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Omslaget:
St: Klemens ruin från sydost, speglat i en akvarell av P.A. Säve år 1845.
Observera magasinbyggnaden till vänster i bild. Noteras skall också
fullhöjdsportarna på magasinet som Per Arvid återgivit. Upplevelsen av
gårdsbebyggelsen med kyrkoruinen, som under denna tid tjänar som magasin
och förrådsbyggnad, ter sig helt annorlunda mot dagens strama och
sönderrenoverade gård. Magasinet är idag det den enda byggnaden på
gården som minner om denna tid och kvarhållit karaktären.
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Fig. 1-3. Situationskarta över Gotland och Visby, flygfoto över kvarteret samt utdrag ur Riksantikvarieämbetets
bebyggelseregister. Byggnaden markerad med blått.
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Sammanfattning
Vårvintern 2016 utförde C.H.A.B en antikvarisk förundersökning av skiftesverksmagasinet på S:t Klemens 20, Visby. För att klargöra byggnadsskeden ingick även en
byggnadsarkeologisk undersökning. Byggnaden, som är uppförd under 1700-talets
första hälft är byggnadsminne sedan 1995.
Fastighetsägaren genom arkitektbyrå, önskar ändra byggnadens användningsområde
från dagens förråd till samlingslokal. Efter att ha definierat kulturhistoriska värden och
analyserat konsekvenserna av föreslagna åtgärder, kunde det konstateras att de i
huvudsak inte skulle påverka byggnadens värden. Rekommendationer togs också fram
inför eventuell ändring.

Bakgrund
Inledning och syfte
På uppdrag av PE-Projektengagemang
Kring Arkitektur i Visby AB, utförde
C.H.A.B under februari-mars 2016, en
byggnadsantikvarisk förundersökning med
tillhörande byggnadsarkeologisk undersökning av byggnadsminnet S:t Klemens
20, uthus nr. 2, Visby innerstad.
Undersökningen utfördes av byggnadsantikvarie Peter d’Agnan, certifierad sakkunnig avseende kulturvärden samt arkeolog.
Syftet var att ta fram den byggnadstekFig. 4-5. Magasinets södra gavel. Infälld
niska historien, samt utreda och definiera
illustration ur Karlström med vindskivans tidigare
de kulturhistoriska värdena som byggnaden
utseende före takets omläggning.
besitter. Målgruppen var beställaren, byggnadsnämnden samt Länsstyrelsen.
Anledningen till undersökningen var fastighetsägarens önskan att ändra användningsområde från förråd till samlingslokal. En påverkansanalys sammanställdes därför
utifrån de föreslagna åtgärderna som arkitektbyrån föreslagit i utredningsskisserna
daterade 2015-06-01 samt åtgärdsförslaget daterat 2015-05-04.
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Metod och förutsättningar
Inledningsvis genomgicks arkivalt material, litteratur och artikelsök kring fastigheten
samt S:t Klemens ruin där byggnaden kunde förekomma. Muntlig information samlades
in kring iakttagelser vid tidigare restaureringar. Därefter okulärbesiktigades byggnaden
noggrant, byggnadsdel för byggnadsel och en byggnadsarkeologisk undersökning genomfördes med fotodokumentation för att återskapa byggnadsskeden. Iakttagelser
dokumenterades och sammanställdes i denna rapport. Fotoplan till rapportens figurer
framgår av bilaga 1 där pilar markerar fotoplats och riktning.
Samtliga byggnadsdelar i nederplanets centrala delar kunde dock inte besiktigas då
det låg ved, virke, tegelpannor samt bohag framför. Besiktningen gjordes med hjälp av
ficklampa samt punktvis byggbelysning då el saknades vilket resulterade i mörka
fotografier. I övrigt var förhållandena goda.
Då frågetecken uppkom i samband med undersökningen kring funktion och datering
av en bjälke togs det prov för dendrokronologisk datering med 5,15mm tillväxtborr.
Ansökan för ändring av byggnadsminne söktes hos Länsstyrelsen för ändamålet och
erhölls (Lst. dnr. 432-829-2016).

