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Omslaget:
Fig. A-C. En del av byggnaderna som ingår i byggnadsminnet Brucebo: vaktmästarbostaden
från nordväst (överst), byggnadsåret 1903 samt monogram med två ryggställda B
(Benedicks-Bruce) i stallets takkupa fotograferad från öster (mitten) samt huvudhuset från
nordost (nederst). Se även fig. 4.
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Fig. 1-4. Situationskartor över Gotland med byggnadsminnet Brucebo samt dess byggnader utmärkta efter byggnadsminnesförklaringens numrering. Gröna pilar markerar rapportens utvändiga fotodokumentation samt varifrån och i
vilken riktning den tagits. Siffror motsvarar rapportens figurnummer. Invändig fotodokumentation finns bland beskrivningarna samt i byggnadsritningarna längst bak. Området har västlig sluttning mot havet.
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Sammanfattning
2019 uppdrogs CHAB Arkeologi & byggnadsvård AB att upprätta en byggnadsantikvarisk dokumentation över byggnadsminnet Brucebo från sekelskiftet 1900 i Väskinde, norr om Visby.
Konstnärshemmet hyser genom sin arkitektur och plats i Svensk konstnärshistoria mycket
höga kulturhistoriska värden. Dokumentationen utfördes genom arkivstudier, kulturhistorisk
värdering, sammanställning av byggnadsritningar samt upprättande av in- och utvändiga beskrivningar med fotodokumentation efter en okulär besiktning.

Bakgrund
igenom utan avgränsades till delar där sannolikheten var störst att finna uppgifter kring
byggnaderna.
Då byggnaderna används både för museal
och konstnärlig verksamhet samt delvis bebos
och hyrs ut till hyresgäster gick det inte inspektera samtliga utrymmen i alla byggnader. En del
av besiktningarna gjordes i vinterkvällsmörker
med sämre förutsättningar för fotografering
samt uppfattning av kulörer, material och profiler. Ett par rum fotodokumenterades utifrån
genom fönster för att få med rumsuppfattning.
Flera utrymmen har varit fullt möblerade och
för att spendera så lite tid som möjligt i privata
hem togs enbart fotografier på plats för att
därefter utifrån fotografierna beskriva miljöerna.
Förutsättningarna för dokumentationen får
ändock ses som goda då det gick att få en bra
uppfattning om samtliga utrymmen genom ritningar.
Byggnaderna beskrivs förutsättningslöst och
metodiskt utifrån närmast liggande vädersträck
då byggnaderna är placerade i nordnordost sydsydvästlig riktning. Utvändig fotodokumentation finns i byggnadsbeskrivningarna medan
en del invändig dokumentation också har lagts

Inledning, genomförande
och förutsättningar
CHAB Arkeologi & Byggnadsvård AB uppdrogs av Länsstyrelsen i Gotlands län att i
slutet på 2019 upprätta antikvarisk dokumentation av Brucebo konstnärshem i Väskinde socken, ett par km. norr om Visby. Sekelskiftesanläggningen är sedan 1998 byggnadsminne och uppfördes av Carolina Benedics
Bruce (1856-1935) och William Blair Bruce
(1859-1906). Bakgrunden var att det saknades en samlad helhetsdokumentation för byggnadsminnet. Antikvarie Peter d’Agnan, certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
sammanfattade rapporten i december 2019.
Dokumentionen utfördes genom arkivstudier, litteraturgenomgång, byggnadshistorisk utredning, okulärbesiktning med fotodokumentation, upprättande av in- och utvändiga byggnadsbeskrivningar samt sammanställning av byggnadsuppmätningar.
Brucebostiftelsen innehar ett eget arkiv
vilket är unikt, omfattande och uttömmande
vilket medförde att allt material inte kunde gås
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Fig. 5-6. Carolina med hund på Brucebo sittandes i salongen. Observera att bilden är spegelvänd. Foto
i Gotlands Museums arkiv (ovan). En del av det omfattande Bruceboarkivet som finns i förvar hos Gotlands Museum (nedan).

in på ritningarna för bättre rumsupplevelse.
Beskrivningar av originaldetaljer eller detaljer
som frångår det förväntade i sammanhanget
samt utrymmen och byggnader som bedömdes
besitta höga kulturhistoriska värden är vederhäftiga, medan övriga inte beskrevs lika ingående eller detaljerat. Dokumentationen med fotografier, beskrivningar samt ritningar är utförd
på så sätt att byggnaderna teoretiskt sätt skulle
kunna återställas vid total förstörelse.
Byggnadernas takvinklar är uppskattade
med ögonmått och inte exakta. Byggnadsritningarna redogör för mer exakta förhållanden
om annat inte angivits i beskrivningarna.

Det skall dock observeras att ritningarna har
smärre brister och inte alltid stämmer med
verkligheten. Det gäller tex. fasadernas utanpåliggande fältindelningar, antal spröjs och glas i
fönsterbågar, mått på enstaka snickeridetaljer
och dylikt. Där uppenbara skillnader har observerats är detta anmärkt i texten till byggnadsbeskrivningarna.
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Fig. 7. Emilsro mot öst under parets första år på platsen vid sekelskiftet 1800 - 1900. Carolina hade
många husdjur, här syns bl. a. två getter. Jämför med dagens byggnad från samma vinkel fig. 15. Foto av
D. Holmert i Gotlands Museums arkiv.

Bebyggelsehistorik

ingenting som kunde peka på att byggnaden var
äldre. Bl. a. påträffades enbart fint cirkelsågade
(klingsågade) brädor och plank i besiktningsbara utrymmen (klingsågen på Gotland blev inte
vanlig förrän mot 1800-talets slut).
Jämförs fotografier tagna på huset vid sekelskiftet 1900, då paret precis flyttat in, ger byggnaden också intryck av ett hus från 1800-talets
slut och storleksmässigt ger det sken av att
vara större än ett genomsnittligt båtsmanstorp
under 1800-talets mitt. Ser man till byggnadens
skick på fotografierna ser det tämligen nybyggt
ut.
För att klargöra husets ursprung får man
istället koncentrera sig på namnet Emilsro som
området kallades där nuvarande Brucebo ligger.
I arkiven kan då hittas en Elof Wisselgren som
köper fastigheten som tillhörde St. Bläsnungs.
Han uppför ett bostadshus kring 1889, och har
en dotter, Emilie, som troligen gav upphov till
platsnamnet Emilsro.
Det är alltså denna byggnad som först bebos av paret år 1900 och därefter efter stora
planer och egna ritningar kom att byggas ut åt

1899 köpte konstnärsparet Bruce mark vid
Själsö. Fastigheten omfattande då runt 100 ha
stora ägor som tidigare hört till Lilla Hästnäs i
Visby och Stora Bläsnungs i Väskinde socken.
Fiskeläget på Själsö hörde också till egendomen
som dock arrenderades ut till fiskare.
Enligt flertal uppgifter fanns vid klinten strax
sydväst om Själsö ett befintligt äldre båtsmanstorp från 1800-talets mitt kallat Emilsro,
som paret först skall ha bebott. Uppgiften förefaller dock vara en förväxling.
Vid granskning av båtsmanstorp under
1800-talet i Väskinde socken (tidigare stavat
Västkinde) kan detta nämligen inte bekräftas. Ej
heller finns byggnader utmärkta på platsen på
historiska kartor under 1800-talet. Att utläsa i
arkivmaterial finns båtsmansnamnet Bläsing på
St. Bläsnungs mark, men detta torp ligger på
annan plats och är dessutom av sten.
Byggnaden som paret flyttade in är i trä och
troligen byggd under 1800-talets andra hälft
om man ser till stil, byggnadsteknik och planlösning. Vid okulär besiktning påträffades heller
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Fig. 8. Nybygget Brucebo under 1900-talets första år mot väst. Foto från Stiftelsens arkiv.

