fig 3. Slottet avbildas med nytillkomna balkonger som löper över andra våningens hörn. Spår efter
dessa kan eventuellt vara igenmurade bjälkhål som iakttogs i murverket 2010-2011 (Målning av L W
Brandenburg 1826, från Vårdprogram 1999).

Dokumentationen utfördes som en variant
på kontextuell undersökningsmetodik. Metoden utvecklades inom den grävande arkeologin, men tillämpas även vid undersökning av
byggnader. Arbetet bygger på att identifiera
händelser, kontexter, i byggnadens utveckling
och länka samman dem i kronologisk ordning.
I en murad byggnad gäller det att studera murverkets egenheter och eventuella förändringar
i detta. Vanligtvis registreras varje enskild händelse, kontext, på en blankett. Ett tidskrävande
arbete som inte tillämpades fullt ut i detta fall.
Istället markerades kontexternas utbredning
på fotografierna tillsammans med kortfattade beskrivningar. Fokus lades på särdragen
hos de iakttagna murverken, avseende teknik,
material, fogbruk och ytskikt. Ett stort antal
bruksprover togs för att kunna göra återblickar
vid den följande etappen. Samtliga kontexter,
bruksbeskrivningar och färgdokumentationer
redovisas sist i rapporten som separata bilagor.
Fogbruksprover sparades inte.
Fig 4. Originalritning för sydvästfasaden av Thor
Medelplan 1863. Följer dagens utförande, undantaget portiken som ändrades redan i samband
med omgestaltningen. Utformades efter Scholanders ritning från 1867. (SFV arkiv, kopierad från
Vårdprogram 1999).


Frågeställningar
Undersökningen syftar till att belysa slottets byggnadsutveckling. Genom studier
av fasadernas murverk har målet varit att spåra vilka delar som tillhör slottets
äldsta period och vilka förändringar som följt. Förändringarna ordnas kronologiskt så långt det är möjligt. I vårdprogrammet för Bogesund presenteras flera
frågetecken. Nedan listas både dessa och andra frågor som behandlas i rapporten. På några punkter har kunskapen om slottets historia vidgats, men ännu kvarstår en hel del att utreda vidare i framtiden. Korta svar ges i direkt anslutning till
frågorna.

Huvudbyggnad
Är frontespiserna och trappstegsgavlarna samtida med tornen? Ja
Har fönstersättning och fönster genomgått förändringar? I plan 2 och i
gavelpartier. Eventuellt förstorades fönster i plan 2 redan 1811 (vp 1999:7-16)
Har portikens undertak varit kryssvälvt? På Scholanders ritningar är
undertaket kryssvälvt, men idag är det plant i platsgjuten betong. Kunde
ej utredas
Finns spår efter bjälkhål? (Flera bjälkar har löpt ut i exteriören.
Vp 1999:7-9) Ja, se sydöstfasad.

Fig 5. Planritning över slottet med fasaderna angivna.
10

-

Torn
-

Finns spår efter röd avfärgning? (Rödfärg inköptes på 1640-talet,
vp1999: 6-13). Nej
Finns spår efter äldre släta hörnkedjor? Nej, hörnen är överbyggda!
Är dekorelementen under fönster i plan 2 original eller sekundära?
Sekundära med ombyggnaden på 1860-talet

Har tornen genomgått några förändringar sedan 1860-talet? En port har
murats igen, annars nej.
Finns spår efter rödfärg på fasaderna? Nej

Byggnadsarkeologisk dokumentation
Första etappen 2010 omfattade fasaderna i sydväst och sydöst. Fältarbetet följde
byggnadsarbetets framskridande, vilket innebar att alla delar inte var synliga samtidigt. Putsen togs ner genom blästring medan detaljer som omfattningar och
listverk bilades för hand. Arbetet inleddes på sydvästfasaden med huvudentrén.
Murverkets renhetsgrad var till en början inte lika hög som på de tre efterföljande fasaderna. Dokumentationen av sydvästfasaden är därför inte lika detaljerad
när det gäller murgränser i anslutning till ommurade fönster och det påbyggda
gavelröstet. Iakttagelserna på sydvästfasaden bekräftas dock i den motsvarande
nordöstfasaden. På samma vis följer de två övriga fasaderna i sydöst och nordväst ett likartat förändringsmönster.
Andra etappen 2011 kvarstod fasaderna i nordväst och nordöst. Bägge fasaderna kunde studeras parallellt, vilket medgav jämförelser på plats när det gäller
murverk och fogbruk. Nedan redovisas iakttagelser för respektive fasad. Tornen
behandlas gemensamt. Helheten diskuteras under rubriken Slutsatser. På planen
över slottet anges fasader med väderstreck och tornen numreras från 1-4. För
mer ingående beskrivningar av specifika murverk se Bilaga 1. Kontextnummer
anges fortlöpande i texten.
Slottet består av en äldre huvudbyggnad i fyra våningar och fyra senare tillbyggda
torn. Samtliga fasader följer samma mönster och i den följande beskrivningen
av respektive fasad används begreppen huvudbyggnad och torn. Byggnaden ligger något förskjuten i förhållande till väderstrecken. I rapporten används samma
fasadbenämningar som i vårdprogrammet.
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Fig 6. Sydvästfasadens huvudbyggnad domineras av murverk från slottets äldsta period. I det välbevarade tegelmurverket ingår stråk av natursten. Bomhål för byggnadsställningar förekommer på
fyra nivåer. 1860-talets ombyggnad innebar tillägg av frontespis, en ny entréportik och förändringar
av fönster i plan 1 och plan 2. Dessa ytor är rödmarkerade. Siffrorna på planen motsvarar kontextbeskrivningarna i bilaga 2.

Sydvästfasaden – entrésidan
Sydvästfasaden är symmetriskt utformad i fyra våningar med central portik och
vertikalt hållen fönsteraxel. Fjärde våningen avslutas i en frontespis med avtrappat krön. Hörntornen är också enhetligt uppbyggt, men med ytterligare ett femte
våningsplan. Tornkrönen avslutas med krenelering. Samma fasadutförande återkommer i den motstående nordöstfasaden.