Aktuell skyddsstatus
Byggnaden ligger inom det av Riksantikvarieämbetet förklarade riksintresset samt det
av UNESCO upptagna världsarvet Visby stad. Generellt skydd av kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse finns i PBL (Plan- och bygglagen) 8 kap. om förvanskningsförbud,
samt hänsyn till byggnaders värden. Ingående skydd regleras i gällande detaljplan samt

Fig. 6. Magasinets östra långsida. Byggnaden är åt norr sammanbyggd med St. Klemes ruins vapenhus.
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dess vägledande byggnadsordning. Särskilt skydd har byggnaden också som byggnadsminne.
Magasinet blev genom Länsstyrelsens beslut 1995-04-03 (dnr. 221-3267-94) byggnadsminnesförklarat enligt Kulturmiljölagen. Omfattningen gäller hela fastigheten med
bostadshus samt uthus och avser exteriörer samt stommar. Skyddsföreskrifterna enligt
samma lag meddelas enligt följande:
1. ... byggnader får inte rivas eller till sitt yttre byggas om eller till. Inga förändringar
får heller ske vad gäller murverk och stomme, tak- och fasadmaterial eller övrig
exteriör utformning.
2. Byggnaderna skall underållas så att de inte förfaller. Vid underhålls- och
reparationsarbeten får endast traditionella material och metoder användas och
utförandet skall ske på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
3. Den tillhörande tomten skall hållas i sådant skick att byggnadernas utseende och
karaktär inte förvanskas.
Förutom skydd av själva byggnaden bör det uppmärksammas att byggnaden även ligger
inom fornlämningen RAÄ Visby 107:1, stadskulturlager, samt att den är sammanbyggd
med Visby 56:1, S:t Klemens medeltida kyrkoruin.

Byggnadsbeskrivning
Magasinet som även benämnts lada i samtida dokument, består idag av tre plan, är
uppfört i skiftesverk av bilad furu samt gran. En traditionell gotländsk så kallad bulhuskonstruktion med fackverk fyllda med liggande bräder, bulor (se fig. 4,6). En tydlig
sättning syns på fasaden åt öster, där det mitt på långsidan sjunkit med flera decimeter
vilket framförallt syns på långbandet samt taket.
Grova bjälkar håller ihop ytterväggarna i långbanden. Byggnaden är överlag kraftigt
dimensionerad med mycket breda bulor och uppvisar en stor hantverksskicklighet med
utsmyckade detaljer som fasade riändar, långband och syllfoder.
Stora delar av konstruktionen är original med intakt takkonstruktion som fått nytt
undertak samt nytt enkupigt lertegel på västsidan i modern tid. På östsidan ligger äldre
tegel på sadeltaket av ålderdomlig konstruktion med brutet takfall genom pålusade
takstolsändar. Denna konstruktion kan också ses i Bro kyrka och förefaller ursprungligen även ha förekommit på gamla residenset på Strandgatan i Visby (se fig. 4, 10).
Ett klenare mellanbjälklag med golv ligger löst vilande på stolpar mot ytterväggarna
samt en bärlina längs byggnadens mitt. Mellanvåning och vindsloftet nås genom trappor
i byggnadens norra del. Mellanvåningen har en bröstning av liggande spontade bräder.
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Fig. 7-8. Mellanvåningens golv av mestadels
cirkelsågade smalare bräder ligger på ett klenare
mellanbjälklag. Bjälklaget vilar i sin tur på
bärande kortlingar av fyrkantsvirke som står på
den ursprungliga syllen. Flera mindre lyckade
reparationer där syllen ersatts av betong finns i de
nordöstra delarna.

I bottenplanet som är uppdelat i tre sektioner, finns jordgolv i två olika nivåer i de södra
två sektionerna. I den norra sektionen som grävts ur i modern tid, ligger flisgolv av större kalkhällar (se bilaga 1).
Portar finns mot öst. Luckor till mellanvåningen finns mot öst samt gaveln i söder. På
samma gavel finns även luckor på vindsplan. Portar och luckor är av profilerad liggande
spont. Idag är magasinbyggnaden målad med röd slamfärg och portar samt luckor med
svart slamfärg. Ovanför huvudporten finns årtalet 1739 inhugget (se fig. 17-18).
Gårdsplanen öster om byggnaden är belagd med kullersten som nås genom en stor
öppning mot gården från Smedjegatan. Det första man ser på gården är magasinbyggnadens södra gavel som dominerar gårdsupplevelsen (se fig. 4, 6).

