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Sammanfattning
C.H.A.B utförde sommaren 2015 restaureringsarbeten av olika slag på ett bulhus i 
Eskelhem. Flera byggnadsdelar, både in- och utvändigt hade rötskador av olika slag.

Syllar fick delvis bytas och trälagas. Stora delar utvändig väggpanel byttes, en del 
snickerier fick  kopieras och bytas ut och en skorsten murlagades samt putsades om. Ett 
golv med bjälklag byttes också ut i ett av rummen.

Samtliga åtgärder föregicks av diskussion om tillvägagångssätt samt antikvariskt 
synsätt kontra det kulturhistoriska värdet. Enbart traditionella material användes vid 
arbetena. Skulle en byggnadsdetalj bytas ut helt gjordes det med likadant eller 
likvärdigt material och metoder som skulle ha gjorts vid nybyggnadsfasen.

Bakgrund

Inledning och omfattning
Under juli-september 2015 utförde C.H.A.B restaureringsarbeten av ett kulturhistoriskt 
intressant boningshus i Eskelhem. Byggnaden är av bulhuskonstruktion med två olika 
tillbyggnader. En äldre tillbyggnad av ramverkskonstruktion i vinkel till bulhuset mot 
dess yttervägg, samt en yngre av enklare typ där man i samband med detta tagit bort 
delar av av bulhusets långsida. Den äldre tillbyggnaden har därpå byggts till med drygt 
en meter, möjligen i amband med den yngre tillbyggnadsfasen.
 Kunden önskade arbeten på väggpanel på norra långsidan. På samma långsida fanns 
även oro för nedersta syllradens kondition. I samband med detta skulle även vatt- och 
knutbärdor samt snickerier lagas, alternativt bytas ut. Den äldre tillbyggnaden i vinkel 
mot söder består av ett rum. Här skulle golvet bytas som kraftigt lutade åt söder, samt 
om nödvändigt även bjälklaget. I samma rum fanns en uppgjutning och en yngre 
skorstensstock i sydvästra hörnet som redan tidigare var nedplockad över taket. Den 
skulle antingen stabiliseras eller rivas, beroende på skick. Boningshusets 
skorstensskorna skulle delvis också putsas om.
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Syfte & målsättning
Restaureringens syfte var att åtgärda skadorna samt förebygga återkomst. Målet var att 
så lågt möjligt använda traditionella metoder och ursprungliga material, samt att spara 
så mycket som möjlt av orginalet. Skulle något kopieras och bytas ut, tillverkades detta 
på likadant eller likvärdigt sätt som den äldre förlagan.

Skadeöversikt och analys

Yttre långsidan
Bulhuset står på stengrund, och är klätt med cirkelsågad liggande rödfärgsmålad panel. 
Grunden bestod ursprungligen av enkel kallmurad kalksten där större hål utvändigt 
rappats med kalkbruk. Under de sista 50 åren har grunden pågjutits med en tjockare 
betongkaka ända upp på syllen. Takavvattning saknas helt och marken lutar antingen 
ned mot byggnaden eller ligger högre än grunden på flera platser runt om fasaden.
 De spontade panelbräderna hade på flera ställen genomgående röta och en del hål 
hade spikats igen med små brädlappar. Det kunde också noteras att en del panel var av  
smalare dimension än övriga. Under nedersta panelbrädan fanns en enklare typ av 
vinklad vattbräda monterad direkt mot betongen. Knutarna har klätts med knutbräder 
som i senare tid skarvats på i nederkant med generalskarvar. Runt fönster finns foder i 
enklare snickarglädje. Mitt på långsidan finns en yngre glasveranda som står på en 
gjuten sockel.
 Vid nedplockning av fasaden uppdagades större rötskador på både nedersta 
syllstocken, och den övre. Brunrötan hade fortskriditigt längst mot verandans båda 
sidor. Vattbräderna hade bytts under tidens gång, men inte nedersta fasadbräderna. Även 
knutbrädor och fönsterfoder visade sig vara av yngre typ och av mycket dålig kvalitet. 
Inget gick att få av i helhet trots stor försiktighet. Genomgående hade klippspik använts. 
Även på de yngre detaljerna.
 Skadebilden kunde snabbt konstateras bero på en rad faktorer som bidragit till rötan. 
Först och främst var avsaknaden av takavvattning på både hus- och verandatak upphov 
till vattenmängden de nedre delarna av långsidan utsats för. För det andra hade vattnet 
ingenstans att rinna undan, utan rann ned mot huset där betongsockeln som som tidigare 
varit luftig kalkstensgrund, sög upp vattnet. Syllen kunde inte heller avdunstna vattnet 
då den var inbyggd båda av betong och vattbrädorna utan kapilärbrytande luftspalt. 
 Utanpå detta är verandatakets inre takstol felmonterad. Vattnet rinner in mot och 
därefter nedför fasaden istället för tvärtom. Dessutom är verandans sockel gjuten högre 
än bulhusets syll. Syllen ligger alltså bakom betongen där den i rask takt fått ruttna bort 
bakom verandan.
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Skorstenskronan
Skorstenen i Silikattegel var starkt vittrad från kronans topp ända ned till nocken. Stora 
putssläpp och bom fanns på flera ställen, främst åt norr och öster. I dessa vädersträck 
fattas även murbruk mellan både ytter- och innerväggar i kanalerna. Flera större 
hålutrymmen fanns som tidigare felaktigt enbart fyllts med bruk istället för mindre 
stendelar.
 Nuvarande puts bestod till stora delar av ett tjock lager cementbaserat bruk. 
Skorstenen verkade inte putsad från början. Den påförda putsen har gjort mer skada än 
nytta på den vittrade skorstenen då bruket varit aldeless för hårt och inte 
vattengenomsläppligt. Detta har lett till att vatten trängt in vintertid, både utifrån och 
iinifrån i form av kondens, varefter den frusit och sprängt loss både tegel och det hårda 
bruket. Vid inspektion av skorstenen kunde också konstateras att flera Eternitplattor 
fattades på taket.