12

Huvudbyggnad
Bottenvåningens entré omges av spetsbågiga fönster, två på respektive sida. De
övriga tre våningsplanen har samma antal fönster, men med rak avslutning. Samtliga fönster är symmetriskt placerade. Fasadmurverket av i huvudsak tegel är murat i renässansförband (1/fb1). Inslag av natursten förekommer sporadiskt runt
om i fasaden. Stenmaterialet består av otuktad och tuktad natursten samt huggen sandsten. Naturstenen är i de fall fogar har varit möjliga att studera murade
med samma fogbruk som det omgivande tegelmurverket. Vanligtvis är stenen
också väl integrerad i teglets skitfgång. I några fall förekommer utjämnande fläkskift. Stenens placering i murverket följer inget tydligt mönster och tycks vara ett
komplement till teglet i ett murverk som sannolikt inte var tänkt för exponering
utan murat med avsikt att avtäckas med puts. Tegelmurverket har ingen bevarad
fogstrykning. Skiftgången är relativt jämn med en något varierande fogbredd.
Fläkskift och rullskift förekommer på ett flertal ställen runt om i fasaden.
Ankarjärn av 1600-talstyp förekommer
i anslutning till bjälklag i tre nivåer. Ankarsluten är tidstypiskt utformade med
dekorativt mittblad och voluter. Den tvådelade formen med separat dragjärn böjt
runt ankarsluten introducerades under
1600-talets andra hälft (Andersson & Hildebrand 1988:140).
Fasadens öppningar är av likartad utformning och mäter ca 1,3 x 1,75 m. I plan 2
har samtliga öppningar blivit ombyggda
(2/fb3). Omfattningarna kunde inte studeras i sin helhet på grund av kvarvarande
listverk. De ommurade partierna märks
främst genom brott i murverket. Skarvarna är inte lika lätta att härleda genom
fogbruket, men det finns en viss skillnad
när det gäller färg och hårdhet. Omfattningarna är murade med både hela och
avhuggna tegel anpassade efter det anslutande murverket. Fönsterförstoringen
tycks inte ha koppling till 1860-talets ombyggnad, då fogbruket i torn och frontespis är av helt annan mycket hårdare
och homogen karaktär. Liknande lerhaltigt fogbruk förekommer i motsvarande
öppningar på nordöstfasaden (se kontext
25 a-d) Även två sekundära öppningar i
gaveldelarna på nordväst- och sydöstfasaden har utmärkande lerhaltigt fogbruk
(Se kontext 16 och 22). Förstnämnda åtgärder kring fönstren i plan 2 är troligtvis

Fig 7. Ankarjärn av 1600-talstyp. Foto C. Pantzar
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Fig 8. Sydvästfasad. Bomhål är markerade i rött/rosa och med cirkel. Se även bild för sydöstfasad (fig 12).

utförda samtidigt. Gavelpartiernas fönster kan dock vara upptagna vid ett separat tillfälle. Sammantaget kan både gavelfönster och fönster i plan 2 knytas till
tiden före ombyggnaden på 1860-talet. Dessa förändringar markeras med blått
på fasadritningarna.
I dekorfälten ovan fönstren i plan fyra finns släktvapen utförda i marmor. Både
dekorfält och vapensköldar tillkom vid ombyggnaden på 1860-talet. Dekorfälten
gjordes om i cementputs vid 1950-talets renovering. Inför åtgärderna 2010 var
vapnen målade med ljus gråblå plastfärg. Inga underliggande färgskikt iakttogs.
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Runt om i fasaden iakttogs ett flertal små kvadratiska igenmurningar (5). De är
placerade med jämna mellanrum både horisontellt och vertikalt. Avståndet mellan de olika nivåerna är ca 2 meter och mellan hålen inom samma nivå ca 3 meter.
Form och placering antyder att det rör sig om spår efter äldre infästningar för
bjälkändar. Sådana förekom exempelvis vid montering av byggnadsställningar. I
vårdprogrammet omtalas även att bjälklaget har varit synligt ut i fasaden. Hålen
kan därmed vara spår efter en sådan konstruktion. Eventuellt kan hål i plan 2
fungerat som upplag för de hörnbalkonger som finns avbildade på målningen
från 1826.  
Portiken från 1860-talet är byggd över den tidigare portikens utbredning. I murverket ovan balkongen syns inga spår efter den tidigare portöppningen. Murverket nedan portiken undersöktes endast översiktligt. Naturstensmurverk från
äldsta perioden omgav fönster och dörröppningar formgivna vid 1860-talets
ombyggnad. Öppningarna i våningsplanet gjordes spetsbågiga.
Frontespisen är murad med tegel och fogad med kalkbruk liknande det som
förekommer i de bägge tornen (4/fb2a). Något som visar att ombyggnaden på
1860-talet kan kopplas till ett och samma kalkbruk.

