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Uppdraget
Denna kulturhistoriska beskrivning av ”torpet Målen” på Svarbäcksmålaområdet utanför Nybro tätort
har utförts på initiativ och uppdrag av Nybro kommun, ägare av de aktuella byggnaderna.
Bakgrunden är ett intresse från kommunens sida för områdets historia, kulturhistoriska värden och
framtida utvecklingsmöjligheter. En särskild beskrivning med tre olika scenarios för hur husen kan
användas finns. Den kulturhistoriska beskrivningens syfte är att tydliggöra byggnadernas
kulturhistoriska värden och kvaliteter samt att fungera som ett underlag för framtida
utvecklingsplaner. Varje byggnads innehåller antikvariska råd inför renovering.
Beskrivningen omfattar ett bostadshus, ett uthus och en ladugårdsbyggnad. Uppdraget har inte
inneburit litteratur- och arkivstudier, förutom enklare kartstudier. Fältbesöket skedde under en
timmes tid i april 2019. Förutsättningarna var inte gynnsamma eftersom fönsterluckorna var försatta
och husets rum bitvis svårtillgängliga och svåra att inspektera på grund av förvaring av saker och brist
på belysning. Ladugårdens undersöktes inte invändigt, men har beskrivits med hjälp av fotografier
från Nybro kommun. Utifrån dessa förutsättningar har denna rapport sammanställts. Detta innebär
att flera olika delar kommer att behöv undersökas och projekteras mer i detalj.
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Torpet Målen ligger i området Svarbäcksmåla, strax väster om Pukeberg och
centrala Nybro. Här illustrerat av en karta från 1941, med dagens vägar och hus
lagda som ett lager ovanpå. 1941 syns ett uthus närmare bostadshuset. De många
små svarta symbolerna är kolonistugor från 1900-talet.

Länskarta

Ingen vet exakt hur gamla husen är på torpet Målen, men både bostadshus och ladugård syns tydligt på detta
kartöverlägg från 1909. Något uthus, dass eller hönshus är inte utritat. De vita fyrkanterna är dagens bostadshus, de
svarta är dagens ekonomibyggnader samt kolonistugor. Det syns tydligt hur dagens utritade byggnader, en vit och en
svart fyrkant, ligger exakt över symbo9lerna för hus på den gamla kartan. Det syns också att ladugården byggts till åt
sydväst med en liten tillbyggnad, efter 1909.
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Bostadshuset exteriört

Bostadshuset, med uthuset (utedass, hönshus och vedbod) i bakgrunden.

Beskrivning, historik, kulturhistoriska värden
Bostadshuset har hört till ett torpställe. Huset är ett äldre timmerhus, av okänd ålder. Det kan
vara så att huset (timmerstommen) flyttats hit vid något tillfälle. Detta skulle kunna hänga ihop
med behovet av bostäder till glasbruket i Pukeberg, som startade 1871. Gissningsvis är stommen
och delar av taket från tiden kring 1850, men det skulle också kunna vara äldre. Stommen skulle
också kunna bestå av en äldre del och en tillbyggd del. Huset är exteriört ålderdomligt, genom
traditionellt utseende när det gäller skala och äldre material, som locklistpanel, fönster, tak med
lertegel. Taket är ett ålderdomligt åstak, vilket syns från utsidan eftersom den ena skorstenen
sitter en bit ner på takfallet (inte i mitten där åsen går).
Huset har förändrats på olika sätt och fått olika tillägg genom åren. Panelen är inte från husets
byggnadstid, men är en traditionell spikad locklistpanel. Taket hade ursprungligen säkert torvtak,
men har någon gång fått ett traditionellt lertegeltak. Vid någon tidpunkt har ytterligare en
skorsten tillkommit. Ett annat tillägg som finns är den lilla verandan på framsidan. Ytterdörren
hänger tidsmässigt ihop med verandan, troligen från någon gång i början av 1900-talet. Tidigare
bör här ha suttit en annan pardörr, troligen i form av en kraftig spegeldörr, utan glas, eller den
dörr som idag sitter på ladugården, en bräddörr med s.k. oxögon för ljusinsläpp. Fönsterluckorna
hänger ihop med husets användning som förråd, och är inte en traditionell detalj. Exempel på
andra senare tillägg är moderna hängrännor och stuprör samt en pågjutning med cement
(betong) på den gamla stengrunden.
De kulturhistoriska värdena hänger mycket samman med det traditionella utseendet och de
traditionella materialen, även de som inte är original. Åstakskonstruktionen, med en bevarad
mittås och andra äldre material, som näver och okantat undertak, är värdefull. Dessutom är det
av stor kulturhistorisk betydelse att torpet ingår i en miljö, med bevarad äldre torparladugård,
uthus och dass. Att torpet har en koppling till Pukebergs glasbruk, som är av riksintresse, ökar
också värdet.
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Åtgärder som krävs för att bevara de kulturhistoriska värdena,
bostadshus exteriört
Generella rekommendationer för material och metoder beskrivs också i slutet av denna rapport.
Fasader
Husbocksangrepp undersöks huruvida de är aktiva, och åtgärdas vid behov genom sanering.
Ingen yttre eller inre tilläggsisolering. Panelen, bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Det är
möjligt att laga eller byta enstaka panelbrädor där behov finns, gärna i samråd med antikvarisk
expert. Detta görs med panelbrädor lika befintliga. Det är viktigt att använda liknande spik som
innan (inte skruv). Panel av denna typ ska vara av varierade bredder och locklisten likt befintlig.
Panelen målas med Äkta Falu rödfärg. Om panelen är mycket dålig nertill (på vissa fasader) skulle
det kunna vara möjligt att såga av panelen nertill och lägga (ytterligare) en liggande bräda för att
skydda syll/vägg (på vissa fasader eller alla), som på västra gaveln idag.

Husbocksangrepp. Är de gamla eller färska? Panel med varierade bredder, spikad.