Rum i tillbyggnaden
Rummet i vinkelbyggnaden var byggt direkt mot bulhusets fasad. Golvet hade en kraftig 
lutning åt gaveln mot söder. En skorstensstock i silikat i rummets sydvästra hörn, 
verkade inte stå på stabilt underlag. Golvbrädorna var på flera platser helt genomätna av 
Strimmig trägnagare till den grad att det hade uppstått större hål i golvet. Golvbrädorna 
bestod till stora delar av ytved och var av dålig kvalitét.
 Vid upptagande av golvet kunde konstateras att tillbyggnaden hade byggts ut en liten 
bit åt gavelhållet. På den gamla grunden fanns en syllstock som hade lusats på med 
korta stumpar till en ny syll på en sämre lagd ny grund. I hörnet på den nya väggen hade  
skorstenen byggts, som till stora delar vilade på syllen istället för stenmuraset. Hela 
konstruktioenn rörde på sig och rasrisk fanns i nuvarande skick.

Tillvägagångssätt

Långsidan
Fasaden plockades ned upp till den nivå där ingen röta fanns vilket blev rätt högt upp 
mot fönsterkarmens övre del. De övre syllstockarna och hörnstockarna lagades i med 
nytt virke. På den västra sidan av långsidan, byttes syllstocken nästan ut i sin helhet då 
rötskadorna var så pass omfattande. Enbart genomgående tätvuxet Gotlandskt kärnvirke 
användes efter noggrann utvalsprocess. Syllen med nytt virke tjärades.
 Övre delen av betongsockeln som gick över syllnivån knackades bort. De nya 
sylldelarna skruvades fast för att möjliggöra framtida byten. På stora delar drogs de fast 
med franskskruv och pluggades därefter med dymlingar för att lätt kunna borras ur. 
Panelen  var av en typ som brädgården Österby i Visby låtit kopiera i samma bredd. Nya 
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panelbräder valdes ut med omsorg och var även de av kärnvirke av mycket god kvalitet. 
 Samtliga bräder spikades med antingen den gamla återanvända eller nytillverkad 
klippspik. Knut-, foder och vattbräder som nytillverkades var också av kärnvirke. 
Panelen och vattbräderna målades med Falurödfärg och foder samt knutbrädor med 
bruten vit linoljefärg. De impregnerades först med rå linolja och grundades därefter med 
zinkvitt samt 2/3-delar rå linolja.
 Nedersta panelvarvet samt vattbrädernorna skruvades med modern torxskruv för att 
enkelt kunna bytas ut i framtiden. Skruvhålen målades in med rödfärgen för att inte 
synas. 
  

Skorstenskrona
Skorstenens plåtkåpa plockades av och det kunde konstateras stora genomgående hål 
efter murbruk, både mellan kanaler och utvändigt. Allt löst sittande cementbruk tog 
bort. Även en del bruk som lossnade lätt togs också bort för att ersättas med mjukt 
kalkbruk. 
 Större håligheter lagades i med bitar av silikatsten samt en bruksblandning som var 
1:4. Grovstockning gjordes på samtliga ytor med en blandning på 1:3. Slutligen 
slammades skorstenstoppen där bruk saknades, med en fet blandning på ca 1:2,5.

