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Fig. 1-3. Kartorna visar gårdens placering. Pilarna visar de berörda byggnaderna på flygfoto samt
de vinklar fotografierna tagits från i rapporten (siffrorna motsvarar figurernas numrering).
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Sammanfattning
C.H.A.B tog hösten 2017 fram ett åtgärdsprgram för byggnadsminnet Hellinge 1:28 i
Sjonhem, mellersta Gotland. Omfattningen var takbeläggningar samt övrig exteriör på
manbyggnaden.
Skadeanalyser och förslag till åtgärder togs fram för manbyggnad, lada och ladugård
med vedbod.

Bakgrund
Inledning och syfte
På uppdrag av Magnus Schönbäck tog C.H.A.B i november 2017 fram ett
åtgärdsprogram för bebyggelsen på byggnadsminnet Hellinge 1:26 i Sjonhem socken.
Bakgrunden var en längre tids förfall då gården stått obebodd de senaste åren. I samråd
med Länsstyrelsen 2017-08-23 beslöt man att upprätta en åtgärdsplan inför en framtida
försäljning av fastigheten. Rapportens målgrupp har varit fastighetsägare, Länsstyrelsen,
köpare av fastigheten samt framtida utförare av åtgärderna.
Programmet togs fram av byggnadsantikvarie Peter d’Agnan, certifierad sakkunnig
avseende kulturvärden i syfte att definiera aktuell skadestatus för att kunna fortsätta
bevara fastigheten.

Avgränsning, metod och förutsättningar
Programmet begränsades till takbeläggning på lada, ladugård, vedbod samt övrig
exteriör på manbyggnaden. Efter okulärbesiktning på plats analyserades skadestatusen
och förslag på åtgärder togs fram. Även riktlinjer för material som bör användas togs
fram.
Det fanns inga anordningar att komma upp taken för att bedöma statusen nogrannare.
Stege användes för att komma upp till takfoten och få bättre överblick. Endast takfoten
på manbyggnaden undersöktes med kniv för eventuell röta.

Skyddsstatus
Byggnaden är byggnadsminnesförklarad enligt 3. kap. i Kulturmiljölagen i beslut från
Länsstyrelsen 1988-12-19, Dnr. 11-392-1042-88. Det innebär restriktioner exteriört
samt interiört med tillståndsplikt vid förändringar enligt beslutet. Förutom byggnads-
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minnesmärkning gäller naturligtvis även Plan- och bygglagens krav på förvanskningsförbud av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse både in- och utvändigt.

Kort historik med byggnadsbeskrivningar
Manbyggnaden är en stor parstuga i sten med extra kökskammare och låg källare under
halva huset. Nuvarande takbeläggning är faltak. Huset är troligen uppfört 1752 före
stenhusresolutionen 1757 då stenhussyn saknas. Det byggdes först som enkelstuga och
utökades till parstuga i en andra etapp 1786-87.
Under 1800-talet ersattes fönsterbågarna med nya (nuvarande) med tre glasrutor i
varje båge. Karmarna behölls dock. Efter detta stod huset oförändrat ända fram till
1950-talet då man inredde husets loft men lät 1700-tals miljön stå orörd.
Huset hyser stora kulturhistoriska värden då det under de senaste 200 åren endast har
utförts obetydliga förändringar. Den före detta länsantikvarien Bengt Schönbäck som
senast ägde och bebodde gården har dessutom bidragit till restaureringsåtgärder som
förstärker detta intryck.
Ekonomibyggnaderna uppförda under 1800-talet i sten med ålderdomliga vindögon
(ljusinsläpp) har spåntak och även de är obetydligt förändrade i modern tid. Byggnadsminnesförklaringen gäller gårdens samtliga byggnader.