Fig 9. Bildserie med fyra bilder av murverket under entréportiken. Murverket är till stor del ursprungligt med huvudbyggnaden, men senare ombyggt kring öppningar. Foto C. Pantzar.
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Fig 10. Sydöstfasadens faser. Siffrorna på planen motsvarar kontextbeskrivningarna i bilaga 2.
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Sydöstfasad – med glasveranda /vinterträdgård
Sydöstfasadens huvudbyggnad är kraftigt indragen och bara synlig i plan 3 och
4. Det översta planet avslutas i en trappstegsgavel. De två nedre våningsplanen
ligger i liv med hörntornen. Bottenvåningen är stenmurad med en centralt placerad port. Andra våningen består av en glasad veranda med flackt pulpettak.
Glasdelen anlades som en vinterträdgård.
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Bottenvåning
Bottenvåningen är enhetligt murad med
natursten i anslutning till tornen och tegel i mittpartiet. Murverket kan knytas
till tornens tillkomst både genom tegelmurverkets utformning och det över hela
sockeldelen enhetliga fogbruket. Både
den centrala portöppningen och fönstren
är samtida med bottenvåningen och tillkomna på 1860-talet.  
Huvudbyggnad - plan 3 och 4
Fasaden är symmetriskt utformad med
tre fönster per våningsplan och en blinderad gavelavslutning med trappstegskrön. I
gavelpartiet finns ytterligare fönsteröppningar i två rader, en nedre med tre och Fig 11. Detalj av huvudbyggnadens äldsta murverk med inslag
en övre med två (9 resp 18). Våningspla- av natursten. Murytan till höger är upphuggen för anordnandet
nen markeras inte med listverk, men kan av blinderingen på 1860-talet. Foto C. Pantzar.
följas genom ankarjärnens utbredning.
Fasaden är murad med tegelmurverk i renässansförband (6/fb1a). I plan 3 och 4
har teglet ett sparsamt inslag av natursten. Murverket är fogat med ett medelhårt
varmt ljusgrått kalkbruk med frekventa kalkfläckar. Samma fogbruk återfinns i
de båda våningsplanens samtliga nuvarande fönsteröppningar (7). I gavelpartiet
ovanför plan 4 löper en tydlig murgräns. Till det sekundära gavelmurverket hör
både befintliga små spetsbågiga fönster (9) och den övre trappstegsdelen (31).
Murverket i dessa delar har stora likheter med tornen när det gäller fogbruk och
utförande. I gavelpartiet iakttogs även rester efter flera äldre omfattningar. Några
är samtida med det ursprungliga murverket och andra är senare tillägg.
Öppningar
Fasadens nuvarande öppningar är av likartad rakavslutad uformning och mäter
ca 1,3 x 2,3 m (7/fb1a). Samtliga öppningar omges av likartat enkelt profilerat
listverk. Fönstren i plan 4 kröns även av dekorativa spetsbågiga tympanonfält.
Listverket är uppbyggt av hårt cementbruk och maskinslaget tegel. Dessa detaljer härrör därmed från den senaste fasadrenoveringen på 1960-talet. Samtliga
nuvarande fönsteröppningar i plan 3 och 4 är samtida med det ursprungliga
tegelmurverket och oförändrade i sin utbredning. I fasadens övre del finns sammanlagt fem spetsbågiga fönster. Samtliga är tillkomna med gavelröstet på 1860talet. De tre nedre är något högre och nivån för dessa benämns som plan 5 (9).
De två övre är något mindre och benämns som plan 6 (18).
Spår efter fler ursprungliga omfattningar finns bevarade i det uppskjutande gavelpartiet. Sammanlagt iakttogs rester av fem segmentbågiga omfattningar. Tre
var belägna på en lägre nivå i jämnhöjd med blinderingens nedre fönster, plan 5.
Bågarna i dessa varierade något i storlek men uppmätte omkring 1,3 x 1,5 m (8ac/fb1a). Spår efter ytterligare två öppningar iakttogs i höjd med det översta föns-
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Fig 13. Just ovan gavelpartiets spetsbågiga fönster
syns rester efter en med huvudbyggnaden ursprunglig
öppning. Bågen är segmentbågig och endast bevarad i
ytterkanterna (kontext 8a). Foto C. Pantzar.

Fig 12. Sydöstfasad. Bomhål är markerade med rött/
rosa och med cirkel.

terparet, i plan 6. Även dessa har varit segmentbågiga, men av något mindre format (15a-b). De var
dock inte mätbara i sin helhet. Den bäst bevarade
till vänster hade i sin tur blivit förminskad i något
skede innan gavelombyggnaden och det nuvarande
fönstret kom till. Omfattningen var så intakt att
dess storlek kunde uppskattas till 0,95 x 1,05 m
(16/fb8). Murverket i det förminskade fönstret är
fogat med ett karakteristiskt mycket lerhaltigt fogbruk. Äldre avbildningar visar fönsterband även i
det övre gavelpartiet. Förekomsten av två ytterligare fönsterrader kan därmed bekräftas.
Murverk tillhörande huvudbyggnadens äldsta period har utnyttjats i 1800-talets omgestaltning. Blinderingen har till stor del utformats genom upphuggning av det gamla murverket.

Fig 14. Ovan fönstren i plan 4 framkom små igenmurade öppningar. Dessa är beskurna av de nuvarande
fönstrens spetsbågiga gavelfält. Foto C. Pantzar.
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Spår efter tre sekundära omfattningar förekommer
just ovanför fönstren i plan 4. Valvbågarna ansluter
till det omgivande murverket mot en upphuggen
yta. Öppningarna är segmentbågiga och småskaliga, max 70 cm höga (10/fb4). De små öppningarna ansluter till murverket i blinderingarna och är
således samtida med gavelröstet. Igenmurningen
av samma öppningar har fogbruk som liknar det
i tornen (11/fb5). Placeringen nära den befintliga

fönsterraden gör att öppningarnas utbredning når ner bakom de nuvarande
spetsbågiga tympanonfälten. De nuvarande fönstrens gavelfält kan därmed inte
ha haft samma utbredning vid tiden för de små öppningarna. Läget och storleken
väcker frågor kring fönstrens funktion. Ett möjligt scenario är att gavelpartiets
utformning korrigerades under renoveringens gång. Det skulle kunna förklara
varför igenmurningen av öppningarna liknar 1860-talets murverk.
I plan 3 finns en igenmurad sekundärt tillkommen dörröppning (12/fb7). Omfattningen ansluter till det omgivande tegelmurverket med en tydlig skarv. Fogbruket antyder samtidighet med de små öppningarna i plan 4. Igenmurningen
är relativt sen, med inblandning av cement (13/fb6). Dörren har anslutit till
glasverandans flacka tak och fungerade antagligen som balkongdörr. Öppningen tillkom därmed sannolikt i samband med att glasverandan/vinterträdgården
byggdes på 1860-talet. Den cementhaltiga igenmurningen antyder att den togs ur
bruk vid renoveringen på 1960-talet.  
På huvudbyggnaden påträffades äldre bevarade putsrester. De var belägna bakom det senare påbyggda tornet(nr 2) och därmed från tiden före omgestaltningen på 1860-talet. Putsen låg direkt på huvudbyggnadens tegelmurverk. Underst
en slätputs med sammansättning liknade det
fogbruk som är allmänt för både plan 3 och
4 (fb 9). Putsen var målad med flera lager vit
kalkfärg. Därefter följde en spritputs med flera
lager kalkavfärgningar (fb10). Slottet var alltså
spritputsat vid ombyggnaden i slutet på 1800talet.

Nordvästfasad
Fasaden följer samma uppbyggnad och förändringsmönster som sydöstfasaden. De två nedre
våningsplanen ligger i liv med tornen. Huvudbyggnaden är kraftigt indragen och endast synlig i plan 3 och 4. Det blinderade gavelpartiet
har ytterligare två fönsterrader och en trappstegsavslutning. Fönsterraderna benämns i den
följande texten som plan 5 och plan 6.
Plan 1 och 2
Bottenvåningen har en centralt placerad tegelomfattad portal. På respektive sida finns
ett fönster och en dörr. Dörren till vänster är
igenmurad med material som påminner mycket
om det omgivande murverket. Fasadmurverket
är enhetligt utfört med natursten nedtill och
tegel omkring fönster, dörrar och i anslutning
till tornen. Murverket kan knytas till tornens
tillkomst både genom förband i murhörn och

Fig 15. Här syns samtliga äldre öppningar i nordvästfasadens
övre gavelparti.
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fogbruk. Samtliga öppningar är samtida
med bottenvåningen och därmed tillkomna på 1860-talet. Gemensamt för omfattningarna är segmentbågig avslutning
och snett avfasade smygar. Avfasningen
börjar ca 0,5 meter upp från öppningens
underkant.