Fönster
Fönstren renoveras enligt traditionella metoder, med linoljekitt och målas med linoljefärg. Alla
behöver inte göras samtidigt. Det går, hellre, att lägga upp en mer långsiktig plan, där man väljer att
göra t.ex. två per år. Börja med de sämsta. Vanligtvis behövs inga trälagningar, men om det finns
behov lagas bara de bitar som är dåliga, med nytt virke av extra hög kvalitet. Omfattningen är svårt
att bedöma med fönsterluckorna stängda. En särskild undersökning behöver göras. Exempel på
beskrivning av fönsterrenovering: https://www.gysinge.com/article/29/fönsterrenovering
Äldre lister över fönstren och fönsterfoder bevaras. Vit kulör fungerar, men man skulle kunna
bryta färgen lite så att den blir lite mer ljusgrå. Fönsterluckorna kan behållas. Det som talar för
detta är att huset ligger i ett område som är ensligt, utan egentliga grannar. Luckorna skyddar
fönsterglaset då huset inte används. En idé skulle kunna vara att på framsidan måla blindfönster
(med gardiner) på luckorna.

Det är viktigt att behålla och renovera fönstren och behålla äldre lister och foder.
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Grund/sockel
Grunden är en klassisk torpargrund. Denna har utvändigt gjutits på med ett lager betong vid
något tillfälle. Den bakomliggande grundens och syllens skick är därför omöjliga att bedöma. Det
finns ingen inspektionslucka. En torpargrund av denna typ fungerar generellt så att det bara är vid
de fyra ytterhörnen, samt vid knutar mitt på fasaden, som grundstenarna bär. På sträckorna
mellan de viktiga knutarna ligger stenarna mer som utfyllnad.
Betong kan skada syllen eftersom regn från fasaden kan rinna in i springorna mellan gjutningen
och panelen. Fukt blir stående bakom gjutningen. Det är dock inte oproblematiskt att bila bort
pågjutningen eftersom stenar ur grunden riskerar följa med. Möjligen håller gjutningen ihop
grunden på ett bra sätt. Om inte syllen skadas så kanske det mest skonsamma sättet trots allt är
att låta pågjutningen vara kvar. Det är dock inte det mest estetiska. Vid renoveringstillfället bör
man börja med att göra punktvisa undersökningar, där så bedöms lämpligt eller möjligt. Var
uppmärksam på om det verkar finnas skador, sprickor eller golv som sjunkit. Försök komma åt
med kniv, för att undersöka om syllen är frisk. Det beror också på hur lågt syllen ligger. Kanske
den kan nås via nedre delen av panelen. De liggande brädor nederst på panelen kan demonteras.
På så sätt kanske man får tillräckligt utrymme att undersöka sylen. Efter undersökningen
återmonteras en ny bräda. Vid behov kan de sidor som saknar liggande bräda nedtill också få.
Använd ny bräda av mycket god kvalitet, hållbart, tätvuxet trä i ek eller kärnfuru. De nya brädorna
bör vara något tjockare än de befintliga. På så sätt kan de befintliga springorna täckas. Om syllen
bedöms vara för dålig för att bära bör den bytas, eller lagas bitvis. Infällningar halvt i halv är också
möjligt att göra. Används massivt trä av god kvalitet, ek eller kärnfuru.
Vid renoveringstillfället bör man också passa på att gräva undan lite av jorden för att sänka
marknivån något. Undvik för mycket växtlighet nära huset. Detta gäller särskilt framsidan av huset
som ligger lägre, särskilt sydvästra delen.
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Tak
Takets höjd, form, skala och takvinkel behålls. Vid renoveringstillfället får göras en bedömning av
takets och tegelpannornas skick. Håller de skivor som ligger under? Det är självkart mycket viktigt
med ett tätt undertak.
Om skicket bedöms bra behöver bara enstaka dåliga pannor läggas till rätta eller bytas. Om
bedömning görs att det är dags att renovera taket bör tegelpannorna tas ner varsamt, sorteras,
staplas och lagras på ett tryggt sätt, innan de läggs upp igen. Äldre underliggande svallbrädor och
näver bevaras. Om behov finns kan de kompletteras med liknande, okantade svallbrädor på
mindre ställen, som om det läckt runt skorstenen. De mer moderna skivor som verkar ligga på
svallet tas bort och ersätts med andra skivor, t.ex. masonite, som kan fungera som ett säkert
undertak. Nya bär- och ströläkt spikas eller skruvas efter pannornas mått. Pannorna återläggs.
Om man vill välja ett mer ålderdomligt utseende kan man lägga enkupiga lertegelpannor, i alla fall
på framsidan. I så fall bör befintliga pannor användas till baksidan. Helst bör man få tag på ett
parti vackra handslagna begagnade tegelpannor, annars nya.
Om man inte väljer enkupigt återanvänds befintliga pannor. Om dessa inte räcker till båda
takfallen så kan man lägga nya (eller andra beagagnade) lertegelpannor, tvåkupiga, på baksidan.
Vindskivor behålls eller byts vid behov, lika som innan. Använd hållbart virke. Stomlist bör vara av
trä, inte plåt.
Vattenavrinningen ses över. Om möjlighet finns bör den bytas mot nya med mer traditionellt
utseende, med raka knäckar (böjar).

Detalj av tak, med näver, svall och någon skiva under teglet.
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Skorstenarna renoveras. Bygg upp lika, med tegel lika befintligt. Ett sätt att skydda skorstenarna är
att putsa dem med ljusgrå puts av hydrauliskt kalkbruk, inte cement. På så sätt får de också ett mer
ålderdomligt utseende. Detta gäller framför allt den stora skorstenen på nedre takfallet.
Plåtbeslagningen kring skorstenarna görs så nätt som möjligt.