Fig. 4-5. Hammarbandens utstick på gaveln har rötskador. Putssläpp lagat med
cementbruk finns runt om hela manbyggnaden. Kring den västra skorstenen har flera
falbrädor släppt mot nockstocken vilket orsakar läckage.
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Skadebild med förslag till åtgärder
Manbyggnad
Skadestatus och orsaksanalyser
Manbyggnadens faltak från 1985 kan enligt uppgift från fastighetsägare möjligen vara
pålagt på ett äldre spåntak men gick inte att utreda vid besiktningen. Läckage
förekommer i nock kring den västra skorstenens genomföring. Fritt vatten har enstaka
gånger upptäckts på loftets köksgolv. Mindre missfärgningar från läckage syns i
undertaket kring genomföringen. Läckaget kan knytas till otäthet mellan nockstocken
och ett par falbrädor kring skorstenen vilket syns utanpå taket på nordostsidan.
Falbrädornas ytskikt är uttorkat men i övrigt i gott skick och inga rötskador kunde
upptäckas. Virket vid takfoten var friskt och hårt vid punktvis kontroll med kniv. Med
tanke på takets fina skick och tiden för utförandet kan det misstänkas att det har
impregnerats med fungicid.
Skorstenarna saknar galler vilket tidigare resulterat i att fåglar tagit sig in i huset
genom eldstäderna och in i bostadsutrymmena. Dess flykt kan resultera i spräckta
fönsterglas och fläckar på väggar och golv.
Fasaden har punktvis putssläpp och sprickbildningar på utsatta ställen, som längs
hammarbanden och gavlarna vilka lagats i med cementbaserat bruk. Då detta bruk är för
hårt släpper det vid rörelser från takstolarna då det inte håller mot det mjukare plastiska
kalkbruket. På utsatta platser har färgen regnat bort.
Orsaken är delvis naturlig men det kan ockå misstänkas partier med puts som
innehåller ett kalkbruk med cement som tillsats. Kalkfärgen har helt enkelt svårt att
fästa mot denna puts. Kalkningen kan också ha utförts för sent på året och inte hunnit
karbonisera tillräckligt med släpp som påföljd eller inte påförts i tällräckligt många
tunna lager.
Även sprickbildning i vägglivet förekommer under hammarbanden på husets mitt
samt ovan och under öppningar vilket visar på att rörelser finns. Det finns dock inget
som tyder på att detta skulle orsaka någon skada och får ses som naturligt på en så pass
stor takkonstruktion och med tanke på att huset blivit tillbyggt just där. Däremot kan
det misstänkas att putsen på dessa ställen är för hård (gjord med tillsats av cement) för
att ta upp denna rörelse.
Hammarbandens utstick på gavlarna har visst rötangrepp och putssläpp kring dem
har gjort ett detta angrepp påskyndats.
Samtliga fönster är uttorkade, har kitt och färgsläpp och behöver inom snar framtid
renoveras. En del har spräckta glas samt påbörjade rötangrepp av brunröta i botten-
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stycken. Några delar av fönsteromfattningarna är dåliga eller saknas och behöver kompletteras. Gaveln åt sydost har störst behov av undehåll och bör prioriteras.
Källarnedgången är i dåligt skick beträffande luckor och dörr med karm. Delar av
luckorna, dörren, karmens sidostycken samt tröskel är rötskadade. Orsaken är dels att
virket utsätts för stora fuktbelastningar året om när luckorna är stängda, men också för
att karmen murats in med cementbaserat bruk som inte har tillräckliga vattengenomsläppliga egenskaper. Även virkeskvaliteten, som inte är av tillräckligt bra kärnvirke,
har spelat in.