Fig 16. Liten äldre igenmurad öppning som är beskuren av den
nuvarande öppningens spetsbågiga gavelfält (kontext 10a). Plan
4. Foto C. Pantzar.

Fig 17. Nuvarande spetsbågig öppning har ersatt en äldre öppning (kontext 19c). Den avskurna bågen syns på bägge sidor om
fönstret. Foto C. Pantzar.

Andra våningsplanets tegelmurverk ligger i förband med angränsande tornmurverk. Fönstersmygarna är avfasade från
0,5 m höjd, precis som i bottenvåningen.
Samtliga fönster har även mönstermurad
bröstning lik den som finns på tornet.
Både murverk och omfattningar har talrika lagningar med cementhaltigt bruk.

Huvudbyggnad – plan 3 och uppåt
I likhet med huvudbyggnadens övriga
fasader är tegelmurverket murat i renässansförband. Befintliga rakavslutade öppningar i plan 3 och 4 är samtida med det
omgivande murverket. Enstaka smygar är
reparerade med kc-bruk och delvis nytt
tegel. Det tycks däremot inte förekomma
några upphuggningar som kan kopplas
till förstoringar av de nuvarande omfattningarna. Befintliga fönster i plan 3 och
4 är av samma storlek och mäter 2,3 x
1,35 m (se 7/fb1a). Ovan fönstren i plan
4 finns tre sekundärt tillkomna öppningar
som är murade med samma murverk som
trappstegsgaveln. Omfattningarna är segmentbågiga och är 0,5 m höga och 0,65
m breda (10a/fb4). Läget ovan befintliga
öppningar sträcker sig ner under de nuvarande spetsbågiga dekorfälten. Öppningarna är igenmurade med tegel och ett fogbruk som har stora likheter med bågens
fogbruk (11a/fb5). Bågens fogbruk har
dock större kalkfläckar.
I fasadens övre del finns sammanlagt fem
spetsbågiga fönster. Samtliga är tillkomna
med gavelröstet på 1800-talet. De tre nedre i plan 5 följer fasadens fönsteraxel (17).
De två övre i plan 6 är centrerade (18). I
motsvarigheten till plan 5 och 6 finns ett

20 den omfattning som är en förminskning med
Fig 18. Här syns
mörkbrunt fogbruk (kontex 22). Omfattningens yta är tillhuggen
med tillkomsten av blinderingen på 1860-talet. Foto C. Pantzar.

flertal äldre nu igensatta öppningar.
I plan 5 framkom rester av fyra omfattningar som alla tillhör fasadens
äldsta tid. Tre är belägna i anslutning
till befintliga öppningar. Samtliga är
segmentbågiga och sannolikt från
början av samma dimensioner. Endast ett är mätbart i underkant, det
längst till vänster mäter 1,32 x 1,75
(19a-c). Den fjärde öppningen är
belägen något lägre än de övriga tre
(20). Även den är segmentbågig och
endast bevarad i ena smygen. Med
utgångspunkt från bågens utbredning mäter öppningen 1,1m. Öppningen är i övrigt igenmurad med
nyare murverk tillhörande gavelröstet. Igenmurningen ger höjden 1,1 m
och en bredd på 0,8 m. Eventuellt
kan öppningen vara anpassad efter
interiören och därmed delvis varit
ett blindfönster.  
I plan 6 iakttogs tre äldre igenmurade öppningar varav två är samtida
med det äldsta fasadmurverket (21ab). Den tredje är en förminskning
av den ena äldre omfattningen och
utmärker sig med ett mörkare brunt
fogbruk (22). Samma bruna fogbruk
återfinns även i igenmurningen av
den andra öppningen. Förändringen
tillhör därmed en separat händelse,
utförd innan gavelombyggnaden på
1860-talet. De ursprungliga öppningarna är av samma storlek 1,5 x
1,2 m. Den förminskade öppningen
har oförändrad bredd men en lägre
höjd på ca 0,5 m.

Nordöstfasad
Nordöstfasaden följer samma mönster som sydvästfasaden, så när som
på att bottenvåningen saknar entré.
Därtill finns ett kapell västerut och
ett trapptorn i öster. Bägge delar
tillkom med ombyggnaden på 1860talet.
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Fig 19. Nordvästfasadens faser. Siffrorna
på planen motsvarar kontextbeskrivningarna i bilaga 2.
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Fig 20. Nordöstfasaden följer samma förändringsmönster som sydvästfasaden. Stora
delar av fasaden består av intakt murverk från huvudbyggnadens äldsta period. I plan
två har samtliga fönster blivit ombyggda någon gång före 1860-talets ombyggnad (markerat i blått). Rester efter ett ursprungligt fönster finns bevarat invid andra fönstret från
vänster. Rödfärgade ytor som frontespisen härrör från ombyggnaden på 1860-talet.

Bottenvåning
Bottenvåningen är murad med natursten utan markerad sockel. Skiftgången är
relativt jämn med både obearbetade och kluvna stenar. Fogarna varierar i bredd
och är frekvent skolade med tegel. På en låg nivå finns tre rektangulära gluggar
med rak smyg som avslutas inåt med svart smidesgaller. Gluggarna är mellan
0,4 – 0,5 m höga och 0,2-0,3 m breda (23/fb1c). Fogbruket i bottenvåningen
är karakteristiskt för de äldsta delarna av slottet. Det skiljer sig avsevärt från
det fogbruk som är gemensamt för ombyggda delar på 1860-talet. Byggnadens
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ursprungsbruk är lerhaltigt och varmt brungrått i färgen. Det kännetecknas av
frekventa stora kalkfläckar. Att jämföra med 1860-talets ljusa, gråvita betydligt
mer homogena kalkbruk (fb2e).
Trapptornet i öster möter mot huvudbyggnaden med en stötfog, men är däremot murad i förband med det anslutande hörntornet. Kapellet i sin tur ansluter
också med stötfog mot huvudbyggnaden, i bottenvåningen via en strävpelare
som når upp till plan 2.