Resultat & slutsats
Kort historisk överblick och dokumenterade ändringar
Första kartan byggnaden är utritad på är en husklassifikation från år 1785. Här kan
utläsas att det på tomt 103, som den då heter, finns en lada av sten och trä med tegeltak.
Det är alltså magasinet samt ruinens vapenhus under samma tak.
Går man bakåt i tiden uförde Fineman en avmätning av gården år 1728. På denna
karta kan ses att att skiftesverksmagasinet ännu inte var uppfört. Det finns naturligtvis
flertal andra Visbykartor däremellan. Dessa kartor redovisar stadens kvarter, tomter och
ruiner men tyvärr inga byggnader. Däremot kan vi se en viktig samtids-skilldring kring
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denna del av Visby under 1700-talet, nämligen att det norr om S:t Klemens ruin enbart
fanns åkrar. Gårdsbebyggelsen framför ruinen låg alltså i den bebyggda stadens utkant.
Vi kan också sätta in byggnaden och handelsgården i ett viktigt historisk sammhällsskede. I början av 1700-talet fanns enbart strax över tusen personer mantalsskrivna
i Visby (byggnadsordning för Visby stad, s. 23) för att mot mitten av århundradets andra
hälft fyrdubblas i samband med en ekonomisk uppgång.
Som populärnamn har fastigheten kallats Hederstedtska handelsgården efter handlaren J. O. Hederstedt som blev ägare till fastigheten 1865. Det är framförallt under
denna tid fram till slutet av 1800-talet som de flesta förändringar gjorts på byggnaden.
Av allt att dömma har mellanbjäklaget satts in under 1800-talets andra hälft, då även
luckor och dagens mindre portöppningar togs upp. Detta kan spåras genom att titta på
en akvarell av Säve från 1845. Här skilldras magasinet då det fortfarande hade två stora
portar, och inte dagens flera små (se omslaget). Möjligen tog man under denna tid även
upp de ventialtions- eller ljusinsläpp i byggnadens södra del i dagens bottenplan (fig. 6,
omedelbart till höger om bilens öppna baklucka till vänster i bild.). Något senare runt
sekelskiftet 1800-1900 sätts de nuvarande trapporna in mellan våningarna vilket kan ses
på såg- och fogteknik samt klotter från 1900-talets början.
Under “modern tid” har taket lagts om 1942 (Lilja s. 12). Under 1900-talet har man
också gjutit upp under syllar i de nordöstra delarna, troligen för att stoppa de sättningar
byggnaden har idag.
Någon gång mellan 1967 och 1988 har
undertaket bytts och lagts om återigen.
Denna gång med nytt tegel på västsidan
samt ett avvattningssystem i plåt på östsidan
och vindskivor i plåt på sydgaveln. För att
jämna ut sättningen har takstolarna byggts
på. Tyvärr tog man i samband med detta
arbete bort de ursprungliga vindskivorna
med dekorerade ändar likt Burmeisterska
huset på Strandgatan. Denna åtgärd saknar
arkival dokumentation men går att spåra då
Karlström dokumenterat dessa 1967 (s. 23)
och J. Utas fotograferade byggnaden 1988
(se fig. 5).
Sista dokumenterade åtgärden har varit
reparationsarbeten 2013 under antikvarisk
kontroll. Då reparerades och byttes portar,
syllar och bulor samt fasadbräder på södra Fig. 9. Trapphuset uppbyggt av två trappor med
gaveln. Fasad och portar ströks då också mellanvåningen som viloplan uppfördes kring
med röd och svart slamfärg (se dokument- sekelskiftet 1800-1900.
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ation vid slutbesiktning, Boman 2013-10-29).
Sammanfattat genom seklerna är att gården varit en handelsgård med främst köpmän
och handlare som ägare som kan följas från 1600-talet fram till långt in på 1900-talet.
Magasinet är dock det enda som idag minner om detta.