söder, med en stor tillbyggnad i nationalromantisk stil under 1900-talets första år, bl. a. innehållandes en magnifik ateljé för deras arbeten.
Utöver huvudhuset byggdes merparten av
de andra byggnaderna också under denna tid.
Anläggningen bestod då av två stycken paviljonger kallade Paviljongen samt Skogsateljén,
strandateljén, ett stall med lider samt en iskällare. Stallets vindskupa har årtalet 1903 som
rimligtvis bör ha varit färdigställt då (se fig. B).
Konstruktionsdetaljer pekar på att även
Skogsateljén har en ouppmärksammad något
äldre historia än övriga byggnader. Den verkar
ha byggts ut med ett rum västerut på en redan
befintlig äldre byggnad bestående av ett rum.
Alternativt har man flyttat dit en liten byggnad
som därefter byggdes ut (se vidare fig. 34-37).
Förhållandet ses tydligt om man granskar
hur rummen är byggda i förhållande till varandra. Dels är rummen byggda i olika nivåer och
dels ser man olikheter i fasadpanelen. Förhållandet blir uppenbart när man ser hur väggkonstruktionen är uppbyggd genom en lucka åt
väster ovanför dörrkarmen i det östra rummet.
Bakom luckan finns ett stort mellanrum där
man tydligt ser att det västra rummet byggts på
det östra vid senare tillfälle. Dessutom överbryggas nivåskillnaderna mellan rummen med

en liten trapp som går igenom det östra rummets golvnivå.
Det är vidare sannolikt att hela takkonstruktionen över båda rummen och förstugan
byggdes i samband med det västra rummets
tillbyggnad. Vid restaureringen av paviljongen
2019 påträffades någon form av signerat kvitto
(?) daterat december 1879, vilket mycket väl
också kan stämma med byggår.
Skogspaviljongen skall ej förväxlas med en
annan byggnad, som Carolina byggde om till en
skogsateljé i skogen på annan plats på ägorna
(även kallad Skälsöstugan) och brann ner på
1940-talet (möjligen har även här skett en förväxling med tanke på namnen).
1906 avlider William hastigt i hjärtinfarkt
och bygget avstannar något där interiören långt
ifrån var färdig. Husets vackra trappa färdigställs
exempelvis inte förrän efter Williams bortgång.
Carolina fortsätter dock färdigställandet av
boningshuset de närmaste åren samt låter uppföra komplementsbyggnader.
Det mesta kan slutligen sägas vara färdigt
runt 1910. Vissa detaljer blev dock aldrig helt
färdigställda som exempelvis ateljéns kapitälutsmyckning som Willim själv började hugga
under byggnadstiden (fig. 25-26).
1910 uppförs ett 20m. långt växthus öster
om dagens anläggning ritat av en Göteborgsar-
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kitekt och åren 1911 till 1912 uppförs efter
Carolinas egna ritningar ett stort korsvirkeshus
sydöst om huvudbyggnaden som personalbostäder.
Carolina avlider 1935 och enligt hennes
testamente donerades Brucebo till en stipendiefond för att unga konstnärer av olika nationaliteter, gratis eller till låg kostnad skulle kunna
använda Brucebo som konstnärshem. En stiftelse med en styrelse kom att förvalta fonden
samt Brucebo (Stiftelsen Brucebo stipendiefond för konstnärer) och gör så än idag.
I pressen skrivs att Brucebo är klart att ta
emot de första stipendiaterna i slutet på 1936,
då bl. a. huvudhuset genomgått en kraftig modernisering. Man hade installerat centralvärme
med panna, ledningar och radiatorer, dragit in
varmt och kallt vatten i alla rum för boende,
byggt ett badrum på varje våning samt dragit in
el.
För att installera panna i källaren har man
troligen grävt ur den tidigare krypgrunden till
ett pannrum samt byggt en nedgrävd utvändig
trappa till källaren och tagit upp en dörröppning. Originalluckan för att ta sig in under huset
blev kvar vid sidan om den nya dörröppningen
(se ritningar).
Från ombyggnationen finns ritningar upprättade 1935 av en Karl Warberg (?) bevarade i
form av sämre fotostatkopior. Tanken var att
förutom unga konstnärer även kunna ta emot
betalande gäster på detta pensionat för att få
inkomster till stiftelsen.
Det är troligt att moderniseringar även sker
på övriga byggnader under denna tid. Bl.a. bör
paviljongernas pannplåt ha lagts på kring denna
tid. Dessförinnan var det spåntak. Detsamma är
rimligt även för ekonomibyggnaden.
Ända fram till 1970 fungerade Brucebo som
pensionat samtidigt som flertal konstnärer årligen kunde komma och arbeta med sin konst
med helpension.
1971 såldes Brucebo till Gotlands kommun
då stiftelsen drabbats av dålig ekonomi. I samband med detta blev ett stort område av fastigheten naturreservat. 1974 säljer kommunen
vidare Brucebo med tomrätt till filmaren Tor-

björn Axelmans företag TAX Production AB
under stor opinion.
1995 återgick Brucebo till stiftelsen som
köpte tillbaka byggnaderna av Axelman i samband med en konkursförsäljning då stiftelsens
fond förvaltats väl och ekonomin åter var i
ordning. Marken ägs idag fortfarande av Region
Gotland där stiftelsen är tomrättsinnehavare.
Axelman blev kvar som hyresgäst i bostadshuset.
1998 blir Brucebo byggnadsminnesförklarat
enligt beslut från Länsstyrelsen inkluderande
huvudhuset, iskällaren, ekonomibyggnaden,
vaktmästarbostaden, strandateljén samt de två
små ateljéerna söder om huvudhuset (Paviljongen och Skogsateljén).
Vaktmästarbostaden drabbas i mitten på 90talet av en stor vattenläcka efter att ha stått
obebodd en längre tid och restaurerades 1999
då även den ursprungliga färgsättningen återskapas efter förslag från Gotlands Museum vilken grundade sig på en färgundersökning.
Brucebostiftelsen har fortsatt restaureringen av anläggningen i omgångar med fokus på
huvudbyggnaden. Åren 2001 - 2003 utfördes
utvändiga restaureringsarbeten. 2004 gavs tillstånd till ny taksäkerhetsanordning för sotning
av skorstenarna (takstegar, bryggor samt taklucka). Här framgår att takstegar och bryggor
inte tillåts på den stora delen av huset vilket
ändå monteras men noteras vid Länsstyrelsens
tillsynsbesök samma år som godtar lösningen
som provisorisk fram till utgången av år 2005.
Bryggan finns kvar idag, om än inte speciellt
framträdande. Vid tillsynsbesöket noteras också
att köksförstugans förstukvist har ändrats och
är ett återställande av antaget ursprungligt utförande.
2006-2007 byggdes el- och värmesystemet
om i huvudbyggnaden med en del mindre måleri- och lagningsabeten på bl. a. papptak som
spruckit i samband med uppvärmning.
2008 sker en dramatisk händelse som för
alltid kommer vara en del av Brucebos historia.
Den dåvarande ordföranden för Brucebostiftelsen samt byggnadsantikvarien Joakim Hansson skjuts av hyresgästen Axelman när han
hämtar konst för restaurering. Hansson var
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starkt involverad i Brucebos byggnadsminnesmärkning och restaurering och överlever skjutningen. Flertal kulhål finns idag kvar i huvudbyggnadens väggar som en del av dess historia.
Efter en större invändig restaurering i två
etapper 2010-2011 öppnades slutligen den stora huvudkroppen för allmänheten. Restaureringen omfattade hallen på nedre botten, salongen, verandan samt serveringsutrymmet
innanför hallen och begränsade sig i huvudsak
till rengöring, lagning av tapet och måleri av tak,
väggar samt snickerier. Under trappan i hallen
inreddes en liten toalett.’ I serveringsrummet
(köket) målades ekådring på snickerier och en
ekimiterande tapet sattes upp. Samtidigt installerades spis, diskmaskin och kylskåp.
Ekonomibyggnaden restaurerades och
byggdes om 2015-2016 och rymmer idag reception med café och utställningslokaler för
Brucebos verksamhet. 2019 restaurerades
konstnärsateljéerna bredvid huvudhuset
(d’Agnan m. fl. 2019, d’Agnan 2019, Karlström
1999, Landahl 2018, Lantto 2010, Pietikäinen
2019, s. 136-139, 180-184, Selin 2000, Ödin
1990, Gotlänningen 1936, Gotlands Folkblad
1974, Gotlands Allehanda 1995, Gotlands Tidningar 1999, wikipedia.org 2019, sjalsöhamn.se
2019, tjelvar.se 2019, Bebbyggelseregistret
2019).

Fig. 9-11. Fotodokumentation från 1970 och
1980-talen innan stallet, vaktmästarbostaden samt
konstnärsateljéerna Paviljongen och skogsateljén
blev restaurerade. Foto Raymond Hejdström, Gotland Museum,
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Fig. 12. På Brucebo finns bohag, föremål och konst samlat från konstnärshemmet. Här ses spetsändarna
från vindskivor på ateljéerna som suttit i nock med stiliserad snickarglädje efter en get och en häst.