Plan 2-4
Huvudbyggnadens tegelmurverk följer samma mönster i plan två till fyra. Teglet
är murat i renässansförband med tegelstorleken 29-30 cm x 14,5-15 cm x 7-7,5
cm. Fogbredden varierar relativt mycket, alltifrån från 5-30 mm. Många stenar är
tillhuggna på längden och flertalet är skadade i ytan. Fogbruket i tegelmurverket
är samma som i bottenvåningens naturstensmurverk, lerhaltigt med kalkfläckar.
De tre våningsplanen har symmetriskt
placerade segmentbågiga fönster. I plan 2
har samtliga blivit ombyggda i både smyg
och båge (25a-d/fb12). Murverket i de
ommurade delarna är fogat med ett smuligt, brunaktigt fogbruk som helt avviker
från det som kännetecknar 1860-talets
ombyggnad. I anslutning till andra fönstret från vänster framkom även rester efter
en äldre ursprunglig öppning (26/fb1c).
Endast delar av bågen och ena smygen
var bevarad. Bågen är belägen på en något
lägre nivå än den nuvarande öppningen,
men smygen har samma utbredning neråt
som befintligt fönster. Fönstren i plan två
var därmed inledningsvis något mindre i
formatet, men med underkant på samma
nivå som de nuvarande. Förändringen
till dagens utbredning kan inte knytas
till 1860-talets ombyggnad. Fönster på
samma plan i den motsvarande sydvästfasaden har likartat fogbruk. Förändringen
av dessa fönster tycks därmed vara utförd
samtidigt någon gång före 1860.   Murytan nedanför fönstren i samma våningsplan är upphuggen för att skapa relief
till en mönstermurad bröstning lik den
som finns på tornen. I den tillhuggna
ytan framträder ett lerhaltigt fogbruk
överlagrat av ljusare kalkbruk tillhörande
1860-talets ombyggnad. Reliefen kan således knytas till detta tillfälle.

Fig 21. Bevarad del av ursprungligt fönster i nordöstfasaden, plan
2. Fönstren i våningsplanet omformades redan innan den stora
ombyggnaden på 1860-talet. Motstående fasad i sydväst har genomgått samma fönsterförändring i plan 2. Foto C. Pantzar.

23

I plan 3-4 är öppningarna samtida med omgivande murverk (27). Undantaget ett
som blivit lagat i samband med ombyggnaden på 1860-talet (29). Flera har även
cementhaltiga delar från 1960-talet. Frontespisen är murad med för 1860-talet
typiskt murverk. I trappstegskrönet framträdde även tidstypiska ögleformade ankarjärn. Murverket närmast kapellet är ommurat fram till och med det närmaste
fönstret. Ingreppet är gjort med kalkcementbruk och utfört i samband med den
senaste fasadrustningen på 1960-talet. Även andra delar av fasaden har bitvis
genomgått reparationer i samband med 1960-talets fasadrenovering.

Tornen
Tornen kallas för 1- 4 med början i nordvästra hörnet och motsols, det vill säga
från tornet till vänster om huvudentrén (se fig 5).
Hörntornen är till stor del oförändrade sedan tillkomsten på 1860-talet. De är
jämnhöga och avslutas uppåt med tandformad krenelering. De respektive tornen
följer samma mönster när det gäller fönstersättning och murverk, med ett fönster
per våningsplan. I likhet med huvudbyggnaden har bottenvåningen spetsbågiga
fönster, medan övriga delar uppåt har rakt avslutade öppningar. Samtliga öppningar är samtida med tornfasadernas ursprungliga murverk. Mindre ändringar
finns nedtill i omfattningar på plan två och tre.
Hörntornens tegelmurverk är murat i renässansförband med ett homogent tegelmaterial (3/fb2). Tegelstorleken är gemensam för samtliga fyra torn och uppmäter ca 280-290 x 140-150 x 70-75 mm. Ytterhörnen är murade med avjämnande småstenar i samtliga fyra fall. Ankarjärn förekommer med jämna mellanrum
längs med hela tornets höjd. Samtliga är av samma utformning i rak 1800-talstyp.
Några ser något nyare ut och kan vara tillkomna i efterhand i samband med fasadreparationer.

Fig 22. Tornöppning i anslutning till nordvästfasaden.
Igenmurad med cementhaltigt bruk på 1960-talet. Foto
C. Pantzar.
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Fig 23. Avlastningsbåge i tornvägg till höger om huvudbyggnadens nordvästfasad. Tillkommen redan vid tornbyggnationen på 1860-talet för att underliggande matsal
skulle kunna löpa in i torndelen. Foto C. Pantzar.

Dörröppningar
Balkongen över glasverandan i anslutning
till sydöstfasaden nås via två torndörrar,
en i varje tornfasad. Bägge dörrarna tycks
vara samtida med tornen, men har i något
skede omformats från segmentbågig till
rak avslutning.
På motsatt sida i nordväst, ovan lågdelen,
framkom ytterligare en igenmurad torndörr. Dörren var belägen i torn 3 till vänster om huvudbyggnaden. Omfattningen
är samtida med tornväggen och igenmurningen består av tegel och kc-bruk som
kan knytas till 1960-talet.
På motsatta tornväggen (torn 4) riktad
mot huvudbyggnadens nordvästfasad
framkom en bred spetsbågig omfattning i nivå med den anslutande lågdelen.
Spetsbågen finns belagd från 1860-talets
ombyggnad som en förstärkning/avlastning i samband med att matsalen i plan
två vidgades in i det aktuella tornet. Till
höger om avlastningsbågen iakttogs även
en rökgång.
På torn 1 mot nordvästfasaden fanns spår
efter äldre kvastad slätputs med ljus avfärgning (fb13).

Fig 24. Tornen möter mot huvudbyggnaden med tydliga stötfogar. I bilden är tornmurverket till vänster. Foto C. Pantzar.

Slutsatser
Huvudbyggnaden i mitten tillhör slottets äldsta period och härrör från 1640talet. De fyra hörntornen ansluter till mittdelen med stötfogar och är byggda
i samband med den stora omgestaltningen på 1860-talet. Vid samma tillfälle
byggdes även kapell, utvändigt trapptorn och entréns portik. Tornen i sydöst
och nordväst förenades även med nya mellanlöpare i två våningar som inrymde
vinterträdgård respektive matsal. Samtliga delar ansluter precis som tornen till
huvudbyggnaden genom tydliga stötfogar.