Byggnadsarkeologisk undersökning
För att utreda vilka förändringar som är möjliga att genomföra utifrån byggnadens höga
kulturhistoriska värden utfördes en noggran byggnadsarkeologisk undersökning, där
varje byggnadsdel noggrant undersöktes.
Den äldre öppningen till kyrkoruinens vapenhus har av allt att döma murats igen före
eller i direkt anslutning till magasinets uppförande. Detta kan utrönas genom att magasinets syll ligger högre än ingången och att det inte verkar ha funnits något annat golv
förutom kalkstensgolvet. Kalkstensgolvet ligger i sin tur betydligt lägre än syllen vilket
pekar på att genomgången praktiskt taget skulle varit obrukbar om den varit öppen (se
fig. 15).
Utifrån kartmaterialet och byggnadsstilen kan vi datera byggnaden till 1700-talets
första hälft. Takstolar och vindsgolv är till merparten original, vilket kan ses på konstru-

Fig. 10-12. Takstolskonstruktionen har byggts om efter byggnadsfasen vilket kan ses på att ett dragband
flyttats från långbanden (se lilla infällda bilden nere till höger) till en av takstolarna (stora bildens mitt
samt lilla övre bilden).
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Fig. 13-15 & 16. Magasinets bottenplan har tidigare varit avdelat av en bulvägg vars mittstolpe även
aggerade mittsula. Halva stolpen finns idag kvar på ursprunglig plats. I vindsbjälklaget syns fortfarande
hål efter stolpen som återanvänts och finns nu framför den igenmurade öppningen till vapenhuset. För att
avlasta vindsbjälkarna har istället en klenare stolpe av fyrkantsvirke ställts direkt på mellanbjälklagets
golv (figuren nedanför).

ktionslösningar samt att plankorna är ramsågade. Mellanvåningens bjälklag har tillkommit under 1800-talets andra hälft vilket även det tydligt framgår av konstruktion
samt att merparten av planken här är cirkelsågade och kan därmed dateras till 1800talets andra hälft. Möjligen kan det ha funnits en äldre mellanvåning, men inga synliga
tecken tyder på det (se fig. 7-8, 13, 15-16).
Genom undersökning av sågteknik kunde det konstateras att mellanväggar i bottenplanet samt gavelväggen mot vapenhuset också är senare inslag, troligen från 1800talets andra hälft och frammåt. Däremot verkar av allt att dömma bottenplanets indelAntikvarisk Förundersökning • Go. Visby, St. Klemens 20 • C.H.A.B Rapport 2016:1
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ning vara original inklusive de två utrymmena i de södra delarna. Detta kan ses genom
att stensyllarna verkar vara lagda på samma
sätt under samtliga syllar.
Avdelningen på mitten dateras som original då syllen av samma konstruktion och
dimension ligger kvar på grunden. Däremot
kan syllen i de södra delarna vara yngre,
men själva stengrunden är nog ursprunglig.
En detalj som bör uppmärksammas är också
att avdelningen på mitten fungerat som avlastning för en mittsula som varit sammanfogad med en vindsbjälke.
Detta går att spåra genom att stolpen som
agerade som mittsula faktiskt sitter kvar på
sin ursprungliga plats. Den har dock kapats
när man lade in mellanbjälklaget och återanvänts som bärande stolpe. Den åter-finns
idag framför den igenmurade öppningen till
vapenhuset. Spännande är också att man kan
se fals på båda sidorna, där bulor suttit, till
en höjd motsvarande av dagens mellanbjälklag.
Mittsulans funktion verkar ha ersatts av
en mindre lämplig lösning. En stolpe som
vilar på det yngre golvet i mellanvåningen
har tvingats in under nästa vindsbjälke (norr
om den som mittsulan suttit i). Detta har
medfört att vindsbjälken bångnat upp och
golvet i sin tur börjat ge vika för tyngden (se
fig. 13-16).
Noteras kan också att takkonstruktionen
under århundradenas lopp har förstärkts och
ändrats. En av takstolarna på mitten har ett
extra hanband. Det finns dock tydliga laxförankringar efter en äldre bjälke med samma funktion som varit förankrad i långbanden (se fig 10-12). Denna ändring verkar
ha gjorts under 1800-talet om man ser till
konstruktionen och fogningen. I övrigt
verkar takkonstruktionen vara original så-