Kulturhistorisk värdering

Carolina och William har starkt satt sin prägel på Brucebo, inte minst med platsnamnet,
och även haft ett inflytande på svensk konstnärshistoria. Carolina var också delaktig i rörelsen kring kvinnlig rösträtt och gav stort avtryck
som en av de första självständiga kvinnliga
svenska konstnärerna.
Bruceboanläggningen i helhet som inte
nämnvärt förändrats efter makarnas bortgång
med därtill hörande konstsamling, arkivmaterial
från parets leverne samt även den lösa inredningen hyser mycket stora och omistliga kultur,
byggnads-, samhälls-, social- och personhistoriska värden.

Byggnadsminnet Brucebo (efter parets gemensamma namn) ligger inom Riksintresse för kulturmiljövård och representerar intresset för
det speciella gotländska ljuset som var känt
inom konsten kring sekelskiftet 1900. Det hör
tillsammans med grannen Muramaris till en
viktig och betydelsefull kategori av bostäder i
Svensk arkitekturhistoria. Dessa, precis som
Carl Larssons och Zorns gårdar på fastlandet,
ritade och uppförde konstnärerna åt sig själva
som ett självförverkligande.
Anläggningen med konstnärsateljéerna, sin
rika och otroligt väl genomtänkta och komplicerade arkitektur med tidsenliga snickeridetaljer, byggda i en nationalromantisk nybyggaranda
i utpräglad Jugendstil kan utan tvekan ses som
en unik företeelse på Gotland. Huvudbyggnaden har en alldeles egen stil, som i detaljer påminner om nordamerikanska sekelskiftesinfluenser vilka naturligtvis William stod för.
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Fig. 13. Ursprungsbyggnaden Emilsro mot sydväst.

Beskrivningar
let. Grå takstege av järn finns för uppstigning
till norra skorstenen. Mellan skorstenarna finns
en gångbrygga av perforerat järn på västra takfallet i nockhöjd.
Takfoten med synliga enkelt figursågade
tassar är gulmålad.
Mot väster samt anslutande till tillbyggnaden finns en veranda som till 2/3 är inglasad
under pulpettak med låg taklutning åt väster.
Mot öster och i direkt anslutning till tillbyggnaden finns en till hälften inbyggd förstukvist med
svagt välvt tak av grå falsad plåt.
Fasaden är av gulmålad liggande bred enkelprofilerad panel. Utanpåliggande gulmålade brädor delar upp fasaden i symmetriska fack. Norra gavelspetsen har stående smal gulmålad
locklistpanel med spetsad snickarglädje nedtill.
Den tunna vindskivan är av plåt och integrerad
med takplåten.
Takavvattning av galvade handfalsade stuprör, rännor och trattar finns på förstukvistens

1. Huvudbyggnad
Exteriörer
Brucebos huvudbyggnad, bostadshuset, består
av två sammanbyggda huskroppar. En ursprunglig mindre byggnad i ett plan med inredd vind,
samt en stor tillbyggnad söderut i tre plan,
byggd mot ursprungshusets södra gavel. Tillbyggnaden är större än ursprungsbyggnaden.
Byggnaderna delas här upp som ”ursprungsbyggnad” och ”tillbyggnad”.

Ursprungsbyggnad
Ursprungsbyggnaden ”Emilsro” är byggd i lätt
västlig sluttning i träregelverkskonstruktion på
krypgrund med grundmurar av murad kalksten.
Husets sadeltak i ca 50 graders vinkel är beslaget med mörkgrå falsad plåt. Taket bryts i nock
av två plåtklädda skorstenar, två takkupor i östra takfallet samt tre takkupor på västra takfal-
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Fig. 14. Huvudbyggnaden Emilsro byggdes ut med veranda samt en stor tillbyggnad åt söder. Jämför även
byggnadens utseende före utbyggnaden fig. 7. Foto åt söder.

nordöstra hörn, husets nordöstra samt nordvästra hörn och på verandans nordvästra samt
sydvästra hörn. På tillbyggnader finns hängrännor medan huset har takvattenuppsamling av
handfalsade fotrännor i fall mot gavlarna på
takfoten.
Förstukvistens gavelspets har enkel utanpåliggande snickarglädje i form av nedstrålande
solstrålar. Ballustraden har nätta figursågade
fyrkantiga ballusterdockor (observera att antal
ballusterdockor åt öst inte stämmer med byggnadsritning som anger fler antal stolpar åt söder. I verkligheten finns fyra stolpar på varje
sida). På insidan åt norr och söder finns fasta
enkla sittbänkar av ribbor och ett enkelt golv
av brädor.
Den gulmålade verandan åt väster är även
den byggd på kalkstensgrund och har en enkel
balustradförsedd trätrappa med fyra steg. Balustraden runt den öppna delen av verandan åt
norr består av enkelt figursågade fyrkantiga

stolpar av mindre dimension. Enkel snickarglädje finns upptill verandataket av små stående
stolpar.
Takkuporna på huset har utåtgående
tvålufts fönster med spröjsade bågar. Nio glas
finns i varje båge. Takkuporna har gulmålade
vindskivor av brädor och kupornas sidor är av
liggande gulmålad panel. På östra fasaden finns
tre fönster. Norra gaveln har två fönster på
bottenvåningen samt ett på vinden. Västra fasaden har ett synligt fönster samt ett inbyggt under den glasade verandan. Gavelspetsens vindsfönster är tvålufts, spröjsat med två glas i varje
båge. Resterande fasadfönster är tvålufts, spröjsade med tre glas i varje båge.
Det inbyggda fönstret under verandan är
trelufts med spröjsad överdel med sex glas upp
till och ett stående helglas nedtill. Förstukvistens inbyggda del har ett synligt fasadfönster åt
norr, samt ett inbyggt åt söder mot tillbyggnadens gavel.
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Fig. 15. Den gamla huvudbyggnaden Emilsro som byggdes ut med en stor tillbyggnad. Jämför även byggnadens utseende före utbyggnaden fig. 7. Foto åt sydost.

Verandan har två helglasade enluftsfönster
åt norr, ett enlufts helgasat samt två fyrlufts åt
väster. Fyrluftsfönstret har två stora stående
helglasade bågar samt två små spröjsade liggande med fyra glas i varje båge. Samtliga övriga
fönster på huset är kopplade, utåtgående, har
kvadratiska glas och är vitmålade. Fönsterfodren än enkla gulmålade brädor. Undantaget är
det under verandan inbyggda fönstret som har
lösa innerbågar. Verandans fönster är enkla och
de helglasade enluftsfönsterna är fasta.
Under verandataket åt väster finns bästingång med vitmålade spegelpardörrar med ett
enlufts överluftsfönster med sex liggande glas.
Dörrarna har tre speglar varav ovanifrån en
liggande, en stående och en liggande.
Förstukvistens entrédörr åt öster är en
brunmålad spegelpardörr med fyra speglar i
varje dörrblad. Spegelindelningen är från ovan
två liggande en stående samt en liggande spegel.
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Fig. 16. Den stora tillbyggnaden med en komplicerad och mycket väl genomtänkt arkitektur. Åt norr.

likadan avvattning. På tillbyggnaden åt söder
under en balkong finns en fabriksproducerad
svartlackerad hängränna samt stuprör med
mjuka böjar.
Fasaderna och takkuporna har gulmålad
smal liggande enkelfasad panel indelad i fält.
Gavelspetsarna är indelade i två fält. Ett nedre
med smal stående panel med enkel tandad
snickarglädje nedtill, samt ett övre utskjutande
med stående panel. På de övre fälten finns utanpåliggande snickarglädje av en stor stiliserad
halv sol med uppåt strålande vågiga solstrålar.
Byggnaden har delvis krypgrund och under
husets sydvästra delar finns källare med ståhöjd
där pannrum finns inrett (se även ritningar).
Källaren beträds från västra långsidan genom
en källardörr samt två luckor. Alla är av stående
brunmålade brädor. Luckorna har rikt dekorerade handsmidda beslag. Nedgången till källaren
är nedsänkt och har 3 trappsteg i betong och
är omgiven av en enkel gulmålad balustrad i trä,
med enkel snickarglädje av fyrkantiga stolpar.
Åt söder finns en murad kalkstenstrapp
med fem steg upp mot husets golvnivå som
kommer från två kallmurade halvmåneformade

