
Liffride 1:1, Lau, Gotland 

Datum: 	3/12-18’	 	 	 	 Tid:  9-14 

Väderlek: lätt regn    Skyddsstatus: . PBL, Lau78:1-4, 80:1 (fornlämningar)  

Temperatur ute/inne: 6/21	 	 	 Byggnadsteknik/period: .parstuga i sten, ca. 1830 

Beställare: Andreas Wiklund 

Besiktningsman: Peter d’Agnan	 	 	 Renskrivet av: PD 

Kundens mål för byggnaden: heltidsbostad 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ANTIKVARISK BESIKTNING
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SAMMANFATTNING 
Traditionell parstuga i sten med brutet tak samt frontespis över hela huset från 1830-talet. Gården från sen 
historisk tid. Mycket intressant bevarad skildring av leverne samt byggnadshistoria med ett äldre golv bevarat 
under nuvarande dagligstuga med brännmärken efter trefotsgrytor samt nästan helt utslitet golv framför 
matlagningsspisen. Taket av sinusplåt som önskas bytas ut rekommenderas ur antikvarisk synvinkel 
återmonteras om möjligt då det visar på landsbygdens modernisering under 1900-talets första hälft. Taket hör 
ihop med den yngre tillbyggnaden. På gården (se utdrag ur fornminnesregistret ovan) har tidigare påträffats en 
flatmarksgrav (RAÄ 80) och försiktighet vid framtida markarbeten bör iakttagas. Det är sannolikt att fler gravar 
från järnåldern kan förekomma. Huset kan årtalsdateras genom vidare arkivstuider samt denrokronologi. 

Kulturhistoriskt intresse och värdebärare 
• Salsgolvet. Källarluckor i original (mot tillbyggnad samt under trappen.      

• Snickarglädjeverandan i original från 1800-talets slut.  

• Planlösningen i gamla husets bottenvåning. 

• Dörrar med karmar samt fönsterkarmar i original har samma profiler.      

Planskiss med markeringar 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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

.

Vegetation
.

Grund
Sättning samt rasering, nedre del av trapp till farstukvist på 

tillbyggnaden i söder.

Dränering
Bör göras med tanke på vattentillrinning i källaren efter sänkning av 

marknivån på 40-talet.Fel fall mot pumpbrunn.

Takav-
vattning

Vattnet leds ej bort från huset. Längre avledning bör ordnas samt att 
vattenuppsamling ej bör ske under stuprör utan att tömmas. Ej tätt mot 
tratt i nordvästra hörnet. Fel fall mot fasad på farstukvist, sö tillbyggnaden

Fasad
Frostsprängd gesims vid otät tratt (se ovan) nordvästra hörnet.Rötskador på 
vindskivor samt bördning/undertak på norra gaveln. Enkla träskydd 
rekommenderas på utstickande hammarband på gavlarna.

Fönster
Samtliga fönster bör renoveras på sikt.

Tak
Mindre läckage förekommer enl. kund, dock inget som kunde observeras vid 
besiktningstillfället. Taket rekommenderas återmonteras efter omläggning 
av nytt undertak

Skorsten
.

Förstuga
.

Dörr
Rötskada bottenstycke dörr på farstukvist tillbyggnad i söder.
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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
Förhöjd RF högst upp i frontespis, små ventiler rekommenderas antingen i 
gavelfönsterna eller i takluckan på frontespisen (om möjligt). Oidentifierbar lukt 
förekommer i hallen mellan kök och badrum på tillbyggnaden.Badrumsfläkten bör 
således ej stå på konstant.  Fläkten drar också in mer fukt från förstugan.

Grund/
källare

Äldre falbrädor förekommer, möjligen original källardörr ligger löst i 
källaren. Original källarlucka på utsidan inne i tillbyggnadens källare 
med linoljefärgsrester (ljus kimrök),

Golv
.

Vägg
Troligen originalmåleri i frontespisens garderob bakom tapeten.

Innertak
.

Fönster
Originalkarmar

Dörrar
ca 1830-tal

Snickerier
.

Eldstäder
Kakelugn från Bergs verkstad i nystugan, ca 1830-tal. Svårt avgöra om 

delar från den är ursprungliga då den består av flera ugnar.

VVS
.

Vind

Äldre falbrädor förekommer. Frontespisens takstolar är äldst, dock ändrade vid 
något tillfälle viken kan ses vid fogningar. Övriga takstolar verkar ha byggts 
om vid något tillfälle då dem ändrats i fogningar. Takkonstruktionen med 
brutet tak är dock troligen från 1830-talet.
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