Fig. 17-19. Årtalet 1739 genomborrat av en
riände ovanför de en gång mycket stora portarna.
Av dessa finns fortfarande gångjärnstapparna
kvar. Möjligen är även de stora bakstyckena till
dagens dörrblad rester av den gamla porten.
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som merparten av golvet på vindsloftet.
På konstruktion, fog och sågtekniker framgår att de portar som finns idag till-kommit
under 1800-talets andra hälft. Dock kan en mycket stor äldre tvåbladig inkörs-port
spåras då gångjärnstapparna finns kvar av avancerat smide. De större portarna som finns
idag har spont som sitter på plank av mycket bred dimension. Möjligen är detta rester av
den äldsta porten (se fig. 18-19). Intressant är också att vänstra portbladet har varit en
halvdörr, en så kallad svaipdörr. Detta tyder på att man inte ville släppa ut, eller snarare
i detta fall, in djur, men ändå kunna ha ventilations och ljusinsläpp. De stora portarna,
takhöjden samt stengolvet tyder på att den norra delen av bottenplanet sannolikt tjänade
som vagnslider för handelsgårdens åkdon och slädar.
Ljus- eller ventialtionsinsläppen i bottenplanet i de södra delarna verkar av allt att
dömma ha tillkommit under senare tid. Det kan ses genom mindre väderpåverkan och
vittring i öppningarna samt att en del tagits upp rakt genom dymlingar som håller
samman bulorna. Dessa lär alltså inte tagits upp från början. Möjligen tyder dessa på
djurhållning i de södra delarna. På Säves teckning kan dock noteras någon form av
ladugård eller stall i bildens högra del, byggd mot St. Klemens ruin, som talar för att
denna funktion redan fanns, i alla fall under 1800-talets första hälft (se framsida).
En mycket intressant detalj, som dessutom hittills daterat byggnaden och därmed är
av stor vikt är det inhuggna årtalet 1739 i hammarbandet ovanför byggnadens portar.
Rätt genom årtalet går dock en riände. Riänden ser tillsynes ut att vara original, men
tvivlet uppstår när man ser på den utsökta hantverksskicklighet resterande byggnad har.
Skulle verkligen hantverkare av denna kaliber göra ett sådant misstag att man vackert
hugger in ett årtal som skall synas ovanför porten för att därefter förankra en bjälke
tvärs igenom det?
Utöver frågeställningen verkar just denna bjälke till synes sakna avgörande
konstruktionsfunktion, då resterande bjälklag är betydligt glesare utlagt samt att denna
bjälke sitter mitt ovanför en portöppning. En anledning till varför det skulle behövas en
bjälke tätare på denna plats är möjligen att bära en trappkonstruktion. Dock finns
öppningar i vindsgolvet som är igensatta under senare tid längre in i bjälklaget som
pekar på var trappöppningar kan ha funnits (ungefär mitten på fig. 10).
Då de föreslagna ändringarna innefattar ett nytt trapphus på samma plats som
nuvarande trappor, var det av vikt att ta reda på om denna bjälke är möjlig att avlägsna
eller inte. Detta speciellt med tanke på att den sista bjälken mot norrgaveln redan är avsågad och har minskat byggnadens stabilitet.
För att utreda möjligheten till mer exakt datering söktes tillstånd hos Länsstyrelsen
för ändring av byggnadsminne för att ta borrprov för en dendrokronologisk datering.
Borrprov togs från två grova vindsbjälkar av furu (se bilaga 1). Det första från bjälken
mot södra gaveln (prov nr. 23) med 76 årsringar, samt det andra den ovan diskuterade
(prov nr. 25) med 123 årsringar. Provtagningen gjordes undefär en meter in från
västväggen och från bjälkarnas undersida.
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Analysen utfördes vid dendrokronologiska laboratoriet, Sveriges Landbruksuniversi-tet
som tyvärr inte gav något daterbart resultat. Däremot kunde fastställas att träden troligen inte vuxit under samma tidsperiod (se bilaga 2). Detta talar för att bjälken genom
det inhuggna årtalet kan vara sekundär och därmed möjlig att borttagas ur kulturhistorisk synvinkel.
Utvändigt kan konstateras att hela bygganden varit tjärad under väldigt lång tid, troligen redan från byggnad. Det kan ses genom uppkomsten av den så kallade “pärlingen”
som bildats när lager på lager av tjära smorts på. Den slamfärg som finns idag är ett
modernt inslag utan tidigare förankring. Även luckor och portar har tidigare varit tjärade.