Fig. 6-7. Samtliga fönster bör renoveras av en fönsterhantverkare.
Fönsteromfattningens dropnästa kan med fördel komplettera av ett bleck i tunn
kopparplåt som viks in i ett spår i karmen. Blecket bör sluta vid profileringen.
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Åtgärder och utförande
Faltakets skick och orsak till läckaget vid genomföringen mot den västra skorstenen
måste undersökas utifrån för att bedöma åtgärd. Sannolikt måste brädorna kring
skorstenen läggas om. Hela taket behöver tjärstrykas minst en gång.
Ett finmaskigt obehandlat stålnät läggs löst på skorstenarna för att undika att fåglar
tar sig ned i piporna. Nätet kan vikas ett par centimeter runt skorstenen för att hållas på
plats och kommer inte synas när det ytrostat.
Cementbruk på fasaden knackas ned och putsas om med rent kalkbruk. På de mest
utsatta partierna på gavlarna kan eventuellt ett NHL-bruk användas för att förlänga
underhåll. Naturligt hydraliskt kalk (NHL) har starkare egenskaper men bibehåller
kalkens elastiska och mjuka egenskaper. Större sprickbildningar kratsas ur och putsas
med ett fett kalkbruk efter behov. Fasaden avfärgas med kalkfärg efter att man borstat
rent den med mjuk stålborste.
Hammarbandens utstick på gavlarna kan med fördel förses med en “offerbräda” av
ek för att förlänga dess livslängd.
Fönster bör renoveras traditionellt av en fönsterhantverkare. Rötskadade bågar och
karmar skall trälagas. Fönsteromfattningarna bör ses om och kompletteras. Droppnäsor
kan med fördel på den mest utsatta gaveln åt sydost kompletteras med ett bleck för att
inte vatten skall orsaka röta i karmens bottenstycke. Blecket bör sluta vid profileringen
och målas in med linoljefärg.
Källarnedgångens luckor, karm och dörr behöver lagas. Vid lagning skall cementbruk
tas bort och ersättas med kalkbruk eller eventuellt NHL-bruk. Karmens bottenstycke
skall ligga på ett par stenar och syllpapp. En stängningsbar lucka eller ventil skall tas
upp i källarluckorna för att skapa ventilation.

Lada samt ladugård med vedbod
Skadestatus och orsaksanalys
Taken på ekonomibyggnaderna består av spån som senast lades om 1994 och
dessförinnan 1971. Bristande underhåll, ålder och väderpåfrestningar samt spånets
kvalitét har bidragit till ett idag omfattande läckage genom hål, glipor samt röta. En del
takstolar har tagit skada av detta som även orsakats av bristande underhåll längre
tillbaka i tiden.
Takstolarna är dock i förhållandevis bra skick och i princip även all läkt förutom på
något enstaka utsatt ställe.
Även ekonomibyggnadernas hammarband sticker ut en bit från gavlarnas murliv och
har angripits av röta. Vindskivor och nockbrädor har börjat angripas av röta på de mest
utsatta ställena och behöver bytas ut.
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Åtgärder och utförande
Samtliga spåntak behöver bytas ut. Det är av hög vikt att spånen läggs i tre skikt för att
hålla. Om spånen är sågade och inte hyvlade bör de tjärstrykas omedelbart efter
läggningen flertal gånger för att förlänga underhållsintervallet. Ett sågat spån håller
bevisligen inte mer än 20 år utan ytbehandling.
Vindskivor och nockbrädor bytes samtidigt som taket läggs om. Hammarbandens
utstick på gavlarna kan med fördel förses med en “offerbräda” av ek för att förlänga
dess livslängd som på manbyggnaden.

Fig. 8-10. Ekonomibyggnadernas spåntaken är
bitvis i mycket dåligt skick och bör läggas om för
att undika skador på takstolar och läkt.
Manbyggnadens källarnedgång har rötskador.
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Antikvariska riktlinjer rörande materialval
• Enbart tätvuxet kärnvirke med minst 10 årsringar per centimenter bör användas till
trälagningar på utvändiga snickerier så som dörrar, karmar, fönster och foder.
Vindskivor samt falbräder skall vara av kärnvirke, dock behöver det inte vara lika
tätvuxet som till finsnickerier.

• Enbart rent kalkbruk och kalkfärg får användas. Där det går att motvivera kan
naturligt hydraliskt kalk användas.

• Fönster skall enbart underhållas med rena linoljeprodukter såsom linoljekitt och
linoljefärg enbart baserad på kallpressad linolja, zinkvitt och ljusäkta naturliga
pigment. Terpentin och andra lösningsmedel samt standoljor skall undvikas vid
fönsterrenovering. Glas skall ersättas av munblåst glas.

• Skall plåt användas som droppnästa på fönsterfoder skall den vara av bockad

obehandlad tunn kopparplåt och spikas med kopparnubb samt tryckas in i en grund
fals i karmen.

• Takspån bör helst vara hyvlat och inte sågat och vara av god kärnvirkeskvalitet för
att minimera svällning.

• Tjäror för takbestrykning bör vara dalbrända på Gotland för att säkerställa en

furutjära av tillräckligt hög kvalitet som håller över tid. För att stoppa sug på
takspånen samt spara på tjäran kan den första strykningen blandas med hälften rå
linolja.
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