Tillbyggnad
Den stora tillbyggnaden har en komplex arkitektur. Den står på en grund av murade kalkstenar och är uppförd i två plan samt vind i trä
i regelverkskonstruktion i västlig sluttning.
Taket i ca 45 graders vinkel är i svartmålad
falsad plåt. Nocken är något utskjuten från gavelutsprången. En plåtklädd skorsten finns mitt
på nocken. Taket bryts i östra takfallet av en
takkupa som täcker merparten av taket. På
södra sidan av östra takfallet finns en sotarstege av svartmålat järn samt en svart brygga av
perforerat järn som går längs hela nocken på
östsidan. Strax under bryggan söder om skorstenen finns en genomföring av ett rör med
kineshatt.
Åt väster finns en takkupa som täcker husets norra del. I takfallets södra del finns en
takkupa vars stora fönster fortsätter nedför
fasaden (se fig. 17 samt ritningar). Takkupornas
vinklar är ca 55 grader.
Takavvattningen består av takvattenuppsamling av handfalsade fotrännor i fall mot hörnen
på takfoten. Stuprör i alla hörn är handgjorda
med falsade vinklar och trattar av galvad plåt.
Takkuporna samt utbyggnaden åt öster har

Antikvarisk Dokumentation • Go. Väskinde, St. Bläsnungs 1:142 • C.H.A.B Rapport 2019:10

15

Fig. 17. Tillbyggnadens södra fasad med balkong samt ateljéfönster åt väster. Foto mot öster.

stödmurar av mindre kalkstensflis. På murarna
finns planteringar.
Åt söder och öster består huset av två
mindre utbyggnader. Åt öster finns en stor glasad utbyggnad med utstick åt entrén under ett
något välvt plåttak av svart falsad plåt. Resterande utbyggnad har valmat tak med likadan
plåt. Två gjutna trappsteg går upp till spegelpardörrarna av ek med ett något välvt vitmålat
enlufts överluftsfönster med 12 liggande glas.
Pardörren i ek har fyra speglar i varje blad och
har haft en fernissa som idag mörknat till gråbrunt. Spegelindelningen är från ovan två liggande en stående samt en liggande spegel.
I förstugans välvda gavelspets finns utanpåliggande gulmålad snickarglädje i form av en enkelt stiliserad halv sol med vågigt nedåtstrålande solstrålar samt hjärtan på sidorna.
Åt söder finns en stor glasad utbyggnad
med en balkong över som upptar merparten av
gaveln. Förutom de inglasade partierna finns i
mitten en liten öppen balkong med enkel balustrad av stående fyrkantiga stolpar. Balkongen

över tillbyggnaden har balustrad av stående
stolpar med enkelt figursågad snickarglädje.
På norra gavelns västra sida på första plan
finns en balkong var sadeltaks västra sida går i
liv med husets västra takfall. Balkongens balustrad är stående fyrkantiga stolpar med enklare
snickarglädje. Balkongens gavelspets har snickarglädje i form av ett utsågat hjärta samt en
liggande spaljé av fyrkantiga stolpar och reglar
som bildar kvadratiska öppna fält. Balkongen
stöds av stödben mot fasaden. Allt är gulmålat.
Den östra vindskupan har tre treluftsfönster med 12 stående glas i varje båge. Västra
takkupans två fönster är tvålufts helglasade.
Gavelspetsarnas nedre delar har två stycken
tvåluftsfönster med 15 stående glas i varje båge.
På norra gavelns fasad finns på första plan
ett litet enluftsfönster med åtta fyrkantiga glas
samt ett spröjsat treluftsfönster där den övre
bågen är liggande och de två undre stående.
Den övre bågen har åtta liggande glas och de
stående har tre kvadratiska glas i varje båge.
Norra gavelns balkong har en vitmålad glasad
balkongdörr indelad i fyra glasade fält. De två
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varje båge. Två likadana fönster finns också åt
öster samt väster på utbyggnaden.
På östra fasaden finns förutom den inglasade utbyggnaden med entré, även ett treluftsfönster på fasadens norra del vars övre liggande båge är spröjsad med tio kvadratiska glas
(observera att detta inte stämmer på ritning).
De två nedre bågarna är stående och har
tre kvadratiska glas i varje båge. Utbyggnaden
har åt öster nio tvåluftsfönster. Fyra stycken
finns söder om entrédörren och fem norr om
entrédörren. Den övre bågen är liggande och
spröjsad med sex liggande glas. Den nedre bågen är också spröjsad med sex glas som är stående. På utbyggnadens norra samt södra fasad
finns vardera två likadana fönster till.
Den västra fasaden har förutom norra takkupan tre fönster. Två är likadana åt norr med
två lufter varav det övre liggande med 18 små
liggande glas per båge och det nedre är helglasat med fast modern energiglaskassett.
Det tredje fönstret avviker från övriga fönster i byggnaden och är helgående upp i södra
takkupan. Det består av 9 lufter varav de sex
översta är liggande med vardera sex stående
glas i varje båge. De tre nedre bågarna är
spröjsade på mitten med vardera två stående
stora glas.
Samtliga fönster utan fasta glas är utåtgående,
enkla med lösa innerbågar förutom badrummets samt ateljéns stora fönster åt väster vars
innerbågar sitter med innerbågsgångjärn. Innerbågarna har likadan utformning som ytterbågarna. Ytterbågarna är vitmålad och har enkla
gulmålade foder.

Fig. 18. Hela byggnaden är detaljrik. Här en
källarlucka där allt smide är rikligt utsmyckat.

översta är liggande och spröjsade med fyra
liggande glas i varje fält. De nedre är stående
med en spröjs som delar in fälten i stående glas
(se även ritning).
Södra gaveln har tre balkongdörrar på första planets balkong. De yttersta liknar den norra
balkongens men har ett sammanhängande
mångspröjsat glasfält med 10 kvadratiska glas.
Den mittersta balkongdörrens nedre glasfält
är större och indelande i tre glas med spröjs.
De övre glasfältens glas är kvadratiska (observera att det inte stämmer på uppmätningsritningen som redovisar liggande glas).
På balkongen finns också två fönster mellan
de glasade balkongdörrarna. Båda har två lufter
med en spröjsad liggande båge överst med sex
liggande glas samt en stående spröjsad båge
med sex stående glas (observera att uppmätningsritningen inte stämmer utan anger den
nedre bågen som två bågar).
Under balkongen finns en glasad utbyggnad
som mot söder har tre stycken treluftsfönster
på ömse sidor om ett öppet viloplan (se tidigare samt fotografier och ritningar). Varje fönster
har överst en helglasad liggande båge samt två
stående spröjsade bågar med tre stående glas i

Interiörer huvudbyggnad
Huvudbyggnaden består av två plan varav ett är
entréplan och våning 1 är en inredd vind (se
ritningar). Entrédörren leder till en liten tambur med spegeldörr in till köket. I tamburen
som används som klädförvaring finns förutom
ett fönster mot norr även ett blindfönster mot
den södra tillbyggnaden.
Köket har smala golvbrädor och spontat
dubbelfasat brädtak. Taket är målat i vitt. Köksinredningen är modern med folierade spånskivor samt spegelluckor i MDF. Köket är lackerat
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Fig. 19. Dagens vardagsrum på ursprungsbyggnaden Emilsro.

i en grå kulör. Ovan arbetsbänkar finns kvadratiskt vitt kakel. Två dörröppningar finns till tillbyggnaden mot söder. Den östra, uppbyggd
som en spegeldörr fast fylld med stående brädor leder till ett enkelt skafferi i södra tillbyggnaden. Den västra är en spegeldörr med fyra
stående speglar som leder in i södra tillbyggnadens serveringsrum. Observera dock att dörren har ett par små kvadratiska speglar till
högst upp på andra sidan dörrbladet då det är
nivåskillnad i tak mellan ursprungsbyggnaden
och den södra tillbyggnaden (se även sektionsritningar). Dörrarna och profilerade foder i
köket är gråmålade.
Norrut finns en större öppning med passage till ett genomgångsrum med golv av brädor i olika bredder. Väggar och tak är vitmålade och profilerade foder är mörkgröna. Golvsockeln har en enkel form med lister upp och
ner till. Skurklossar finns mot dörrfoder. Liten
smal slät garderobsdörr till ett modern badrum
finns på västra väggen. Dörröppningen till
kammare åt norr saknar monterat dörrblad.
Även kammaren är ett genomgångsrum till
vardagsrum åt väst genom dörröppning för

pardörrar där dörrbladen häktats av. Golvet
har golvbrädor i olika bredder. Profilerade foder och golvsocklar är målade i ljusgul kulör.
Golvsockeln har en enkel form med lister upp
och ner till. Skurklossar finns mot dörrfoder.
Tak och väggar är pappspända. Väggarna är målade i ljusgrönt och taket i vitt. I sydvästra hörnet står en rund mörkgrön sekelskifteskakelugn
med varmhållningsluckor upptill. Sockeln är
enkel och något större än ugnen. På toppen har
ugnen ett enkelt profilerat överstycke.
Vardagsrummet åt väster är genomgångsrum med dörröppning åt söder mot en hall.
Dörrbladet är avhäktat. Brädgolvet har olika
bredd. Väggar och tak är pappspända där taket
är vitt och väggarna i en gulocker. Profilerade
foder och golvsocklar är målade i grått. Golvsockeln har en enkel form med lister upp och
ner till. Skurklossar finns mot dörrfoder. I Sydöstra hörnet står en trekantig hörnkakelugn på
låg profilerad sockel med hylla och fasade sidor
mot väggen. Framtill är den dekorerad med
målade blomster samt girlander i kvader. På
avfasninningarna är stående girlander målade.
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Fig. 20. Dagens matsal på ursprungsbyggnaden Eilsro. I Bakgrunden ett genomgångsrum till köket.