Kulturhistoriska värdet
Det kulturhistoriska värdet kan delas upp i två delar. Dels själva byggnaden som sådan,
dels dess upplevelse för gaturummet och gården.
Som byggnad är den oerhört viktig att bevara av två skäl. Dels är det den enda kvarvarande stora magasinbyggnaden av sitt slag och ålder i Visby, vilket i sig gör den helt
unik. Dels är den mycket välbevarad med mycket originaldelar kvar rent byggnadstekniskt, och är därav mycket viktig att bevara med så oförändrad exteriör som möjligt.
Eventuella förändringar får inte ge avkall på upplevelsen av ett magasin exteriört.
Som upplevelse i gaturummet är den också helt unik i sitt slag då den från byggnadsfasen ända fram till idag konstant använts som magasin och fortfarande upplevs som
sådant efter nästan 300 år. Det är också det enda kvarvarande uthuset på gården som
under 1700-1800-talen var bebyggt med flera andra uthus. Byggnaden tillsammans med
kullestensbeläggningen är härmed sista spillran av den äldre gårdsupplevelsen av den
gamla handelsgården.
En annan aspekt gällande upplevelsen är också magasinets sammanbyggnad med
kyrkoruinens vapenhus, vilket visar på tillvaratagande och behov av förrådsbyggnader
på handelsgården, vilket i sin tur speglar samhällets expansion under denna tid. Här
skall nämnas att till och med kyrkoruinens insida var bebyggd med uthus av skillda slag
och tjänade som magasin under 1700- och 1800-talen (Ekhoff, s. 16, 186).
Värdebärande detaljer för bygganden är här takbrytningen, bulornas dimensioner,
timringens detaljer, gångjärnstapparna efter de stora portarna och den kullerstensbelagda gården.
Genom sin autencitet som magasin, är den synnerligen värdefull ur kulturhistorisk
synpunkt. Sammantaget är alltså upplvelsevärdena av magasinet som sådant samt dess
stomme med tillhörande detaljer som i detta fall bör ses som värdebärarna.
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Konsekvensanalys utifrån tänkt ändring
Övergripande vid en diskussion om ändring av byggnader av detta slag bör vara att
samtliga ändringar skall vara reversibla, det vill säga att man med enkla medel kan återställa till hur byggnaden såg ut före ändringen.
Förslaget att ta upp öppningen mot kyrkoruinens vapenhus är inte något som tillför
magasinbyggnadens värde då öppningen murats igen före, eller i samband med byggnadsfasen. Därtill skulle öppningen inte vara speciellt funktionell då golvnivån kommer
hamna för högt i förhållande till öppningen som då istället blir för låg. Däremot ses inte
själva igenmurningen besitta något högre kulturhistoriskt värde.
Det yngre mellanbjälklaget och golvet är visserligen en del av byggnadens historia
men inte av så stort kulturhistoriskt värde att det för den skull inte kan tas bort. Tvärtom
tar det bort den ursprungliga upplevelsen av höjden i bottenplanet och den fria sikten
upp mot de kraftiga vindsbjälklaget. Däremot bör man dokumentera mellanvåningen
före eventuellt borttaganade.
Det är inte möjligt att räta upp vindsbjälklaget som föreslaget då byggnaden är alltför
instabil efter alla sättningar och förändringar. Däremot är det mer lämpligt att lägga ett
nytt reversibelt trägolv utanpå det gamla vindsgolvet.
Det är ur kulturhistorisk synpunkt möjligt att ta bort det extra hanbandet i den mittersta takstolen då denna inte är ursprunglig utan tillkommit senare. Däremot måste
naturligtvis den dragande konstruktionen ersättas med annan lämplig för att inte försvaga konstruktionen rent byggnadstekniskt.
Ett nytt badrum kan inte byggas enligt dagens krav på exemepelvis våtutrymmen,
utan måste ta hänsyn till byggnadens stommaterial. Det är viktigt att ett dylikt utrymme
byggs med naturliga material. Ytskikt skall målas med exempelvis linoljefärg eller
emulsionsfärg och inte moderna färgtyper. Det är möjligt att gräva för vvs, men frågan
är om det är lämpligt i detta fall med tanke på att en arkeologisk undersökning måste
göras i samband med detta. En lösning skulle vara att använda sig av en förbränningstoalett istället som dessutom är en mer reversibel än konventionell lösning.
Den föreslagna fönsteröppningen i bottenplanet är inte möjlig då det inte bör tas upp
större hål än det befintliga. Däremot finns det inget som hindrar att sätta in enkla fönster
bakom nuvarande lucköppningar.
Den vägg mitt på bottenplanet som skall agera som klimatskärm skall placeras där
den ursprungliga väggen varit. Utformas väggen dessutom som en bulkonstruktion är
detta mycket positivt för upplevelsen av det gamla magasinet. Däremot riskerar den
utifrån idéskisserna föreslagna invändiga beklädnanden av stående plank att få bort
upplevelsen av ett skiftesverksmagasin. Här bör det istället väljas liggande plank av så
bred dimension som möjligt för att behålla känslan av bulhusmagasinet.
Glas som vindskydd på vindsloftet är olämpligt i en dylik byggnad av flera skäl. Dels
med tanke på det avvikande materialet, dels då det inte är lämpligt i en samlingslokal då
akustiken blir dålig. Det riskerar även att kondens uppstår vintertid vid en uppvärmning
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av lokalen underifrån. Ännu en anledning är att flera millimeter tjockt glas (säkerhetsglas i lokaler bör vara minst 4 mm för att klara stötar) på en större yta som detta
kommer upp i stora vikter. Mer lämpligt är att använda sig av enkel spont som är
reversibelt eller ännu hellre sätta igen öppningarna i takfoten som skapar draget med en
konstruktion som kan öppna när utrymmet inte används.
Förutom ovanstående ändringar som enkelt kan åtgärdas, kan inte bruksändringen
överlag ses som negativ ur antikvarisk synpunkt. Utförs ändringarna som reversibla lösningar kommer de inte minska de kulturhistoriska värdena. Görs de dessutom på rätt
sätt med traditionella metoder och material, och byggnaden kommer till använding kan
istället upplevelsevärdet av magasinet öka.