Ytterdörr och veranda
Verandans tak skulle kunna ersättas med ett svart papptak, eftersom lutningen är så svag. På så sätt
får man också några extra takpannor som kan användas till det stora taket. Vindskivor och
stormbrädor bör göras smäckra och med omsorg, av hyvlat virke. Målas med linoljefärg. Verandans
stuprör bör bytas mot särskilt smala, ca 60 mm. i diameter. Se vidare generella råd nedan.
Ytterdörren är av stilen att döma från perioden kring 1910–20. Den hänger ihop med verandan. För att
göra huset mer skyddat är det möjligt att komplettera den glasade dörren med ytterligare en dörr, på
insidan. Man bör ställa höga krav på dess utseende och utförande, så att den passar huset. Verandan
är dock öppen och saknar dörr. För att få verandan mer vädersäkrad skulle det kunna vara ett
alternativ att flytta den glasade dörren till det yttre läget, så att verandan blir helt inglasad. Alla
fönsteröppningar måste också vara hela och glasade. Då nytillverkas en dörr och placeras i nuvarande
dörrläge (i vägglivet till gamla huset). Man kan välja att göra en likadan glasad dörr av tidigt 1900talsstil, eller att återgå till en äldre typ av dörr. Vi vet inte säkert vilken typ av dörr som suttit här.
Antingen en kraftig spegeldörr, en dubbeldörr, troligen utan fönster, eller en bräddörr. Eller som den
gamla dubbeldörren med fönster av s.k. oxögon som idag sitter på ladugårdsbyggnaden. Det är ganska
sannolikt att detta är bostadshuset gamla dörr (se bild längre fram i detta dokument). Ny dörr byggs
för hand av snickeri, med hyvlad yta, och penselmålas med äkta linoljefärg. En begagnad dörr som
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passar skulle också kunna vara möjligt. En lämplig kulör för ytterdörren/dörrarna är ockragul (NCS-kod
4040-Y30R).
Om man skulle välja att återgå till ett äldre utseende, helt utan veranda, bör den glasade ytterdörren
bytas mot en typ som troligen fanns här tidigare. Att ta bort verandan skulle också innebära att det
gjutna golvet måste bilas bort. Det bör ersättas med en stor natursten eller en enkel trappa av tåligt
trä (ek, lärk eller kärnfuru, inte tryckimpregnerat virke).

Bostadshuset interiört
Beskrivning, historik, kulturhistoriska värden
Huset är ganska stort för att vara torp, med två stora rum förutom hall och litet kök. Huset har parstugans
planlösning. Detta talar för att det användes som arbetarbostad åt glasbruket, för att så många som möjligt
skulle rymmas. Dörrarna och dess ålderdomliga handsmidda gångjärn som är av 1700-talstyp hör till husets
äldre byggdetaljer. Det är inte troligt att dörrar och gångjärn är från 1700-talet, utan de kan vara från 1800talet, med av äldre snitt. Dörrarna skulle dock kunna vara äldre än huset och återanvända när det byggdes.
Till de äldre delarna hör också åstakskonstruktionen och en liten källare med massiva murade väggar under
köket. Källaren kan endas kan nås via en brant stege under en lucka i köksgolvet
Brädtak och brädgolv tillhör senare tillkomna årsringar, liksom fönstren. Fönstren är inte av typen 1850
eller äldre, utan troligen från perioden kring, eller i början av, sekelskiftet 1900. Köket är en annan årsring
som förändrades, troligen på 1940-talet, med nya skåp, bänkar, och emaljerad kokspis. Taket av pärlspont
skulle kunna vara äldre. Kökets storlek och läge har dock troligen inte förändrats. De två rörspisarna som
finns i de två rummen är typiska småländska murade och putsade rörspisar, utan kakel. Dess ålder är inte
klarlagda, men sent 1800-tal är troligt. De stora öppningarna, utan luckor, talar för att de är av äldre datum.
De kulturhistoriska värdena är kopplade till planlösning, äldre fast inredning, spisar, snickerier och årsringar
av hög kvalitet, som kökets inredning med skåp, spis och pärlspont.
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Kök med inredning från 1940-talet, med luckor av masonite och tak av målad pärlspånt (Foto Nybro
kommun). Luckan till källaren syns i golvet. Spegeldörr i massivt trä, av rokokotyp. Väggar och tak i
hallen är klädda med målad pärlspontpanel.

Handsmidda gångjärn av 1700-talstyp.

Emaljerad vedspis av 1930-40-talstyp, från Norrhult.
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Rörspisar och rum med brädgolv (Foto Nybro kommun) och vitmålade brädtak.

Mellanvägg i timmer på vinden. (Kan möjligen vara en gammal yttervägg). Från murstocken sticker ut stenar, som skulle kunna
hänga ihop med en äldre torvtakskonstruktion. Lite skador på taket kring skorstenen är vanligt, men går att åtgärda. Till höger
lucka från köket till vinden och del av köksväggar som klätts in med gipsskivor.

Källaren, med massiva murade stenväggar. En lucka från köket leder ner till källaren under golvet. Väggarna här förefaller vara
torra och i gott skick, men detta utrymme ligger på en begränsad yta under köket och säger inget om syllen skick.
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Åtgärder som krävs för att bevara de kulturhistoriska värdena
(bostadshusets interiör)
Interiört är det med enkla medel möjligt att renovera och komplettera huset så att det går att använda
som café, med sittplatser i de båda rummen på bottenvåningen, och samtidigt bevara och förmedla
torpets olika kulturhistoriska lager. Tillgången till dessa rum bör kunna bli tillgänglighetsanpassade.
Källaren under köket och vinden är däremot svårtillgängliga.
Grundprincipen i huset är att bevara och behålla den fasta inredningen.
Kommunens scenario 1 med caféverksamhet via utomhuskök behöver inte innebära några ingrepp
som påverkar husets kulturhistoriska värden. Trösklar tas inte bort, utan överbryggas med hjälp av
reversibel ramp om behov finns. Scenario 2 innebär fler ingrepp eftersom rinnande vatten dras in i
bostadshuset. Detta är möjligt att göra, men krävs samråd med antikvarisk expert för att bestämma
exakt hur detta görs så skonsamt som möjligt för huset.
Scenario 3 med installation av ett modernt kök innebär självklart störts påverkan på husets
kulturhistoriska värden. Om man gör det med stor anpassning kan man dock se det som en årsring
som gör huset mer användbart, vilket ökar chanserna att huset lever vidare. Det är möjligt att bygga
ett nytt kök och samtidigt behålla husets karaktär, om det görs med god planering och anpassning
gentemot husets premisser. Möjligen skulle ett modernt kök kunna installeras i ett av husets rum, så
att det gamla köket lämnas mer orört. En särskild utredning om just detta är nödvändigt. Denna måste
göras i samverkan mellan olika yrkeskårer: rörmockare, murare, brandtekniker, snickare, arkitekt.
Tillsammans med antikvarie kan man komma fram till vad som är möjligt, vad som är lämpligt och hur
ett nytt kök skulle kunna införlivas i just detta hus.