Den ljust gulmålade hallen har förutom genomgången från vardagsrummet i norr två dörrar åt öster, en entrépardörr åt väster samt en
dörr åt söder. Dörrar, foder och socklar är
gråmålade och brädgolvet har olika bredder.
Golvsockeln har en enkel form med lister upp
och ner till. Skurklossar finns mot dörrfoder.
Badrummets och vindstrappans dörrar har två
stående heltäckande speglar medan dörren till
sydvästra rummet (det sk. Indianrummet) har
tre speglar där den översta är störst och stående, mellersta minst och liggande och nedersta liggande. Bästingångens pardörrar är enligt
beskrivning ovan.
Badrummet är modernt med grå marmorerad plastmatta på golv, kaklade väggar med vitt
kvadratiskt kakel och vitmålad byggskiva i taket.
Här finns WC, dusch samt handfat. Snedtak
under vindstrappan.
Det sydvästra rummet kallas Indianrummet
och är också ett genomgångsrum in till tillbyggnaden och tjänar som kabinettrum i sekelskiftesanda med en kuriosasamling. Spegeldörren mot tillbyggnaden sitter i höjdskillnad med
två trappsteg upp till södra tillbyggnaden. Spegeldörren har sex speglar varav uppifrån två
kvadratiska, två stående samt två kvadratiska.

Taket är pappspänt och målat vitt. Väggarna
är pappspända och målade vinröda. Dörrar och
foder är målade i järnoxidrött. Golvet är av
smala slipade och fernissade bräder. Foder är
enkelt avfasade. Golvsockeln har en enkel form
med lister upp och ner till. Skurklossar finns
mot dörrfoder. I nordöstra hörnet finns en
liten vitmålad öppen spis i sten på en rund trekvartsfot som även tjänar som läpp. Spisen harstor fyrkantig eldstadsöppning, en spishylla
samt en överdel med spjäll på mitten. I sydvästra, sydöstra samt nordvästra hörnen finns väggfasta kabinettskåp från golv till tak. Skåpens
framsidor består av stora helglasade spröjsade
dörrar med tre kvadratiska munblåsta glas.
Skåpen är inmålade i samma kulör som övrigt
snickeri.
Den inglasade verandan åt väster har slipat
golv, brädtaket är vitmålat och väggarna av stående brädor är målat i tonat vitt. Innertaket
följer taklutningen och har ett takfönster åt
öster (se ritning). Snickerierna i vitt samt foder
och reglar har grönmålade linjer i form av speglar (se fotodokumentation). Byggnadsvirket av
smala bräder är spontat.
Vinden är inredd med tre kammare under
snedtak med fönster i takkupor. Åt söder finns
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Fig. 21. Tillbyggnadens imponerande och väl tilltagna hall med barockspis samt trapp till 2:a plan.

en större kammare och åt norr två varav en
liten åt väst samt en större åt ost. Vindens mellersta del är inte inredd där de putsade skorstenarna samt takstolarna syns.
Den södra stora kammaren har fönster i
takkuporna i båda takfallen, målade golvbräder,
vitmålad pärlspont i taket samt storblommiga
tapeter med gröna blommor på gul bakgrund.
Snickerierna är vitmålade. Det nordöstra vindsrummet har gråmålat golv av bräder, vitmålat
pappspänt tak samt mönstertapet i blått på ljus
bakgrund. Snickerierna är gråmålade och enkla.
I nordöstra hörnet under snedtak finns en
inbyggd större garderob. Det nordvästra rummet har vitmålat tak, rödmålade golvbräder
(osäker uppgift då rummet hade matta över
nästan hela rummet) och småmönstrig tapet i
beiga kulörer. De vitmålade snickerierna har
enkel profil.
All el i byggnaden är nydragen och brytare
samt uttag är av svart plast. Värmesystemet har
nya vita kamflänsradiatorer.

Interiörer tillbyggnad
Tillbyggnaden består av källare samt tre plan
varav ett entréplan, våning 1 samt våning 2 som
är en inredd vind (se ritningar).
Källaren är invändigt putsad, vitmålad och
inrymmer panncentral.

Entréplan
På entréplan leder den inglasade tillbyggda förstugan i öster till en stor hall. Väggarna är enkelt uppdelade i fällt med brunmålade bräder
samt en bröstning med speglar. I speglarna och
fälten är tapetserat med en tjock, styv mörkröd
relieftapet med lodräta mönster. Mot västra
väggen står en stor rikt dekorerad och bemålad barock sandstenspis. Överstycket som vilar
på två sidostycken av kvinnliga figurer har två
mindre samt ett större medaljongfält med åratal samt ansiktsfigurer mellan. På överstyckets
hylla finns två lejon samt en stor medaljong
med initialer och årtal. Åt söder finns trappa
upp till övervåningen med balustrad av genomsågade snickerier i form av hål, hjärtan samt
stående vågor.
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Under trappan finns en liten modern toalett
med WC och handfat. Från hallen leder spegeldörrar åt söder till salong, åt väster till
matrummet samt åt norr till serveringsrum.
Dörrarna har uppifrån en spegelindelning med
två kvadratiska, två stående och två kvadratiska
speglar. Speglarna är målade i en ljusbeige kulör
medan ramträet är brunt.
Serveringsrummet i nordost är långsmalt
med genomgång till matsal åt väster samt till
huvudbyggnadens kök åt norr. Åt väster löper
en trappa upp till övervåningen med en enklare
balustrad av stående kvadratiska ribbor. Takbjälkarna är gulmålade och taket brunmålat. I
nordväst finns ett fast serveringsskåp i ådra
ekimitation. Spegeldörrarna och övrigt snickeri
är också ekådrat. På väggarna finns tapeter med
ekimitation. Modernt ådringsmålat kök finns
mot norra väggen. Till höger om dörren till

huvudbyggnaden finns på väggen en elektrisk
signalapparat för rumsbetjäning (se fig. 30).
Matsalen i nordväst har stora fönster med
havsutsikt åt väst, synliga brunmålade bjälkar
och pappspända väggfält. De övre och nedre
fälten är målade i beige kulör medan de mellersta är målade en ljusrosa kulör. Fältindelningen av brädor samt övrigt snickeri är brunmålat.
I sydöstra hörnet står en stor spis murad i
tegelsten med kalkstensomfattning. Den har
tämligen enkel och kantig utformning med sidostycken samt hylla. Under hyllan och över
eldstadsöppningen finns en text uthuggen i relief: ”blow blow ye winds”. Två dörrar åt norr
går till huvudbyggnaden, två åt öster går till
serveringsrummet samt hallen och en stor
pardörr åt söder går till ateljén. Pardörren är
högre än övriga spegeldörrar med ovanifrån
fyra kvadratiska speglar, två stående samt fyra
kvadratiska nederst per dörrblad. Dörrarna är
målade i brun kulör.
Ateljén åt söder är byggd i två våningar med
tak ända upp till vindsplan. Åt väster är det
snedtak som bryts av ett mycket stort fönster
som går upp i en takkupa. En liten balkong med
trapp finns i den södra delen av rummet. Trappans balustrad består av glest placerade enkla,
smala fyrkantiga stolpar.
Åt öster finns en överbyggd gång (under
första våningens hall) samt en öppen spis i
nordöstra hörnet av gången. Under balkongen
finns en glasad tillbyggnad som sticker ut från
fasadlivet (se tidigare utvändig beskrivning av
södra fasaden).
Den öppna spisen är murad i tegelsten med
kalkstensomfattning. Den är uppdelad i fyra
segment samt en rombisk sockel som smalnar
av uppåt. Det första segmentet med edlstadsöppningen nederst har två cirklar i relief i putsen ovanför öppningen. Segmentet ovanför
eldstaden har tre rektanglar i relief varav en
liggande i mitten samt två mindre stående på
sidorna. Det tredje segmentet är rombiskt och
avsmalnade uppåt. Ytan är kaklad med handslaget vitt liggande kakel. Sista segmentet är putsat
och välvt mot skorstensstocken. Varje segment
delas av en enkel profilhylla.