Antikvariska rekommendationer
I samband med undersökningen av byggnaden har ett antal iakttagelser noterats som är
av betydelse för upplevelsen av magasinet och sammanfattas här kort. Övergripande är
att stildragen från den ursprungliga byggnaden med åren förvanskats och tagits bort.
Som ovan nämnt har fasaden och luckor tidigare varit tjärade. Den röda slamfärgen
är av modern tillkomst i vår tid som ändrar hela upplevelsen av magasinet. Detta kan
med fördel och enkla medel tas tillbaka då fasaden på nytt kan tjäras med varm tjära och
tillsammans med slamfärgen utgöra en så kallas rödtjärning vilket gör att byggnaden
återigen kommer uppfattas som mer ålderdomlig. Dessutom utgör tjäran ett bättre
vattenavisande skikt för virket än vad slamfärgen gör.
En annan enkel åtgärd som återtar och förstärker helhetsupplevelsen är att kopiera de
gamla vindskivorna, samt om möjligt även tillverka nya stora portar och hänga på de
befintliga äldre gångjärnstapparna. Detta skulle lyfta upplevelsen av magasinet och ge
en signal om hur det en gång har tett sig. Utöver den rent antikvariska synvinkeln skulle
de stora portarna naturligtvis vara betydligt mer användbara än de nyare som idag
fungerar dåligt.
Utöver dessa enkla åtgärder bör man också eftersträva en på förhand fastställd nivå
på förändringen. Ändringen av användningsområdet skall eftersträva en förhöjd upplevelsefaktor och inte tvärtom. Nedan följer vägledande synsätt utifrån de kulturhistoriska värden byggnaden besitter.
Samtliga material som tillförs vid änd-ring får inte vara främmande för byggnaden.
De skall vara traditionella, av god kvalitet och en strävan skall vara att använda äldre
metoder som smälter ihop med övriga ma-terial. Exempelvis bör nya väggar utformas
av så breda plank som möjligt. Grövre bärande synliga stolpar bör vara så grova som
möjligt i fyrkantsvirke.
Enbart isoleringsmaterial som är diff-usionsöppna bör användas och vindskydd bör
helt slopas. Vill man få en tätare vägg kan spontat virke användas för att minska
eventuellt drag. Dessa åtgärder är bättre för en byggnad som i flera hundra år varit helt
öppen för fuktpåverkan.
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Gavelbjälken åt norr måste återfå sin dragande funktion för att förstärka konstruktionen. Detta görs genom att skarva i virke och låta de äldre delarna sitta kvar.
Detsamma gäller den mittsula som tagits bort och försvagat konstruktionen. Detta bör
helst göras med gammalt virke från byggnaden om detta är görligt med tanke på
detaljernas synbarhet .
Den nedre golvnivån måste utgå från de befintliga syllarna. Nya bjälkar skall ligga
löst på syllarna och om behövligt förankras i nya stöd. Golvet måste vara av grova
bräder och av bra kärnvirke för att inte röra sig för mycket. Inspektionsluckor skall
finnas till krypgrunden. Skulle något utrymme vara för lågt för en krypgrund bör det
istället fyllas upp med singel för att förhindra att råttor tar sig in samt agera som
kapilärbrytande skikt.
Sättningen mitt på huset har tidigare åtgärdats genom en betonguppgjutning. Denna
har utförts under en tid då betong sågs som en lösning till allt och har utförts bristfälligt
då man gjutit in träkonstruktionen, vilket medför att rötprocessen fortfarande fortskrider
då betongen suger fukt. Här bör virket separeras från betongen och ett kapilärbrytande
skikt bör på sikt läggas mellan (fig. 7).
Idag används magasinet just som magasin och förråd och även som vedbod. Detta är
mycket olämpligt då veden kan sprida skadeinsekter. Det finns exempelvis ett pågående
angrepp av strimmig trägnagare i vindsgolvet, något som inte verkar ha förekommit
tidigare i större skala. Då byggnaden inte kommer vara uppvärmd vintertid, rekommenderas en sanering inför ändringar.
I övrigt bör man i förväg vara förberedd att det på grund av byggnadens tidigare rötoch därpå sättningsskador, av konstruktionsmässiga skäl inte är möjligt att behålla äldre
byggnadsdelar. Det skall då istället eftersträvas att ersätta dessa med kopior av
samma material och utförda med metoder
som originalet. Så mycket som möjligt av
demonterade byggnadsdelar skall sparas och
återanvändas vid en ombyggnation.
Av stor vikt är också att framtida
ändringar görs med antikvarisk medverkan.
Dels för rådgivning i byggnadsskedet, dels
för dokumentation i samband med detta och
speciellt med tanke på att nya företeelser
kan framkomma i samband med rivning och
förändring.