Äldre fönster och dörrar i huvudbyggnaden
Sydväst och nordöstfasaden följer samma mönster med ombyggda fönster i plan
2. Sydvästsidan genomgick tyvärr inte samma noggranna dokumentation som
den motsatta på grund av kvarvarande puts kring omfattningar. Mönstret som
skådas i nordöst kan dock skönjas även i sydväst. Fönstren har varit något min-
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dre i storlek. Med utgångspunkt från den bevarade omfattningen i nordöst hade
plan 2 från början något lägre sittande rundbågiga fönster.
De indragna trappgavelfasaderna i sydöst och nordväst följer i sin tur ett samstämmigt mönster. I det äldsta stenhuset från 1600-talet var dessa synonyma
med gavelfasader. Murverket var högre här än på långsidorna. I dagens blindering finns stora delar av1600-talets gavelmurverk bevarat. Flera avbildningar
från tiden före ombyggnaden på 1860-talet vittnar om fönster i gavelpartiet.
Förekomsten av dessa bekräftades i murverket. Gaveldelen hade från början
två fönsterrader med tre respektive två öppningar. De tre nedre fönstren följer
samma fönsterrytm som plan 3 och 4. De två övre fönstren är mer centrerade
då murverket på denna höjd avtrappades i en förmodat rak gavelspets. Samtliga
påträffade äldre gavelfönster har segmentformad avslutning. I något skede innan
den stora omgestaltningen har en av de övre öppningarna på respektive sida
förminskats något.
Tredje och fjärde våningens fönster och murverk är intakta sedan ursprungstiden
i samtliga fyra fasader.
På sydöstsidan framkom en igenmurad dörr i nivå med glasverandans tak. Den
öppnades i samband med ombyggnaden på 1860-talet och togs åter ur bruk vid
renoveringen på 1960-talet.

Tornöppningar
Tornets samtliga fönsteröppningar är samtida med tornens uppförande. Dörrar
finns i anslutning till mellanbyggnadernas takterasser. En ovan matsalen i nordväst och två ovan glasverandan i sydöst. Dörren ovan matsalen togs ur bruk på
1960-talet.  

Byggnadsutveckling
1640-talet
Huvudbyggnaden är välbevarad avseende murverk och fönstersättning. Det renässansmurade tegelmurverket kännetecknas av ett gråaktigt lerhaltigt fogbruk
med frekventa kalkfläckar. Runt om i samtliga fasader förekommer ett sparsamt
inslag av natursten. Spår efter igenmurade bomhål iakttogs i både sydöst- och
sydvästfasaderna. Fönstersättningen i tredje och fjärde våningen är oförändrad
sedan ursprungstiden. Andra våningen hade däremot från början mindre öppningar på en något lägre nivå. Gavelfasaderna i nordväst och sydöst hade en helt
annan utformning med större segmentbågiga fönster. En nedre rad som följer
fönsterrytmen i plan 3 och 4 med likartade segmentbågiga fönster. En övre med
två dito bågar av något mindre format.
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Före 1860
Fasadförändringar har genomförts i något skede före 1860-talets ombyggnad.
Till dessa räknas förminskning av ett gavelfönster per fasad, i nordväst respektive sydöst. De övriga två fasaderna har genomgått fönsterförstoring i våning 2.
Kännetecknande före dessa förändringar är ett smuligt, betydligt mer lerhaltigt
fogbruk än ursprungsbruket.
1860-talet
Omgestaltningen på 1860-talet innebar som redan nämnts storskaliga förändringar med nya torn och gavelpartier. Murverket från denna tid är enhetligt murat
i renässansförband med ett ljust beige homogent kalkbruk. För huvudbyggnaden innebar ombyggnaden förändringar av samtliga gavelfönster. I de nyskapade gavelfälten infogades smala spetsbågiga fönster. Nedan dessa infördes nya
småskaliga öppningar. Bågarna till dessa är tydligt samtida med den anslutande
blinderingen. Dessa tycks dock ha varit kortlivade, då de är belägna på samma yta
som fjärde våningens spetsbågiga fönsterdekor. Eftersom ombyggnadsritningarna från 1800-talet visar dekorativa gavelfält på de angränsande fönstren, var
dessa planlagda redan från början. Igenmurningen av de små fönstren har stora
likheter med 1860-talets murverk. Ett tänkbart scenario är att fönsterdekoren är
tillkommen i efterhand och att öppningarna med detta tilltag togs ur bruk.
I och med tillägget av en vinterträdgård i sydöst öppnades en dörr mellan huvudbyggnaden och den nya takterassen. Till samma terrass anslöt även två tornöppningar. Ytterligare en torndörr fanns från tornet till taket ovan nordvästfasadens
matsal.

1960-tal
Renoveringen omfattade samtliga fasader. All puts avlägsnades och ersattes med
hård cementputs. Huvudbyggnadens terassdörr murades igen. Även torndörren
ovan matsalen i nordväst togs ur bruk.
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Bilaga 1 – Fasadritningar
Fasadplaner/foton finns på bifogad CD
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Bilaga 2 – Kontexter
Förkortningar:
hb=huvudbyggnad dvs mittdelen ej tornen
svf=sydväst, söf=sydöstfasad nvf=nordvästfasad nöf=nordöstfasad
plan 1=1 osv
exempel: hb/svf/2= plan 2 i huvudbyggnadens sydvästfasad