Golv
Obehandlat golv såpskuras med kallt vatten. Om det finns skador i trägolvet byts de dåliga bitarna ut
enligt lappa- och lag-metoden, med likvärdigt material. Lagningar med nytt virke av gran- eller fur, bör
såpskuras flera gånger innan det tas i bruk, för att snabbare få den tåliga yta som såpskurningen ger.
Träet bleks av såpan för varje gång det skuras med kallt vatten och såpa (Man bör inte göra golvet
ljusare med hjälp av vitpigment eller lut). Använd en högre koncentration av såpa på nytt trä, minst 5
dl per 10 liter vatten.
Ett skurgolv är ett obehandlat trägolv som genom slitage och skurning fått en hård, tålig och vacker
ljus yta. Olika träslag reagerar olika på såpskurning. Grangolv blir ljusa. Därför valde man ofta gran till
golven. Furugolv blir något mörkare än gran. Skurvattnet ska vara kallt (alla golv blir grå om de skuras
med varmvatten). Ett obehandlat golv mörknar av solljus medan ett såpskurat golv blir ljusare. Därför
blir också ett såpskurat golv mörkare där det täckts av mattor.
Återställ det lackade golvet, för att få fram en mer traditionellt utseende. Slipa bort lacken och
såpskura sedan golvet ungefär fem gånger innan det tas i bruk. Slipningen gör golvet känsligt och
mjukt men med regelbunden såpskurning blir golvet efter bara ett par år vackert och tåligt igen.
Fläckar på skurgolv
Börja med att skura rent golvet med linoljesåpa och kallvatten. Blanda därefter,
medan golvet fortfarande är fuktigt: 1 del koncentrerad (30%) ammoniak, 1 del
koncentrerad (30%) väteperoxid, 2 delar vatten. Obs ta det försiktigt, medlet är
starkt och luktar fränt! Använd skyddsglasögon och gummihandskar, vädra noga.
13

Pensla lösningen på fläckarna. Låt stå en stund tills fläckarna börjar ››koka‹‹ på
ytan. Låt dem koka färdigt. Skölj därefter noggrant med kallt vatten. Tillsätt lite
ättikssprit i sista sköljvattnet för att stoppa den kemiska reaktionen. Låt torka och
se om resultatet duger. Annars – upprepa behandlingen.
Väggar
Väggarna i de båda rummen idag år målade vita. Det är inte känt om det finns lager av tapeter kvar
under. Om väggarna har släta skivor som fungerar som underlag för tapetsering kan de bevaras. Om
väggarnas ytor är mycket ojämna kan man spika masoniteskivor på väggarna. Masonite innehåller inga
limmer eller kemikalier och följer väggens huvudsakliga lutning och karaktär. Väggarna ska inte riktas.
Väggarna tapetseras med nytillverkad tapet med mönster från perioden 1870–1920. Använd en tapet
på alla väggar i ena rummet och en annan i det andra. Samordna tapetval med val av färgsättning på
snickerier.
Väggar i kök och hall målas med äkta linoljefärg.

Snickerier
Alla snickerier rengörs och målas vid behov om, med äkta linoljefärg. Det är möjligt att avvakta med
ommålning om skicket bedöms bra. Angående val av kulör krävs en särskild utredning om man önskar
göra en mer historiskt korrekt färgsättning. Generellt gäller sannolikt att snickerierna varit mörkare.
Det går att göra en färgundersökning för att få fram fler förslag på tidigare kulörer som använts i just
detta hus. Dörrarna kan ha varit målade i en och samma kulör, utan avvikande kontraster som idag.
Snickerierna färgsättning samordnas med tapetval.
Fönster renoveras och målas, se tidigare beskrivning under exteriör. Smidesjärn på dörrar och fönster
målas också.
Dörrar rengörs med målartvätt, slipas av så att ytan mattas ner. Sprickor och skavanker spacklas och
slipas. Skruva av handtag och andra beslag (ej gångjärnen) och passa på att rengöra och putsa
dem. Måla de minsta profilerna och speglarna först, och de största ytorna sist. Använd äkta linoljefärg.
Den har kulturhistoriska, estetiska, upplevelsemässiga, miljömässiga fördelar. Den har också lång
hållbarhet och kan lätt bättras på. Därtill har linoljefärgen den fördelen att den längre torktiden gör
det lättare att få målningen fin och jämn, eftersom färgen inte torkar under pågående arbete, och
man kan enkelt eftersläta färgen.

Måla med linoljefärg
Man kan Du kan måla med linoljefärg på alla fast sittande moderna färgtyper, utan
att skrapa bort färgen, men linoljefärgen blir då en utanpåliggande färg eftersom
den inte kan tränga in i underlaget. Inomhus kan linoljefärg användas på trä, puts,
järn, både i torra och fuktiga utrymmen. Åtgång: På släta ytor cirka 12 till 15 kvm
per liter, en strykning. Vid målning kan man förtunna med kokt linolja eller
balsamterpentin, vid första strykningen. På redan målade ytor kan 2-3 strykningar
behövas.
Målning med linoljefärg kräver särskilda penslar och ett särskilt handlag, där färgen
bearbetas in. I slutet dras pensel med lätt hand över de stora ytorna uppifrån och
nerifrån, för att få ytan slät. Först målar man fast färgen med en rund pensel med
tät borst. Kännetecknen på en bra pensel är att den kan ta upp mycket färg och
hålla kvar den utan att den droppar. Inte minst viktigt att tänka på när man skall
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måla tak eller stå i obekväm ställning på stege. Färgen fäster bra i underlaget med
en rund anstrykare. Den styva borsten gör att färgen inte bara lägger sig som ett
skinn ovanpå ytan, utan verkligen förenar sig med underlaget. Däremot är det svårt
att få färgen slät och jämn, utan synliga penseldrag, med bara en rund pensel. För
att »släta« färgen i slutet kan man använda en flat lackpensel.