Fig. 20. Vindsbjälklagets norra gavelbjälke har
sågats av i samband med att trapphuset byggdes
kring sekelskiftet 1800-1900 som därmed förlorat
sin dragande funktion i gaveln.
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2. Dendrokronologisk analys

2016-05-09

Angående datering av två tallprov från Gotland
på uppdrag av Peter Dagnan, Magasinet, Visby
Dendrokronologiska laboratoriet vid SLU i Alnarp (DELA) har analyserat två
tallprov (Gotland Visby, St. Klemens 20 Prov 23, 76 årsringar; och Gotland Visby,
St. Klemens 20 Prov 25, 123 årsringar) men kunde inte på ett säkert sätt datera dessa
mot de befintliga masterkronologier och heller med hjälp av pekår (pointer year) metod.
Det är dock troligt att de två analyserade proverna kommer inte från samma tidsperiod.
Begränsat antal årsringar hos båda prov (76 samt 123 årsringar) tros vara
huvudorsaken för brist på en säker träff.

Igor Drobyshev
2016-05-09 Alnarp

Dendrokronologiska Laboratoriet vid SLU i Alnarp (DELA)
www.dendrochronology.se
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Alnarp Box 49, 230 53 Alnarp
phone +46-(0)-40-415199 / fax: +46-(0)40-462325
igor.drobyshev@slu.se
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