1640-tal
Före 1860-tal
1860-tal
1960-tal

1 Murverk – hb/svf/plan 2-4 – ursprungligt med våningsplanen - handslaget
rött tegel, renässansförband, 11 skift/m, tegelstl 290-300 x 140-145 x 75-80 mm,
inslag av natursten, obearbetad, tuktad och huggen sandsten, främst av gråblå
kvartsittyp, fogbredd varierar mellan 10-30 mm både horisontellt och vertikalt.
Fb1 – ljusgrå, halvfett, lerhaltigt, medelhårt väl sammanhållet; sand <2 mm, frekvent inslag
av kalkklumpar <7 mm, inslag av kol <2 mm, , tegelflis ljust < 3 mm, inslag av halm.
2 Öppning hb/svf/plan 2 - ommurade omfattningar – av tegel, ofta avhuggna
för att passa mot anslutande fasadmurverk, tydliga skarvar dock ej helt undersökta då puts fanns kvar på stora delar. Fb3-, gulgrå-beige, sand< 3 mm, kalkfläckar
<3 mm, medelhårt, smular sig lättare än anslutande fasadfogbruk fb1, liknar detta men är
ngt mörkare och betydligt torrare.
3 Murverk – torn /1-4 - handslaget rött tegel, renässansförband, 12 skift/m,
tegelstl 280-290 x 140-150 x 70-75 mm. Fb 2 – ljust gråbeige, hårt, torrt, sand < 1
mm, kalk < 2mm.
4 Murverk – hb/svf och nöf/frontespis –Fb2a- ljust gråbeige, hårt, torrt, sand < 1
mm, kalk < 3 mm.
5 Öppningar - hb/ svf/plan 2-3 – små kvadratiska öppningar, 0,2-0,3 m breda.
Igenmurade med tegel och kalkbruk, ev äldre infästningar för bjälkändar, tex
byggnadsställningar.
6 Murverk hb/söf/plan 3-4 - ursprungligt med våningsplanen – handslaget rött
tegel med ngt inslag av natursten, 11,5 – 12,5 skift /m, tegelstl 285-300 x 140-150
x 70-80 mm, fogbredd varierar kraftigt vanligen 10-25 mm, men upp till 40-50
mm höga. Fb1a - ljus gråbeige, lätt lerhaltigt, medelhårt, smular lätt, sand < 3 mm, frekvent
inslag av kalkfläckar < 8 mm, inslag av kol, träflis.
7 Öppningar – hb/söf/ och nöf/ plan 3-4 – ursprungliga med våningsplanen
– 1,35 x 2,3 m
8a-c Öppningar – hb/söf/ gavelparti (plan 5) - 3 igenmurade fönster - 8 a 1,3 x
1,5 m, svagt rundbågig, tegel. 8b ej mätbar, segmentbågig, tegel. 8c 1,2 x 1,5 m,
segmentbågig, tegel. Se likhet med 19a-c. Fb1a.
9 Öppningar – hb/söf/ gavelparti (plan 5) – 3 spetsbågiga öppningar –0,65 x
2,2 m. Se fb2a.
10 Öppningar – hb/söf/ ovan plan 4 – 3 små segmentbågiga omfattningar, tegel, max 70 cm höga, troligen samtida med gavelpartiet. Fb4– ljusgrå, medelhårt,
sand < 2mm, frekventa kalkfläckar < 7mm.
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10a Öppningar – hb/nvf/ ovan plan 4 – 3 små segmentbågiga omfattningar, tegel, 0,65 m breda och 0,5 m höga, troligen samtida med gavelpartiet. Fb se Fb4
11 Murverk – hb/söf/ ovan plan 4 – igenmurningar av 10 - fogbruk som liknar
det i tornen. Fb 5– ljusgrå, medelhårt, homogent, sand < 2mm, frekventa kalkfläckar < 2mm. Liknar fb2 i torn.
11a Murverk – hb /nvf- ovan plan 4 – igenmurning av 10a , samtida med gavelparti. Fb se fb5
12 Öppning – hb/söf/plan 2 – portal (igenmurad) – tegel, segmentbåge, 1,15 x
2,1 m. Fb 7– gulvit, väl sammanhållet, ngt smuligt, homogent, sand < 2 mm, kalkfläckar
< 3 mm, inslag av kol.
13 Murverk – hb/söf/plan 2 – igenmurning av portal 12 – tegel i renässansförband, 12 skift/m, 280-290 x 130-135 x 70-80 mm, välbevarad tegelyta. Fb6
– gråvitt homogent, cementhaltigt, sand < 2 mm.
14 Öppningar - Tornportaler plan 3 riktade mot hb/söf/ - tegel, segmentbåge,
tv 1 x 2,4 m , th 1x 2,35 m. Samtida med tornen. Fb se fb2b.
15 a-b Öppningar – hb/söf/ gavelparti (plan 6) – 2 igenmurade fönster – segmentbåge, samtida med hb äldsta murverk. Fb se fb1.
16 Öppning – hb/söf/gavelparti (plan6) - förminskning av 15a –segmentbåge,
tegel, 0,95x1,05 m, specifikt brunt fogbruk – fb 8 mellanmörkt, gråbrun, lerhaltigt,
torrt, smular lätt, sand mest < 3 mm, upp till 10 mm, kalkfläckar mest < 2 mm upp till
15 mm.
17 Öppningar - hb/ nvf/ gavelparti (plan 5) – tre st, spetsbåge, tegel, 0,65 x 2,2
m. Fb 11 –gråvitt, torrt, medelhårt, men smular ngt, homogent, tydliga kalkfläckar < 2 mm,
fogbruk 1860-talets ombyggnad, mycket likt tornens fb.
18 Öppningar - hb/söf och nvf/ gavelparti (plan 6) – två st, spetsbåge, tegel,
0,65 x 1,7 m. Se fb 11
19 a-c Öppningar - hb/nvf/ gavelparti (plan 5) – tre ursprungliga fönster (igenmurade) segmentbåge, från vänster till höger: a 1,32 x 1,75 m, b 1,35 x 1,64 ej
mätbar i underkant, c 1,3 x 1,65m ej mätbar i underkant. Samtliga samtida med
hb äldsta murverk och ommurade med gavelparti. Se likhet med 8 a-c. Fb se 1b.
20 Öppning - hb /nvf/gavelparti (plan 5) - belägen något lägre än 19a-c, igenmurad, segmentbåge, tegel, delvis blindfönster? Mellan 0,8 – 1,1 m och 1,1 m
hög. Samtida med hb äldsta murverk ommurad med gavelparti. Fb se 1b.
21 a-b Öppningar - hb/nvf/gavelparti (plan 6) – 2 st, segmentbåge, 1,2 x 1,5
m, samtida med hb äldsta murverk, en ommurad före och en med gavelparti. Se
likhet med öppning 15 a-b. Fb se fb1b
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22 Öppning - hb/nvf/gavelparti (plan 6) – segmentbåge, förminskning av 21,
samma bredd 1,2 m, men lägre höjd 0,95 m, tillkommen före 1860-talets gavelparti. Se likhet med Öppning 16. Fb se fb8
23 Öppningar - hb/nöf/bv – 3 st gluggar i naturstensmurverk, stående rektangulära, från vänster till höger: 0,26 x 0,39m, 0,31 x 0,49 m, 0,21 x 0,38 m, samtida
med omgivande murverk. Fb se 1c
24 Murverk- hb/nöf/plan 2-4 – ursprungligt med våningsplanen, tegelmurverk,
handslaget rött tegel, renässansförband, 11 skift per meter, tegelstl 290-300 x
145-150 x 70-75 mm, fogbredd varierar mest 10-20 mm, men upp till 30 mm,
många stenar tillhuggna på längden, flertalet skadade i ytan. Fb 1c - varmt brungrått,
lerhaltigt, halvfett, väl sammanhållet, sand < 5mm, frekventa stora kalkfläckar <10mm,
inslag av halm/gräs och kol.
25a-d Öppningar - hb/nöf/plan 2 – 4 st, ommurade omfattningar, segmentbåge. Fb 12 – gråbrunaktigt varierar från ljus gråvit till mörkare brungrå torrt, smuligt,
sand mest < 3 men upp till 10 mm, kalkfläckar mest <4 mm, upp till 15 mm.
26 Öppning – hb/nöf/plan 2 – rundbåge, igenmurad med 25b, tegel, samtida
med hb äldsta murverk, fb se 1c
27 Öppningar –hb/nöf/plan 3 och 4 – 7 fönster samtida med våningsplanens
äldsta mv – segmentbåge, handslaget rött tegel, 1,4 x 2,3 m i plan 3 och 1,35 x
2,3 m i plan 4. Fb se 1c.
28 Murverk – kapell – tegelmurverk 1860-tal – rött tegel, renässansförband, 11
skift/m, tegelstl 285-290 x 140-150 x 70-75 mm, fogbr 5-20 mm. Fb 2f – ljus
varmgråbeige, torrt, sand <3 mm, kalkfläckar < 3 mm, insl av halm.
29 Öppning – hb/nöf/plan 3 – fönster längst till höger med ommurad omfattning, segmentbåge. Åtgärd samtida med torntillbyggnad. Se fb2e.
30 Murverk – samtliga fasader – tegelmurverk med industrislaget tegel och cementhaltigt fogbruk.
31 Murverk – hb/nvf och söf/trappstegsgavel – se kontext 4.
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Bilaga 3 – Fogbruk och ytskikt
Förkortningar:
Fb=fogrbuk pb=putsbruk