Innertak
Innertaken i de båda rummen målas med täckande vit färg, limfärg eller liknande. En undersökning av
de målade taken görs först för att konstatera vilken färg taken är målade med idag. Om de är målade
med limfärg måste den nya limfärgen vara limsvagare än underlaget. Ett annat sätt att förbereda olika
underlag för målning med ny limfärg är att isolera den färg som sitter. Detta kan göras med s.k.
patentering, strykning med oljefärg till hälften spädd med terpentin, eller schellackering. Två enklare
och billigare alternativ för isolering är att bestryka färgen generöst med en stark såplösning (25% såpa
och 75% vatten) eller med skummjölk (mini-mjölk), förtunnad med vatten. Efter torkning tillåter dessa
metoder övermålning i alla tekniker. Såpisoleringen förutsätter dock att den gamla limfärgen
innehåller krita. Limfärgen strykas ut snabbt, generöst och så jämnt man kan, med stor pensel. Oftast
ser nystruken färg ojämn och skäckig ut. Vänta tills den torkat innan man bedömer resultatet.

Limfärg
Bland traditionella färger är limfärg den billigaste att tillverka och den som är mest
arbetsekonomisk, dvs. man hinner stryka fler kvadratmeter per timme än med
andra färgtyper. Dess goda täckförmåga gör att en strykning är tillräcklig. Färgen är
enkel i sin sammansättning. Den består bara av välkända vardagsämnen, krita,
vatten och lim. Limfärg är miljövänlig, hälsovänlig, billig, låter byggnadsmaterialen
andas och ger ett sunt inomhusklimat. Limfärg blir efter torkning helt matt, vilket
också är en estetisk vinst.

Taken i hallen och köket som består av pärlspåntpanel målas med linoljefärg, se ovan.

Rörspisar
Det är önskvärt att i alla fall en av spisarna i huset fungerar att elda i, vilket tillför stor trivsel till
verksamheten och också är bra för huset. Rörspisarna ses över. Om spisarna bedöms vara helt
utbrända måste de muras upp på nytt. Det är också vanligt att man kan behöva mura om delar av
rörspisen. Kontakta en murare för dessa typ av arbeten. När en rörspis blir utbränd läcker rök ut
eftersom lerbruket, som det är murat med, förlorat sin elasticitet.
Vanliga problem med rörspisar är också stenar som spruckit. Eventuella sådana putsas med
färdigblandad lera, som säljs av kakelugnsmakare. Tag bort löst lerbruk och eventuellt löst tegel med
hjälp av en slö morakniv eller en spackel-spade. En stålborste kan vara bra att ha om ytan som skall
muras är väldigt sotig. Puts fäster inte på sotiga och feta ytor. Tvätta därför tegelytorna med vatten
och svamp. Blöt ordentligt med vatten runt de ytor som skall muras. Använd svamp. Blanda det torra
lerbruket med vatten till en smetig, men inte rinnig, konsistens. Mura tillbaka löst tegel med hjälp av
leran. Försök pressa in så mycket lera som möjligt i hålrum och fogar. Putsa sedan hela ytan med ett
tunt lager lera med hjälp av svampen. Ytliga skador lagas med lerbruk eller kalkbruk. Ytskiktet borstas
med en hård borste. Om behov finns läggs ett par lager limfärg eller tunn traditionell kalkfärg (8-9
strykningar). I vilket fall kommer ytan att krita lite.
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Att elda i en rörspis
En rörspis tar precis som en kakelugn tid att värma upp. Ett vanligt förekommande
problem är att man efter en stund känner på spisen som då är kall och så eldar
man ännu mer. Man riskerar då att ugnen överhettas och därmed spricker. Det är
viktigt att låta värmen komma ut i teglet vilket tar ett par timmar. Börja med att
lägga en grund bestående av papper och späntade stickor. Lägg sedan ved på
grunden luftigt eller ställ dem lutande. Öppna spjället full och tänd brasan. Om du
har luckor stäng dessa och öppna dragluckorna. När elden brinner som det ska
skjut in spjället för långsammare förbränning, om det ryker in öppna spjället något.
Använd gärna björkved som brinner bra och inte ger gnistor som granved. Skjut
aldrig in spjället helt förrän glöden falnat då det annars kan spridas koloxid i huset
som är giftigt.
Kök
Köksbänken behålles, men kan byggas på så att den blir högre. Särskild hänsyn tas till fönstret. Helst
bör bänken vara låg just framför fönstret. Alla ytor, skåp, väggar och tak, målas med äkta linoljefärg.
Spisen bör vara möjlig att elda i för att uppnå maximal myseffekt för den kommande verksamheten,
och för att det är bra för huset. Städa spisen genom att all gammal aska rakas ur och spisen borstas
ren inuti från all gammal sotbeläggning. Spisen renoveras och justeras så att den är inkopplad och
funktionsduglig. Besiktning, provtryckning och godkännande görs av certifierad skorstensfejartekniker.
Om spisen är möjlig att renovera så görs detta, annars byts spisen mot en annan liknande begagnad
spis och installeras.
Renovering av vedspis
Det är förhållandevis enkelt att renovera en vedspis om den inte har sprängts av
för hög eldningstemperatur eller med tiden rostat sönder genom att ha stått
ansluten till en oeldad och regnfuktig skorstenspipa under många år. Brännjärnen
vid eldstaden är att betrakta som förbrukningsmaterial – precis som ringarna – och
skall bytas när de spricker eller bränns sönder. För att möjliggöra bakning i jämn
temperatur ska ovansidan av ugnen beläggas med en blandning av eldfast lera och
sand i en proportion av ungefär 1:3. (Förr blandades dessutom gärna en del
gjutjärnssvarvspån i denna lerblandning för att leran skulle röra sig i samma takt
som spisen. Dessa svarvspån torde vara svåra att få tag på idag). Även
lerblandningen är att betrakta som offerskikt och får bytas ut vid behov.
Om vedspisen bara är lätt rostangripen skrapas ytrosten bort med en mjuk
stålborste som inte repar metallen och ytan ges tillbaka sin svarta glans med hjälp
av spissvärta. I Sverige finns flera fabrikat, dels en ganska mjuk pasta på tub, dels
en hårdare pasta på burk. Enklast att använda är den lite fastare pastan som
spädes ut med rödsprit och stryks på med en pensel för att sedan poleras blank
med en gammal frottéhanduk eller liknande. Om delar i spisen skulle visa sig vara
spräckta går det att svetsa i gjutjärn med särskilda el-svetspinnar, men detta måste
göras från insidan av spisen eftersom svetsfogarna blir synliga. För att komma åt
insidan måste hela spisen demonteras genom att lossa muttrarna på
gängstängerna från undersidan. Att demontera en spis är dock förhållandevis
enkelt jämfört med att få tillbaka alla delar samtidigt när spisen skall sättas ihop
igen.
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Kaklet runt spisen är av modernt utförande, med breda fogar. Att städa dessa och eventuellt foga om
med nytt bruk är ett sätt att få ytan att kännas ren och fräsch. Kommunen bedömer behovet. Om
kaklet ska göras om (i framtiden) bör man återgå till ett mer tidstypiskt utförande, som hänger ihop
med perioden då köket installerades i nuvarande utförande. Då bör man sätta kaklet med smalare
fogar och helst använda ett kakel som är mer tidstypiskt.
Golvet såpskuras med kallt vatten.
Väggar kök, som i modern tid täckts med gipsplattor, kläs med tapet.

