
Bofride 1:7, Fröjel, Gotland, ladugård 

Datum: 	13/12-18’	 	 	 Tid: 8.40-13.20 

Väderlek: Snöfall   Skyddsstatus: PBL 

Temperatur ute/inne: +2/2	 	 Byggnadsteknik/period: stenladugård/ramverk i vinkel, 18/1900 

Beställare: Sara Linder 

Besiktningsman: .Peter d’Agnan	 	 Renskrivet av: PD 

Kundens mål för byggnaden: tagas i bruk, djurändamål 
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ANTIKVARISK BESIKTNING

Vantband

Ny konstruktion

http://www.chab.se


SAMMANFATTNING 

Ladugården ger med sitt äldre intryck ett stort miljöskapande värde för gårdsbilden och bör restaureras på sina 
villkor med traditionella metoder och material om den skall behålla värdet. De många olika förändrade och 
ombyggda öppningarna i fasaden har orsakat skador på såväl vägglivet som takkonstruktionen. Skadorna 
behöver åtgärdas först innan andra mer estetiska åtgärder påbörjar. Det gäller främst knäckta takstolar, 
förskjutna hammarband samt gavlarnas panel. För resterande åtgärder gäller principen lappa och laga. 

Kulturhistoriskt intresse och värdebärare 

• Gårdsbilden   

• Äldre originalytor och detaljer som trägolv bv, kalkputs, fönsteröppningar, vädringsluckor och äldre portar  

• Pannplåtstaket från 1900-talets första hälft 

Planskiss med markeringar 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Sly röjes

N
Sänkes i höjd med 
syll

1900

1920-50

1800

Knäckta 
takstolar

sjunket 
hammarband

Dåligt 
loftsgolv

Syllar lagas
Dränslang till 
pissränna genom 
ladugård

Plana av/ 
grusa upp

Försvagad 
konstruktion

Snesträvor 
kompletteras

Stödmur 
g jutes

Stolpar 
ankras

http://www.chab.se


UTVÄNDIGT 
Om rutan bes. är tom har besiktning ej utförts eller inte varit besiktningsbar. Om rutan anm. är markerad finns brister/
riskområde/skador/dåligt skick. Om anm. är tom finns ingen anmärkning men rekommendation kan finnas. 
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BESIKTNINGSPROTOKOLL

Bes. Anm. Punkt Anmärkning/åtgärdsförslag/antikvariskt intresse

sluttning 
mot hus

Bakom vinklebyggnad åt N. bör kullen planas av till sylens nivå. På 

gårdsplan bör planas av med lätt fall utåt samt S.-ut före grusning.

Vegetation
Sly röjes på baksidan åt N., minst 4-5m från fasaden.

Grund

Syllar lagas på tillbyggnadens N.Ö. sida samt under port åt S. Hörnstolpar 
skarvas nedtill samt förankras med vinkeljärn vid portar samt N.Ö hörnet. 
Stödmur (se skiss) rekommenderas för att säkra S.V. hörnet på gaveln. 

Dränering
Om möjligt rekommenderas en grund dränslang från vinkeln på 
ladugården S-ut och igenom byggnaden med hjälp av en ränna ut på 
baksidan (se skiss)

Takav-
vattning

Takränna på tillbyggnaden N. sida kan förebygga att fukt samlas i 

stenmuraset på baksidan.

Fasad
Panel bytes på gavlar, nedre delar av rötskadad panel bytes (främst norra 

sidan). Instabila stenpartier plockas ned och staplas om samt putsas med 

enklare slevad kalkbruk. Större håligheter fylls med passande sten.

Fönster
Renoveras. Sörj för att återanvända beslag samt glas. Glas bör kompletteras 

med 2mm valsat, ej 3mm float. Där luckor fattas bör nya göras 

öppningsbara för att kunna ventilera byggnaden vid behov.

Tak
Lösa plåtar skruvas fast med farmaskruv. Om läkten är för dålig kan man 
skruva fast ny bärläkt mellan takstolarna underifrån och använda längre 
skruvar. Nockplåten behöver skruvas ner på flera ställen.

Skorsten
.

Förstuga
.

Dörr
Dörrar lappas och lagas, helst med samma typ av panel som sitter.
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INVÄNDIGT 
Om rutan bes. är tom har besiktning ej utförts eller inte varit besiktningsbar. Om rutan anm. är markerad finns brister/
riskområde/skador/dåligt skick. Om anm. är tom finns ingen anmärkning men rekommendation kan finnas.
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BESIKTNINGSPROTOKOLL

Bes. Anm. Punkt Anmärkning/åtgärdsförslag/antikvariskt intresse

Lukt
.

Grund/
källare

SV. gavelhörnet stabiliseras genom stödmur utifrån.

Golv

Trägolvet på BV i ladugårdens N del är kulturhistoriskt intressant och sparas om 
möjligt. Loftsgolvet är mycket angripet av strimmig trägnagare samt även röta och 
behöver bytas ut i S. delen av ladugården. Bjälklaget bör kunna sparas men kan ej 
avgöras före rivning av loftet.

Vägg
Det borttagna murlivet i N.Ö. delen förstärks genom att hammarbanden får 

vila på bärande stolpar. Se skiss för exempel på foto, sida 1.

Innertak
.

Fönster
Om karmar skall bytas ut bör delarna som sitter kvar i murlivet från 

originalkarmarna sparas kvar i murlivet. Bågar som ej går renovera skall 

nytillverkas spröjsade för att kvarhålla ladugårdens äldre utseende.

Dörrar
.

Snickerier
.

Eldstäder
.

VVS
.

Vind

Loftet stödas från gammalt löst hö/halm.  akkonstruktionen är försvagad och bör 
förstärkas genom att: förstärka knäckta takstolar åt V. Lyfta upp hammarband 
samt förankra åt V. Förstärka den raserade väggen åt NÖ. samt förankra 4-5st jämt 
fördelade vantband fästa i hammarbanden. Snedsträvor kompletteras (se skiss).
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