Fb1 hb/svf/plan 2-4 – ursprungligt murverk - ljusgrå, halvfett, lerhaltigt, medelhårt väl sammanhållet; sand <2 mm, frekvent inslag av kalkklumpar <7 mm,
inslag av kol <2 mm, tegelflis ljust < 3 mm, inslag av halm.
Fb1a hb/söf/plan 3 – ursprungligt murverk . ljusgrå, halvfett, lerhaltigt, medelhårt, väl sammanhållet, sand < 2 mm, frekventa kalkfläckar mest < 3 mm, upp
till 12 mm, inslag av kol < 2 mm och halm.
Fb1b hb/nvf/plan 2-4 – ursprungligt murverk - ljus gråbeige, lätt lerhaltigt,
medelhårt, smular lätt, sand < 3 mm, frekvent inslag av kalkfläckar < 8 mm,
inslag av kol, träflis.
Fb1c hb/nöf/plan 1-4 - varmt brungrått, lerhaltigt, halvfett, väl sammanhållet,
sand < 5mm, frekventa stora kalkfläckar <10mm, inslag av halm/gräs och kol.
Fb 2 torn 1 - tornmurverk - ljust gråbeige, medelhårt, torrt, sand < 1 mm, kalk
< 2mm.
Fb2 a hb/svf/frontespis – tegelmurverk - ljust gråbeige, hårt, torrt, sand < 1
mm, kalk < 3 upp till 10 mm.
Fb2b torn 2 – tornmurverk - gulvit, väl sammanhållet, ngt smuligt, homogent,
sand < 2 mm, kalkfläckar < 3 mm, inslag av kol.
Fb2c torn 3 – tornmurverk – gulvit, homogent, ngt smuligt, sand< 2 mm upp
till 10 mm, kalk mest < 3 mm upp till 10 mm.
Fb2d torn 4 – se fb 2c tex.
Fb2e hb/nöf/frontespis - ljust gråvitt till beige, torrt och relativt väl sammanhållet, sand < 5 mm, inslag av kalkfläckar mest < 3 mm upp till 10mm.
Fb 2f kpell - ljus varmgråbeige, torrt, sand <3 mm, kalkfläckar < 3 mm, insl av
halm.
Fb3 hb/svf/plan 2 – ommurade öppningar - mellanmörkt gulgrått, medelhårt,
smular sig lättare än anslutande fasadfogbruk fb1,
Fb4 hb/söf och nvf/ ovan plan 4 – 3 små segmentb omfattningar – ljusgrå,
medelhårt, sand < 2mm, frekventa kalkfläckar < 7mm,
Fb 5 hb/söf och nvf/ ovan plan 4 – igenmurning av 3 små segmentb omfattningar – ljusgrå, medelhårt, homogent, sand < 2mm, frekventa kalkfläckar <
2mm. Liknar fb2 i torn.  
Fb 6 hb/söf/plan 2 – igenmurning av portal 12 - gråvitt homogent, cementhaltigt, sand < 2 mm.
Fb 7 hb/söf/ plan 3 - sekundär portal – gulvit, väl sammanhållet, ngt smuligt,
homogent, sand < 2 mm, kalkfläckar < 3 mm, inslag av kol. Liknar torn fb 2.
Fb 8 hb/söf/ gavelparti – sekundärt fönster - mellanmörkt, gråbrun, lerhaltigt,
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torrt, smular lätt, sand mest < 3 mm, upp till 10 mm, kalkfläckar mest < 2 mm
upp till 15 mm.
Fb/Pb 9 hb/söf/plan 3-4 – beläget bakom torn – ljus beigegrå, svagt lerhaltigt,
halvfett, väl sammanhållet, sand < 2 mm, kalkfläckar < 2mm, slätputs med flera
lager vit kalkfärg under spritputs fb10, från före 1860.
Fb/Pb 10 hb/söf/plan 3-4 – beläget bakom torn – vitt, poröst, fett, faller samman lätt, sand < 2 mm, hög andel kalk, spritputs från före 1860.
Fb 11 hb/söf/gavelparti/ - gråvitt, torrt, medelhårt, men smular ngt, homogent,
tydliga kalkfläckar < 2 mm, fogbruk 1860-talets ombyggnad, mycket likt tornens
fb.
Fb 12 hb/nöf/plan 2 – 4 st, ommurade omfattningar – gråbrunaktigt varierar
från ljus gråvit till mörkare brungrå torrt, smuligt, , sand mest < 3 men upp till
10 mm, kalkfläckar mest <4 mm, upp till 15 mm.
Fb/pb 13 torn 1 – slätputs kvastad yta – gråvit, torr, väl sammanhållen, sand <2
mm, kalk mest < 2 mm, ngt upp till 6 mm.
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