Rummet i vinkelbyggnaden
Golvlister togs varsamt bort för att kunna återmonteras. Vid rivning av golvet som 
nästan pulvriserades, kunde konstateras att bjälkarna var uppstötade med löst lagda 
kalkstensstaplar. Avståndet mellan bjälkarna var också något långt för golvytan. Mot 
den södra gaveln hade det påförts mycket organiskt material samt en hel del jord som 
drog in mer fukt under huset.
 Skorstenen stod helt löst på sitt undrlag och riskerade falla ner vid arbetena varpå 
den plockades ned helt. Håligheten i väggen där teglet varit fylldes med råspont.
 Det tillbygda bjälklaget gick varken förstärka eller bygga till på tillfredsställande sätt 
för att kompensera den kraftiga lutningen, varpå det togs bort. Istället minskades 
avståndet mellan bjälkarna, och nya bjälkar monterades direkt mot syllarna av tätvuxen 
kärnved. Dimensionen blev smalare då antal bjälkar kunde ökas, men höjden förblev 
densamma (95mm). 
 För att golvkonstruktionen skulle bli reversibel, skruvades bjäklaget med vinkeljärn 
och bjälkskor. För att visa att tillbyggnade en gång gång byggts till, lämnades den gamla 
grundmuren kvar under golvet. Två bjälkar stabiliserades likadant med staplad kalksten 
som det föregående för att konstruktionen skulle förbli densamma utan andra 
konstruktioneslösningar. Golvet beställdes med hög andel kärna från en vanlig 
bräddimension för 1900-talet, ca 5”, och skruvades i bjälkarna för att vara reversibelt 
och lätt att komplettera vid behov.
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Då vissa delar av golvsockel var för dålig för att återmonteras, samt att det saknades 
delar där skorstensstocken varit, ersattes de av kopior tillverkade på plats. Även detaljer 
som skurklossar sattes dit då det underlättade övergång mellan det nya golvet och 
dörrfoder.


Takavvattning
Då verandan till övervägande del bidragit till husets fuktpåverkan, togs beslutet att 
installera passande takavattning. På den senaste tillbyggnaden fanns en galvad och 
omålad hängränna under ett modernt korrugerat tak. Då den dessutom var monterad åt 
fel håll, kunde den tas tillara till verandan. Då den bortmonterats kunde kosntateras att 
undertaket vid takutsprånget var genomruttet varpå det byttes ut.
 Rännorna på verandan fick ett ordentligt utskjut för att få bort vattnet från verandan. 
Då det inte fanns budget att åtgärda det fellutande varandataket, tillverkades plåtvinklar 
av äldre pannplåt mellan verandataket och bulhusets fasad. Tätlist monterades under för 
att stoppa vatteninträngning. Ny modern avvattning monterades på den nyaste 
tillbyggnaden där avrinning kunde ske bort från huset istället för som tidigare mot. I 
samband med arbetena kompletterades även eternitplattor som gått sönder på taket.

Övriga observationer
Två intressanta upptäcker om husets byggnadsskeden gjordes i samband med arbetena. 
Dels kunde kosntateras att bulhuset inte var av enhetligt material när panelen 
demonterats. Här fanns både spräckta och huggna, ramsågade samt cireklsågade bulor i 
konstruktionen. Detta betyder på att huset uppförts av olika återanvända 
bulhuskonstruktioner som sett olika ut. På den västra delen av långsidan kunde tex. 
observeras en igensatt mindre öppning, troligen ett tidigare fönster.
 Den andra intressanta observationen uppdagades efter golvrivningen i tillbyggnaden. 
Grundmuren såg likadan ut som under resten av bulhuset mot den nyaste tillbyggnaden 
(väster). Detsamma gäller den grundmur som fanns under golvet före rummets 
tillbyggnad. Den nya grundmuren åt söder samt åt öster var däremot tämligen slarvigt 
lagd. Denna innebär alltså att vinkelbyggnaden ursprungligen uppförts på platsen 
samtidigt med bulhuset, för att därefter senare byggas till.
 Vid borttagande av nedersta syllen på långsidans västra del, frilades bjälkändarna i 
västra rummet under bulhuset. Det kunde konstateras att de såg tämligen friska ut och 
att det var torrt under huset. En spännande observation var också upptäckten av en äldre 
stensatt brunn på fastigheten, precis vid infarten, som med fördel borde rensas fram.
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Ovanstående beskrivna arbetsmoment redovisas i fotografiform som bilaga till denna 
rappport.

Peter d’Agnan

antikvarie C.H.A.B
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