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Omslaget:
Omslaget visar undersökningsbild med skrapprov. Provet längst ned till
höger i bild, (infälld förstoring) togs upp i samband med den
byggnadsantikvariska förundersökningen då måleriet upptäcktes.

Fotografier där annat inte anges: förf.

Innehåll
Sammanfattning

5

Bakgrund

5

Bakgrund

5

Syfte, avgränsning, metod och förutsättningar

5

Aktuell skyddsstatus

6

Kort historik

6

Undersökning och resultat
Färglager och målerier
Referenser & uppgifter

7
7
9

Referenser

9

Tekniska och administrativa uppgifter

9

Fig. 1. Fotografiet visar husets baksida från trägården från tidigt 1900tal. Foto: Gotlands museums arkiv.
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Fig. 2-4. Kartorna visar Visbys samt byggnadens placering. Planen visar byggnadens bottenvåning
samt var skrapprov tagits i samband med denna dokumentation.
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Sammanfattning
Hösten 2017 utförde C.H.A.B en byggnadsantikvarisk dokumentation som komplettering
till en förundersökning av ett trapphus på Borgmästaregården i Visby innerstad.
Anledningen var påtänkt framtida renovering. Byggnaden är inte byggnadsminnesmärkt.
Flera olika dekorationsmålerier uppdagades från 1863 och frammåt som hittillis varit
okända. Färglagrena analyserades och dokumenterades.

Bakgrund
Bakgrund
C.H.A.B utförde under oktober 2017 dokumentation av dekorationsmåleri på ett
trapphus på fastigheten Kräklan 7, Borgmästaregården (Tranhusgatan 27), Visby
innerstad. De hittills okända dekorationsmålerierna upptäcktes bakom träfiberskivor i
samband med en byggnadsantikvarisk förundersökning (C.H.A.Bs rapport 2017:4).
Förundersökningen föranleddes av renoveringstankar och beställdes av fastighetsägaren.
Dokumentationen utfördes som en komplettering till förundersökningen där
Länsstyrelsen tog beslut (2017-09-28, dnr 434-2702-2017) enligt förordningen om
bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Undersökningen utfördes av byggnadsantikvarie Peter d’Agnan, certifierad sakkunnig avseende kulturvärden.

Syfte, avgränsning, metod och förutsättningar
Syftet var att på en avgränsad yta skrapa fram dekorationsmåleriet och analysera samt
dokumentera det som ett komplement till förundersökningen. Målgruppen var fastighetsägaren, Länsstyrelsen samt eventuell utförare av framtida renovering.
Undersökningen begränsades till trapphusets väggfält mellan bottenvåning och första
plan där sannolikheten bedömdes vara störst att påträffa intakt måleri. Vid den
föreliggande förundersökningen kunde konstateras att väggarna var pappklädda med
skiftande skick på papp. Skorstenstocken verkade dock ha ett intakt putslager kvar där
måleriet också borde vara enklast att skrapa fram.
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Arbetet inleddes med okulärbesiktning av trapphuset för att bedömma var det fanns
störst odds att dekorationsmålerier skulle finnas bevarade. Väggytorna undersöktes med
stark LED-belysning med släpljuseffekt för att framhäva eventuella dekorer och avvikelser i underliggande färglager. Skrapprov utfördes därefter med skalpell och en
färgtrappa skrapades fram där störst fragment fanns bevarade.
På delar av skorstensstocken framkom spricklagningar i putsen där måleriet var borta. I
den nedre delen av skorstensstocken kunde dock flera lager av välbevarde målerier
skrapas fram. De understa färglagrena var svåra att separera och delvis svåra att urskilja
på grund av dess tunnhet och sprödhet.

Aktuell skyddsstatus
Byggnaden är inte byggnadsminnesmärkt men ligger inom detaljplan för Visby
innerstad med skydd inom både Kulturmiljölagen och Plan- och bygglagen vad gäller
det yttre. Därutöver gäller också utökat bygglov för Visby innerstad. Staden är också
både Världsarv och Riksintresse.
Invändigt gäller Plan- och bygglagens krav på förvanskningsförbud av kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. Detta gäller oavsett om åtgärden är bygglovspliktig eller inte.

Kort historik
Kräklan 7 utmärker sig i två stora avseenden inom kvarteret vars bebyggelse
karaktäriseras av 1800-tals hus. Dels är byggnaden från 1863 indraget en bit in på
tomten, men har också en utpräglad schweizerstil med storslagen snickarglädje av stora
proportioner som är mycket ovanlig i Visby. Byggnaden avviker dessutom i byggnadssätt då den är byggd i skiftesverk med stående plank med revetering.
Huset uppfördes urprungligen som bostad åt kontraktsprosten P. E. Thyselius för att
därefter bli borgmästaregård åt borgmästaren Torpadie. Under 1900-talets andra hälft
hade både Kronofogden och Landsfiskalen lokaler i huset.
Husets planlösning har genom åren förändrats i samtliga boutrymmen medan det
centralt placerade och väl tilltagna trapphuset i stort har fått behålla sin ursprungliga
karaktär och hyser därför stora kulturhistoriska värden som idag oftast inte finns kvar.
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Undersökning och resultat
Färglager och målerier
Ett stort antal färlager kunde skrapas fram på skorstenstockens nedre delar. Minst 13
lager kunde urskljas mellan 1863 och 1970-tal. Det äldsta färglagret på putsen bestod av
en limfärg. Det gick dock inte avgöra om denna grundfärg var en kredering för
påföljande lager eller ett ytskikt.
Dekorationsmåleriet var ufört med linoljefärg och uppdelat i väggfält som följde trappans steg (se omslaget). Samtliga dekorationsmålerier påminner om varandra och det kan
konstateras att man önskade ha kvar dem ända fram till 1900-talets första del men förändrade något efter tidsperiodens stilideal.
Samtliga linjer på dekorationsmålerierna var handdragna. Det kunde också konstateras
att schabloner samt det yngsta innerfältet var stöpplade. De yttersta 9 färglagrena var
heltäcknande oljefärger.

Fig. 5-8. Analyserade målerier i förstoring.
Nedre stora skrapytan förstorad på nästa
sida.
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Urskiljbara färglager var följande;

• 1863. Mörk lila limfärg på kalkputs. Någon form av fälindelning går urskilja med en
ljus brun fältindelning runt ett lila fält. Mörk brun skiljelinje.

• Ca. 1880-tal. Ljusrosa fältindelning med mörkbrun ram och bruna linjer runt om.
• Ca. 1890-tal. Mörkbeige ram med fält av ljusbeige samt ramlinje i mörkbrunt. På
väggfältets inre del finns en linje av grövre dimension i ljusblått samt två tunnare
linjer i rött samt brunt.

• Ca. tidigt 1900-tal. Beige ram med brun linje. I väggfältet finns en ljusblå bredare

linje samt en tunnare brun linje. Förutom linjer finns i fältet även en Jugendliknande
dekortion med både schabloner och handmålade linjer i brunt samt rött.

• Ca. 1900-talets första hälft. Heltäckande Mörkbeige.
• Ca. 1900-talets första hälft. Heltäckande gul.
• Ca. 1900-talets första hälft. Heltäckande ljusblå.
• Ca. 1900-talets första hälft. Heltäckande ljusbeige.
• Ca. 1900-talets mitt. Heltäckande gräddvit.
• Ca. 1900-talets mitt. Heltäckande gulbeige.
• Ca. 1900 talets mitt. Heltäckande ljusgrå.
• Ca. 1900-talets andra hälft. Heltäckande ljusgrön.
• Ca. 1970-tal. Heltäckande mörkgrön.
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