Vind och källare
Åtgärdas inte särskilt i denna första etapp, förutom yttertaket som kan påverkas vid renovering.

Ladugård/loge
Ladugårdsbyggnaden är byggd i skiftesverk, idag klädd med lockpanel. I mitten finns en
traditionell före detta tröskloge, med delvis bevarade mellanväggar i skiftesverk. Till de äldre
delarna hör också bevarad takkonstruktion som sannolikt hör samman med en tid då taket var
täckt med halm. Denna konstruktion känns igen i de invändigt längsgående liggande åsarna, vilka
också på ena gaveln skjuter ut på utsidan. Denna gavel är också timrad upp i nock. Under det
yttre takskiktet, idag plåt, finns också ett lager sticketak ”spåntak”, troligen tillkommen vid tiden
kring sekelskiftet 1900, eller en bit in på 1900-talet.
Huset har genomgått olika förändringar. I ladugårdsdelen längst mot öster (nordost) har rummets
golv gjutits någon gång, troligen i samband med att det byggdes om till garage. Utanför denna
gavel finns resterna av en gödselstack. På husets västra gavel har en lägre tillbyggnad tillkommit,
troligen vagnskjul.
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Ladugården är en kulturhistoriskt spännande byggnad, med de olika tidskiften och de många
äldre byggnadskonstruktionerna och byggnadsdetaljerna. En särskilt intressant byggnadsdetalj är
ett en äldre, ålderdomlig, pardörr, som sannolikt tidigare har varit bostadshusets ytterdörr.
Ekonomibyggnaderna är generellt mycket viktiga i ett äldre kulturlandskap. Särskilt små
torparladugårdar är ovanliga och därför särskilt kulturhistorisk intressanta. Ladugården berättar
om gånga tiders levnadsvillkor och har ett högt kulturhistoriskt värde i denna miljö. I gårdsmiljön
skapar ladugården en ombonad miljö, lite vindskydd och innehåller förvaring. Den har ett
kulturhistoriskt miljövärde för torpmiljön och i Svartbäcksmåla.

Tillbyggnaden mot sydväst (till höger i bilden) byggdes enligt kartmaterial till någon gång mellan 1909 och 1940,
dock sannolikt närmare 1940.

Taket uppvisar flera olika konstruktioner och tidsskikt, vilket är kulturhistoriskt intressant. Invändigt syns både de
liggande slanor som ett äldre halmtak bands i och ett skikt sticketak (”spåntak”) (Foto Nybro kommun). Vid västra
gaveln syns de utstickande åsarna som skvallrar om att taket varit täckt med halm, och ett timrat gavelröste.
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Inne i ladugårdsbyggnaden finns delar av den bevarade trösklogen, med mellanvägg av liggande timmer,
som är en del av skiftesverkskonstruktionen. Vid nytillverkade portar har väggen sågars av. Knutarna är de
viktigaste punkterna, här uppallade med naturstenar (Foto Nybro kommun).

Denna pardörr har troligen tidigare suttit på bostadshuset. Dörren skulle också kunna vara hämtad och
återanvänd från något annat hus. I dörren finns ”oxögon”, vilket ger den en koppling till glasbruket (i
Pukeberg?). Oxögat var den tjocka del i mitten av den ”tallrik” som blåstes när glasblåsarna skulle
tillverka fönsterglas, före cylinderglaset tid. Oxögat är alltså en mycket ålderdomlig företeelse.
Den gamla grindstolpen får gärna användas som förlaga vid tillverkning av nya grindstolpar till tomten.
Dessa görs lämpligen av ek (ej tryckimpregnerat virke)
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Åtgärder som krävs för att bevara de kulturhistoriska värdena
Ladugårdsbyggnaden är inte närmare undersökt, med avseende på skadeläge. Omfattningen av skador kan
därför inter redovisas i detta dokument. Utgå från att följande åtgärder behöver göras:
•

Stommen ses över. Hammarband, stolpar och syll måste vara hela för att konstruktionen ska hållas
ihop. Rötskadat trä och trädelar som saknas ersätts med friskt virke, liknande befintligt. Där detta
inte är möjligt, eller ibland som en extra förstärkning, kan det också bli fråga om att komplettera
konstruktionen med utanpåliggande järn- eller träförstärkningar.