Fig. 22-23. Den imponerande matsalen med spis
samt det så kallade ”Indianrummet” med diverse
kuriosasamlingar som indianföremål och arkeologiska fynd från Gotland.
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Fig. 24-26. Den stora ateljén där paret bedrev sitt artbete samt två stolpar varav en aldrig blev färdig.

Balkongen samt gången bärs upp av enkla
kvadratiska stolpar av grövre dimension. Högst
upp mot tak finns falsk profilsågad avlastning
fastskruvad vid sidorna av stolparna. Stolparnas
överdel har fint skuren dekor av stiliserat bladverk med bär. Samtliga blev dock aldrig färdiga

utan har en blyertsskiss påritade i samma
mönster.
Balkongen har ett öppet valv mot ateljén
samt ett räcke av stående spontade bräder.
Golvet är fernissat. Väggarna är av stående brädor. Taket är av brädor. Allt snickeri är omålat
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Fig. 27. Tillbyggnadens salong med spis. Pardörren bakom draperiet går till ateljén.

förutom fönsterna. Golvsocklar och foder är av
enkla hyvlade brädor utan profil. Från ateljéns
balkong nås första plans hall. I gången åt öster
finns en hög pardörr med lika fältindelning som
den andra till matsalen. Pardörrarna leder till
en salong.
Salongen har synligt bjälklag i taket som
entréhallen och matsalen. Bjälkarna är målade i
en brun kulör medan innertaket är omålat. Åt
söder samt öster finns utbyggnader med fönsterpartier (se ovanstående beskrivning kring
fasad). Åt norr finns dörr till entréhallen och åt
väster pardörrar till ateljén. Väggarna är tapetserade med ljusröda tapeter med guldgula lodgående mönster.
Socklar och foder är målade i mörk järnoxidröd liksom dörrarnas spegelomfattningar.
Ramträet är målat i en ljusbeige kulör. I nordvästra hörnet står en murad spis med kalkstensomfattning, mycket lik matsalens. På
spishyllan fortsätter texten från matsalens spis
med rader från en Nordamerikansk visa (?).

vindskupa. Balustraden är utformad på samma
sätt som trappans balustrad. Åt norr och söder
går korridorer. I norra korridoren går en trappa till vinden. Från södra korridoren beträds
sydfasadens balkong. Taket är pappspänt och
vitmålat. Väggarna är klädda med en tjock styv
mörkgrön tapet med medaljongmönster i relief.
Socklar, foder, trappans balusterdockor, radiator,
innerfönster och dörrar är målade i en mörkgrön kulör.
I nordost finns ett mindre rum med takkupa
samt snedtak åt ost. Taket är vitmålat och pappspänt. Väggarna är också klädda med papp och
målade i en ljusgrön kulör medan socklar, foder
och snickerier är målade i en något mörkare
grön kulör. Mot västra väggen står en enkel vit
fyrkantig sekelskifteskakelugn med profilerat
krön och sockel samt fasade hörn. Varmluftsluckor finns på ovandelen förutom eldstadsluckorna.
I nordväst finns två mindre kammare som
beträds från en liten hall (se planritning). Båda
har takkupor samt snedtak åt väst. Norra
kammaren har balkong ett trappsteg upp åt
norr med dubbla fönsterdörrar. Under snedtaket åt norr finns en liten utbyggd garderob. Åt
öster finns ett utrymme efter handfat samt en

Våning 1
Första våningen har liksom entréplan en komplex och väl genomtänkt planlösning (se ritningar). Genom trappan beträds en hall med
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Fig. 28. Vid moderniseringen och ombyggnad till pensionat 1936 inreddes bl.a. det här badrummet.

större garderob. Tak och väggar är pappspända
där taket är vitmålat och väggarna ljusgröna.
Socklar, foder dörrar och innerbågar är målade
i gulockra.
Den södra kammaren har liknande utformning med skillnaden att den saknar den lilla
garderoben under snedtaket. Väggarna är målade i en ljusgul kulör.
I sydost finns en stor kammare med takkupa och snedtak åt ost samt en fönsterdörr till
balkongen på södra fasaden. På västra väggen
finns en liten inbyggnad där det stått handfat
precis som i de två kammarna i nordväst samt
en inbyggd garderob. Väggar och tak är pappspända där taket är vitmålat medan väggarna är
ljust gulbeiga. Foder, socklar och övriga snickerier är målade i en mörkare grönbeige kulör. I
nordvästra hörnet står en gjutjärnskamin för
koks (?).
I den södra korridoren mot söder finns ett
litet badrum samt en liten toalett. Toalettrummet har plastmatta och blåmålade väggar samt
modern WC. Badrummet är original från 1935

med upphöjt golv för att få plats med avloppet.
Mot östra väggen finns inbyggt badkar. Handfat
finns mot norra väggen. Golvet, en liten ytan
ovanför handfatet samt en rad ovanför badkaret är kaklat med vita kvadratiska kakel. Väggar
och tak är klädda med hård träfiberskiva (Masonite) och målade i en ljusbeige kulör. Mot
söder finns ett fönster.
Dörrarna på våning 1 har fyra speglar varav
uppifrån en liggande, en kvadratisk samt två
liggande.
Samtliga rum där annat inte angivits på entréplan och övervåning har fernissade golv av
smala brädor och nydragen modern el. Brytare
samt uttag är av plast i serien Renova från Schneider Electric. Innertaken är där annat inte
anges den omålade undersidan av första våningens golv med synligt bjälklag under. Vattenvärmesystemet har blandat nya och gamla kamflänsradiatorer. Ett par är inmålade i rummens
kulör men merparten är vita. Spegeldörrarnas
trycken i mässing och även andra byggnadsdetaljer har en tydlig jugendprägel (se fig. 29)).
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Våning 2 (vind)
Den delvis inredda vinden har två små vindskammare i söder med genomgång i mellanväggen samt garderober mot norr. Väggar och tak
är pappspända. Taken och alla snickerier är vitmålade medan väggarna är ljust rosa. På kammarnas norra väggar har funnits handfat.
I vindens centrala del som är oinredd och
öppen till nock, finns i västra takfallet en stor
kattvind för förvaring uppdelad i två utrymmen
varav det norra har två dörrar. I nordost finns
en stor förvaring. Centralt placerat finns det
stora skorstenskomplexet med två rökkanaler
inkopplade snett upp mot skorstenen. Vindsgolven förutom kattvindarna är målade i en ljusgrå
kulör. Kammarna har likadana spegeldörrar
som våning 1, medan kattvindarna har enkla
dörrar av stående brädor.

Fig. 29-31. (överst) Typisk jugendutformning
råder bland byggnadens detaljer så som mässingstryckena med långsskyllt. (till vänster) I
serveringsrummet finns en intressant signalanordning för att påkalla betjäning från de olika
rummen. (ovan) Fotot visar den östra vindskammaren.
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Fig. 32. Paviljongen åt söder. Bakom skymtar skogsateljén.

brädor. Hörnjärn och gångjärn är av stansad
eller smidd 1800-tals plattjärnstyp. Fönsterluckorna är gulmålade som fasaden. Enkelt brädfoder omger fönsterna. Östra gaveln har en
heltäckande gulmålad spaljé som bildas av horisontella ribbor spikade ovanpå lockläkten.
Nedgång till luckförsedd källartrapp finns
från södra långsidan. Trappluckorna av falbrädor
är tjärade. Grunden är staplad och fogad kalksten. Källarens innertak av cirkelsågade brädor
på bjälklag är undersidan av golvet. Källarens
innerväggar är putsade. Golvet är gjuten betong som sluttar till ett avrinningshål i sydvästra hörnet. Utstickande gulmålad förstukvist på
stolpar finns åt väster under tak med spetsad
snickarglädje i botten på slät stående panel
utan lock på gaveln.
Enkel trätrappa av plank med handledare
finns upp till förstukvisten. Balustrad med snickarglädje finns runt om. Innanför balustraden
finns enkla bänkar fastspikade på balustraden av
brädor. Under förstukvisten finns två stycken

2. Paviljongen
Exteriör
Paviljongen är en träregelverkskonstruktion
med ett rum på källare. Den restaurerades under 2019 och beskrivs här strax efter restaureringens färdigställande. Sadeltaket i ca. 45 graders vinkel är beklätt med svartmålad pannplåt
(ursprungligen har det varit spån). Taksparrsändarna under takfoten har utsågad snickarglädje.
Gavlarnas gulmålade vindskivor av brädor korsas med uppstickande snickarglädje över nock i
form av stiliserade häst- och gethuvuden (se fig.
12 och 32).
Stående och grovt cirkelsågar gulmålad
locklistpanel i varierad bredd klär fasaderna.
Höga brunmålade englas tvålufts spröjsade
fönster med tre till merparten munblåsta glas i
varje båge finns på långsidorna åt norr och söder. Bågarna har kvadratiska glas och fönstren
har enkla gulmålade fönsterluckor av stående
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Fig. 33. Paviljongen åt norr. I bakgrunden huvudbyggnaden samt vaktmästarbostaden (uppe till höger).

små brunmålade vädringsluckor till källaren.
Yttre pardörrar av liggande brundmålad pärlspont omges av enkelt foder av brädor.

som listerna. Taket är indelat i kvadrater. Väggarna är indelade med bröstning. Ovan bröstningen är väggarna indelade i kvadrater medan
bröstningen har två stående speglar under varje väggfält.
Ny el är indragen och inmålad 2019 med
brytare och uttag av svart plast.

Interiör
Innanför parytterdörrarna finns gulockramålad
spegelpardörrar med tre speglar i varje blad.
Två stående och den mittersta är liggande.
Vänstra bladet är ingångsblad med kammarlås.
Profilerat foder omger dörrarna.
Golvet av ljusgråmålade brädor med mörkbeiga fläckar efter skåp i nord- och sydväst.
Fönsterkarm och bågar är gulockramålade och
omges av profilerat foder samt utstickande
fönsterbräden som utgörs av karmens bottenstycke av plank. Fönsternas mittpost är profilerad och bågarnas beslag består av platta handvarpor, stormhaspar, samt stjärthakar av 1800talstyp.
Väggar och tak är klädda med brunlaserad
björkplyfa, fackindelad med kantprofilerad
mörkbrunlaserad list. Sockeln är brunlaserad
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Fig. 34. Skogsateljén åt söder.

3. Skogsateljén

Den gulmålade och grovt cirkelsågade panelen är stående i varierande bredd med locklist.
Gavelspetsarna har spontad slät gulmålad panel
med tandad snickarglädje nedtill. På östra gaveln finns liten inspektionslucka till vind samt
genomföring för skorsten av plåtrör. Norra
fasaden är genombruten av en putsad och vitkalkad skorstensstock.
På gaveln mot öster finns ett tvålufts spröjsat fönster med sex till merparten valsade glas
i varje båge. Bågarna är brunmålade medan
karmen är mörkbeige. Hörnjärn är av stansad
sekelskiftestyp. Fönstret omges av ett profilerat
foder. På ömse sidor om västgavelns ingång
finns fasta brunmålade fönsterbågar med sex
till merparten munblåsta glas. Hörnbeslagen är
smidda och utsmyckade av 1700-tals typ. Enkelt
brädfoder omger bågarna. På norra fasaden
finns en stor spröjsad och brunmålad fastmonterad båge med 20 till merparten valsade glas.
Enkla brädfoder omger bågen. Västra gaveln har

Exteriör
Byggnaden restaurerades under 2019 och beskrivs här strax efter restaureringens färdigställande.
Skogsateljén är av en träregelverkskonstruktion och utgörs av två rum sammanbyggda
i svag väst-östlig sluttning med en nivåskillnad
om ett trappsteg som bryter genom östra
rummets golv. Byggnaden står på enkelt staplad
kalksten, som mest synlig på västra gaveln.
Taket är ett sadeltak i ca. 30 graders vinkel
av svartmålad pannlåt. Taket bryts i norra takfallet igenom av en putsad skorsten med lock av
kalkstensflis, en förstukvist samt en takkupa
som går från nock hela vägen ner mot fasadlivet (se fig. 34).
Gavlarnas gulmålade vindskivor av brädor
korsas på gavlarna samt på förstukvisten med
uppstickande snickarglädje över nock i form av
stiliserade häst- och gethuvuden.
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en enkel brunmålade bräddörr av stående
spontade brädor. Två enkelt gjutna betongtrappsteg finns framför ingången.
Förstukvist finns åt norr till östra rummet
under sadeltak i ca. 45 graders vinkel med genombruten snickarglädje av stående plank i
nock. Takstolstassarna är figursågade. Stolpver-

ken har fasade kanter. Balustraden är av enkelt
utsmyckade fyrkantiga balusterdockor av små
dimensioner. Omålat trägolv. Allt gulmålat förutom golvet. Brunmålad dörr av liggande pärlspont omgiven av profilerat foder.

Interiör
Skogsateljéns västra rum är öppet halvdags upp
till nock med pappspända och målade beigevita
väggar och tak. I nordost finns hörnplacerad
putsad och vitkalkad öppen spis med brunmålad skyddsplåt på golvet som består av smala
brunmålade spontade brädor. I sydvästra hörnet finns platsbyggd garderob av stående brädor hela vägen upp till tak, också den pappspänd. Garderobsdörr åt norr. Garderobens
yttervägg är klädd med orangemålad pärlspont.
Fönster, dörrar, foder och socklar i rummet
är målade i grönbeige kulör. Den stora bågen åt
norr har enkelt brädfoder medan västgavelns
bågar och dörr har profilerade foder. Golvsockeln är profilerad på syd- och västvägg, resterande är enkelt fasad brädsockel.
På östra väggen finns ingång till östra rummet med högerhängd innåtgående spegeldörr
med kammarlås omgiven av profilerat foder.
Speglarna är tre med två lika stora kvadrater
uppe och nere samt en smal liggande spegel i
mitten.
Östra rummet beträds genom ett trappsteg
inbyggt upp till golvnivå. Golvet är brunmålat av
smala spontade brädor. Väggarna är klädda med
stående ljusbeigemålad pärlspont, så även taket.
Fönster, dörrblad, foder och socklar är målade i
grönmörkbeige kulör. Fönsterbågarna har gjutna handvarpor och profilerad mittpost.
Samtliga foder är profilerade. Socklarna är
enkelt fasade bräder. Utåtgående entrédörr till
förstu finns åt norr av stående pärlspont med
kammarlås. Liten fast trekantig trähylla i nordöstra hörnet. Inspektionslucka finns mellan
rummen ovan dörrkarm åt väster. Plomberad
grönemaljerad enklare gjutjärnskamin står i
nordöstra hörnet ansluten med väggenomföring av plåtrör.
Ny el indragen och inmålad 2019 i båda
rummen. Uttag och brytare är av svart plast.

Fig. 35-37. Den äldsta delens fönster åt norr
(överst). Öppna spisen i ateljén (mitten). Kamin i
östra kammaren (nedan, samma fönster överst).
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Fig. 38. Nationalromantiska korsvirkeshuset ritades åt tjänstefolket som bodde på Brucebo (åt sydost).

4. Vaktmästarbostaden

plåt. I östra takfallet genombryts det av en takkupa med pulpettak samt sidor med rödtjärade
spån. Den västra tillbyggnadens sadeltak bryts
igenom av en ventilationshuv i svart plåt i södra
takfallet. Takstege i svart järn finns uppför västra tillbyggnadens södra takfall samt huvudbyggnadens västra takfall upp till skorstenen där
liten sotarplattform av svart stålnät finns i
nockhöjd på norrsidan. I norra gavelspetsen
finns svarta porslinsisolatorer kvar efter den
första elektrifieringen av huset.
Fasadernas fält är reveterade med vitkalkat
kalkbruk. Korsvirket är svarttjärat. Högst upp i
gavelspetsarna är fasaden täckt med rödtjärat
spån. Även förstugan har likadant spån högst
upp i gavelspetsen. Västra tillbyggnadens gavelspets är dock av korsat virke.
Fönsterna på huvudbyggnaden samt förstugan är dubbelkopplade, småspröjsade och innåtgående tvålufts med nio glas i varje båge
förutom första våningens gavelfönster som är
trelufts. Västra tillbyggnadens fönster är småspröjsat tvålufts med sex glas i varje båge.