•

Taket kan betraktas som ett skyddstak, som skyddar de äldre och kulturhistorias intressanta
undertaken. Därför finns det anledning att behålla plåttaket. Om man behöver eller vill välja ett
plåttak som ser ”snyggare” ut, av estetiska skäl, kan man hellre välja gavlad pannplåt. Om
kommunen skulle välja en mycket hög ambitionsnivå skulle taket bytas mot ett modernt hållbart
vasstak (förutom den lägre delen mot väster). Då går dock de äldre undertaken förlorade, eftersom
vasstaket kräver friskt virke att binda mot. Dessutom kräver vasstak visst underhåll, som måste
skötas på långsikt. Vilket alternativ som väljs beror på vilken budget som finns i projektet och hur
man kan garantera ett långsiktigt underhåll.

•

Jord grävs undan så att marknivån inte ligger för nära fasaderna.

•

Ambitionsnivån på ekonomibyggnad bör inte vara lika hög som på bostadshus. Om panelen skyddar
konstruktionen tillräckligt behöver den inte bytas även om den inte är kärnfrisk. Eventuella
utbuktningar i panelklädsel spikas in mot stomme. De delar som bedöms vara i sämst skick kan
bytas mot liknande virke. Använd nytt, eller begagnat, virke vid lagning eller byte. Utbytt panel ska
vara likadan, lockpanel med varierade bredder. Använd spik, inte skruv.

•

Äldre inredningsdetaljer behålls, om det är möjligt.

•

Dörrar och luckor justeras så att de hänger på som de ska och kan stängas och låsas. Äldre järn
behålls. Tvätta bort alger. Dörrar målas, se nästa punkt.

•

Ladugårdsbyggnaden målas med äkta falu rödfärg, både panel, dörrar, knutar och dörrar och
luckor, förutom den gamla pardörren. Denna målas med mörk ockragul äkta linoljefärg (NCS-kod
4040-Y30R).

•

Att hysa smådjur och inreda en modern toalett i en del av ladugårdsbyggnaden är ett bra sätt att få
en funktion så att ladugården kan leva vidare. Vilka delar som väljs till vad beror på nivåskillnader,
trösklar, dörröppningar och andra aspekter. Lämpliga utrymmen får gärna samrådas på plats med
antikvarisk expert. Den östra delen med redan gjutet golv i marknivå ter sig mer lämplig för wc än
logen i mitten, som har avsågade väggar och högre golvnivå. Om ambitionen är att ge platsen en
ålderdomlig känsla – samtidigt som modern toalett önskas – är det viktigt att inte bygga den nya
toaletten efter dagens ideal när det gäller ytmaterial, med innerväggar av plastfärgsmålad fiberväv.
Välj i stället mer gedigna – och vackrare – material. På så sätt kan upplevelsen av gammalt och nytt
bli bättre. Det finns många andra delar av ladugården som kan användas till olika ändamål, inte
minst till förvaring. Om det finns behov skulle det också kunna vara en möjlighet att bygga till
ladugården, men bara om det görs med stor finess och varsamhet gentemot den gamla
byggnaden.
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Uthus
Uthuset är byggt som en enkel byggnad av regelverk, klädd med panel med varierade bredder.
Huset har två tydliga delar, utedasset, höns/kanin-huset. Dasset är byggt som en tillbyggnad,
lite lägre än övrig del och klädd med slät panel. Inredning finns kvar i båda utrymmen.
Möjligen har burarna varit kaninburar. Dörrarna är enkla bräddörrar, till hönshuset klädd med
liggande panel. Det lite större liggande fönstret är typiskt för ett hönshus, dit man ville ha in
mycket ljus för att förlänga äggläggningssäsongen. På baksidan finns ytterligare en enklaste
typ av tillbyggnad, som fungerat som vedbod. Husets ålder är inte fastställd, men 1930 eller
1940-talet är en uppskattad ålder. Enligt kartan från 1941 finns inget uthus på denna plats,
utan ett som ligger närmare bostadshuset. Om det är samma hus som flyttas (eller delar av),
eller om nuvarande hus byggdes efter 1941 är inte klarlagt.
Uthuset är kulturhistoriskt viktigt i torpmiljön. Detta lilla hus kan ge kunskap och förståelse om
gånga tiders levnadsförhållanden. Om kaninburarna är så gamla som 1940-talet skulle de
kunna berätta något om livet under kriget. Även om vedboddelen är i dåligt skick är den
intressant eftersom den berättar en historia och har pedagogisk betydelse.

Vedskjul och del av inredningen i höns/kaninhuset.

Åtgärder som krävs för att bevara de kulturhistoriska värdena, uthus
Alla tre delar av uthuset bör bevaras. Uthusets fortlevnad bör säkerställas genom följande åtgärder:
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•

Taken hålls hela. Antingen behålls befintliga plåttak, eller byts de ut mot nya likadana plåttak.
Plåten kan betraktas som skyddstäckning. Taken ska vara tre olika, på olika nivåer, som idag.
Underliggande skikt har ej undersökts, men troligen finns eller har här funnits tjärad papp, spikad
på ett underlag av brädor. Om kommunen vill välja en mer ambitiös nivå och det finns budget för
detta bör taken bytas mot svart papptak. Om svallbrädorna är rötskadade, kanske särskilt vid vid
takfoten, bör de bytas först.

•

Jord grävs undan så att marknivån inte ligger för nära fasaderna.

•

Dörrarna justeras så att de hänger på som de ska och kan stängas och låsas. Ny enkel bräddörr
byggs och sätts för ingången till vedskjulet. Befintliga, eller likadana, haspar i trä används.

•

Lösa panelbrädor spikas fast, med spik. Ambitionsnivån på uthuset behöver inte vara lika hög som
på bostadshuset. Om panelen skyddar konstruktionen tillräckligt behöver den inte bytas även om
den inte är kärnfrisk. De delar som bedöms vara i sämst skick, vilket säkert gäller vedskjulet, kan
bytas mot liknande virke. Behåll de olika typerna av panel på uthuset. Använd gärna begagnat virke
vid lagning eller byte. Använd spik, inte skruv. Använd samma typ av panel som idag: slät på dasset,
lockpanel på hönshuset och olika paneler på vedskjulet, i varierade bredder. Vedskjulets bakre vägg
består av en plåt. Om denna plåt byts skulle man kunna låta den luta längre ut, så att inte vatten
rinner in via den jordfasta stenen.

•

Inredning behålls, om det är möjligt. Dasset iordningsställs till sin ursprungliga funktion, om detta
är möjligt. Detta skulle kunna fungera som extra utedass för områdets besökare (Kan kompletteras
med tvättbänk utanför dasset).

•

Hela uthuset målas med äkta falu rödfärg. Dörrarna målas med mörk ockragul äkta linoljefärg (NCSkod 4040-Y30R). Fönster, knutar och vindskivor målas med ljusgrå linoljefärg, av vitt svagt brutet.

Uthuset har en typisk tillbyggnad på baksidan, ett vedskjul för förvaring av ved, byggt av återanvänt virke.
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Rekommendationer gällande material och metoder,
generella
Behåll äldre byggnadsdelar & konstruktioner. Använd lappa- och lagametoden.
Restaureringsarbetet bör utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte förminskas.
Funktionsdugligt ursprungligt material bevaras. Med ursprungligt avses inte endast det material som hör till det
äldsta byggnadsskedet utan även sådant som tillkommit vid förändringar och tillägg.
Laga och förstärk - i första hand. Byt bara det som måste bytas, för att säkra huset. Våga lita på gamla material.
Våga behåll gammal panel så länge som möjligt. Laga och byt bara de riktigt dåliga delarna. Där material behöver
bytas ut välj samma dimensioner och god kvalitet. Till konstruktivt viktiga delar – syll, stolpar, hammarband samt
till fönsterbågar används virke med hög kärnvedsandel, högt kådainnehåll, täta årsringar och hög densitet.

Använd spik och traditionella material
Undvik moderna material som betong/cement, tryckimpregnerat virke, (stjärn-)skruv och färdiga
vinkeljärn. För extra hög ambitionsnivå kan ogalvaniserad klippspik användas. Använd beprövade
miljövänliga färger, som äkta Falu rödfärg, tjära, kokt linolja och linoljefärg.

Linoljefärg
Linoljefärg kan målas utomhus på trä, plåt, järn och puts, men även ovanpå gammal linoljefärg.
Isolering
Äldre välbevarade hus med kulturhistoriska och estetiska värden ska inte tilläggsisoleras från utsidan.

Äldre faluröd panel: grov sågad struktur.
Grovsågade ytor fungerar för Falu rödfärg, men inte för linoljefärg.

Foder och snickeridetaljer: släthyvlade.
Ljusmålade ytor som fönsterfoder och andra detaljer ska bestå av släthyvlad panel (som helst målas med
linoljefärg).

Återanvänd gamla smidda detaljer
Handsmitt järn kan rostskyddsbehandlas med linoljebränning. Utvändiga detaljer, som grindar, kan i
stället behandlas med tjärbränning. Ett annat gott alternativ är att målas järn med rostskydd och
linoljefärg.

Dokumentera renoveringar och förändringar.
Fotografera. Skriv gärna in dina initialer och årtal på nytillskott i en byggnad (ibland på en undanskymd
plats).

Behåll äldre typer av stuprör och var rädd om speciella detaljer som fästen och utkastare.
Om det finns äldre stuprör kvar bör dessa användas som förlaga i de fall nya beställs. Generellt har gamla
stuprör skarpa vinklar, före ca 1930.
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Till äldre hus, byggda före cirka 1925, användes skarpa, falsade böjar på stuprören. Omkring 1920 kom
rören med pressade, runda böjar, men spridningen av dessa gick långsamt och först efter 1935 blev dessa
vanligare. Även fästet i väggen bör göras med en rak pinne i stället för två ben. Ibland kan pinnen vara
täckt med en kon i plåt. Principen gäller samma för bostadshus och ekonomibyggnader. Förr var det dock
inte så vanligt med heltäckande avvattning på ekonomibyggnader, utan en kort hängränna över dörrarna
var vanligast.
Om man behöver byta eller komplettera gamla hus med nya plåtar kan det vara svårt att få linoljefärg att
fästa på modern plåt. Det finns dock en s.k. kulturplåt, som kan målas med linoljefärg. Alternativt kan man
använda galvad plåt, som inte målas. Detta gäller främst ekonomibyggnader eller mer undanskymda
lägen på bostadshus. Om hängrännan inte syns så väl kanske denna kan förbli omålad. Stuprör på
bostadshus bör däremot vara målade, för att få ett traditionellt utseende.

Tips - årlig översyn
God byggnadsvård hänger oftast samman med god ekonomi. Gör lite i taget och undvik stora (dyra) överraskningar.

Våren, senast veckan före midsommar, gå en runda runt husen och kolla in:
o
o
o
o
o
o

Tak: Är någon panna sprucken? Byt ut!
Rensa bort växtlighet nära fasaderna och eventuellt marknivåer som blivit för höga mot huset.
Fasader: Behöver du göra något i sommar? Fönsterrenovering? - gör gärna ett eller ett par i taget! spika in eller
byta någon panelbräda eller vindskiva?
Krypgrund: Kontrollera fukt eller mögel. Bor det kanske djur där? Avlägsna allt som inte ska vara där.
Vind: Ser du någon mögelpåväxt? Har det kommit in någon fukt sedan senaste inspektionen? Läckage?
Ventilationshål ska inte vara öppna under sommaren då luftfuktigheten är hög. Finns behov av att vädra är det
bättre att göra det på våren.

Hösten, före vintern
o
o
o
o

Se över och rensa takrännorna från löv.
Inspektera vindar och krypgrunder.
Se över fönster och dörrar. Tätningslister? Går dörren att stänga?
Ventilationshål stängs igen för att hålla djur och snö ute.
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