Exteriör
Vaktmästarbostaden på kalkstensgrund är ett
korsvirkeshus i tre plan med mycket speciell
utformning. Första våningen samt loftet är
breddat med utsprång på långsidorna som
pryds av figursågade utstickande bjälkändar.
Taket är ett sadeltak i ca 40 graders vinkel med
något utsvängda takutsprång med mindre lutning. Takstolstassarna är figursågade. Även gavelspetsarna har små takutsprång i samma höjd
som sadeltakets utsprång, likt ett valmat tak. (se
fig. 38, 39 samt ritningar).
Åt väster finns en tillbyggnad med liknande
tak fast utan takutsprång på gaveln. Åt söder
finns en förstuga med sadeltak i 45 graders
vinkel. På östra fasaden finns en utvändig trappa
till en svalgång under ett pulpettak i förlängning
till byggnadens sadeltak.
Samtliga tak är belagda med rödtjärat spån.
Alla vindskivor är av rödmålade brädor. Det
stora sadeltaket bryts i nock igenom av en
oputsad silikattegelskorsten med krage av svart
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Fönsterfoder är av rödmålade brädor som korsar varandra i hörnen. Gavlarna har varsitt
fönster på varje plan. Östra långsidan har tvåfönster på bottenvåningen samt två på första
våningen. Östra långsidan har två fönster på
första plan samt ett i vindskupan. Förstukvistens fönster finns på båda långsidorna. Västra
tillbyggnadens fönster finns på södra långsidan.
Två dörrar på östra lågsidan i botten- samt
första plan är beslagna med diamantformad
(diagonalställd) pärlspontspanel och har rikligt
dekorerade stora smidda gångjärn. Förstugan
har en likadan dörr på söder gaveln. Trycken
med nyckelskylltar är också handsmidda. Västra
tillbyggnadens dörr på västra gaveln har stående pärlspont. Alla dörrar är svarttjärade. Svalgångens dörr på östra lågsidans första plan är
delad horisontellt i två öppningsbara halvor
samt har ett spröjsat enlufts överluftsfönster
med fem glas samt ett enkelt rödmålat foder av
bräder. Dörren har ett handsmitt draghandtag
av 1700-talstyp. Alla dörrar är utgående. Östra
långsidans dörrar är högerhängd medan övriga
är vänsterhängda.
Takavvattningen består av handfalsade och
galvade hängrännor och stuprör med uppsamlingstrattar. Hängrännor finns på huvudbyggnadens samt västra tillbyggnadens långsidor och
svalgångens långsida. Stuprör finns på tillbyggnadens västra hörn samt på pulpettakets södra
hörn över svalgången.
Den svarttjärade svalgången har enkel trapp
av plank samt balustrad av rödmålade stående
brädor med genombrytande snickarglädje. Balustraden är förhöjd med ett svartmålat järnräcke. Förstugan har en enkel trätrappa av
plank med tre trappsteg. Västra tillbyggnaden
har en enkel trapp av plank med tre steg samt
ett litet viloplan av plank.

Fig. 39-41. Detaljrikedomen är stor på vaktmästarbostaden där arkitekturen genomtänkts grundligt (ovan). En tvådelad dörr till bostaden på 2:a
plan med rikt dekorerat smide (mitten). Till och
med vattenutkastarna är dekorerade.
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Fig. 42. Första plans kök med kakelugn.

sonit (?) är målat vitt. På västra väggen finns ett
modernt kök med vita standardskåp. Mot norra
väggen står en låg grön kakelugn med fot, hylla
och krona som är enkelt profilerade. Hörnen
är avfasade. Kronan är upphöjd i mitten med
inåtgående enkla voluter. Mot östra väggen
finns modern fristående kyl och frys.
Rummet åt norr beträds från köket. Ytterdörr finns även på östra väggen men används
inte. Utformningen är som ovan, men väggarna
är målade gröna och foder, takbjälkar samt
dörrblad är mörkröda. Två platsbyggda garderober finns i varsitt hörn mot norra ytterväggen. Mot södra väggen står en låg gul kakelugn
med fot, hylla och enkel topp. Foten, hyllan och
toppen har en enkel profil. Hörnen är avfasade.
Över hyllan finns varmhållningsluckor. I tillbyggnadens finns en liten modern toalett med moderna plastskikt, vitmålat tak av skivmaterial,
wc, handfat samt dusch. Badrumsdörren har
kammarlås och är vitmålad på insidan. Den

Interiör
Byggnaden är uppdelad i två lägenheter. En på
bottenvåningen samt en på första plan med loft
(se även planritningar längst bak).

Bottenvåning
Bottenvåningens lägenhet består av ett rum
med kök och badrum som beträds genom förstugan som har smala såpskurade golvbrädor,
gulmålade stående spontande väggar samt enkelt profilerade grönmålade foder och låga
socklar. Fönstret är målat vitt. En grönmålad
spegeldörr in till köket har tre speglar. Den
mellersta är stående medan de andra är liggande. Trycket med långskylt är i jugendstil. Likadana dörrar finns i hela huset. Spegelramarna är
målade i en ljusare grön kulör.
I köket som beträds från förstugan från söder är utformningen likadan som i förstugan på
golv, vägg samt socklar och foder. Golvet har
inspektionslucka till krypgrund. Takbjälkarna är
målade med grön färg och undertaket av ma-
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Fig. 43. Kammaren innanför köket med kakelugn. Till höger i bild syns dörren till ett modernt badrum.

andra delen av utbyggnaden beträds utifrån och
rymmer liten tvättstuga.

monterat i sydvästra hörnet mot skorstensstocken med vitt kakel ovan bänkarna. I utbyggnaden mot väster finns modernt badrum
under snedtak med ytskikt av plast samt vitmålade skivmaterial. Här finns wc, handfat och
dusch.
Södra rummet har likadana ytskikt som
övriga rum men vitmålade väggar och mörkgröna socklar, foder, dörrar och takbjälkar.
Dörrarnas spegelomfattningar är målade med
ljusgrön kulör.
Mot norr finns en låg ljusgrönspräcklig kakelugn med fot, hylla och krona. Kronan är
upphöjd i mitten med inåtgående enkla voluter.
Sidorna är avfasade. Foten, hyllan och kronan
har profilerade kanter. Mot norr finns också
lofttrappa samt två dörrar. Den västra dörren
brukas ej då köket finns på andra sidan. Den
östra går till hallen (se fig. 44).
Trappan av trä har vitmålade sparklådor och
vagnsstycken medan trappstegen är omålade.
Enkelt omålat handräcke av rundstång finns i

1:a plan samt loft
Den andra lägenheten beträds genom svalgången och består av hall, ett rum med kök, badrum
samt trapp till loft med två rum.
Hallen har smala såpskurade golvbrädor
och vitmålade väggar av spontade stående brädor. Innertaket består av vitmålade spontade
brädor. Foder och golvsockel är grönmålade.
Golvsockeln är låg och foder har en enkel profil. Vitmålade spegeldörrar leder åt norr till köket och åt söder till ett rum. Spegeldörrarna
har tre speglar med en ovanifrån liggande, stående och liggande spegel.
Köket i norr har är likadant beskaffat som
hallen men har grönmålade väggar samt foder,
socklar, takbjälkar och dörrar målade i en
mörkröd kulör. I norra ytterväggens bägge
hörn finns platsbyggda garderober/skafferier.
Ett modernt kök med vita standardskåp är
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Fig. 44-45 (nedan). Kammaren på första våningen med spräcklig grön kakelugn (ovan). Från köket nås
ett litet modernt badrum bakom spegeldörren i bild (nedan).

trappan. Vitmålad enkel balustrad finns runt
trappan på loftet. Loftet är öppet men avgränsas i mitten av den putsade och vitmålade skorstensstocken samt trappans ballustrad. Snedtaket med låg väggyta. Tak, vägg och golv av moderna skivmaterial. Golvets ytskikt är en plastmatta. Vindslucka finns till vindsutrymmet. Taket
och vindskupan är vit medan snedtak och vägg
är ljusblå. Fodren är enkelt profilerade, och
golvsocklarna är låga och enkla. Snickerierna är
vita.
Elen är inbyggd och modern i hela huset.
Väggmonterade elradiatorer finns för uppvärmning.
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Fig. 46. Strandateljén åt väster med havet som bakgrund.

5. Strandateljén

Enkel trapp av plank med två steg finns framför.
Samtliga fönster och dörren har profilerade
foder. Alla fönster har fönsterluckor av stående
spontade brädor.
På norra långsidan finns ett stort fast enlufts
englas fönster. Gavlarna har små enlufts englas
fönster. Södra gavelns fönster är fast medan
norra har gångjärn och hörnbeslag av
handsmidda plattjärn av 1800-tals typ. Östra
lågsidan har tvålufts englas spröjsade bågar tre
till merparten blåsta glas i bågarna. Gångjärn
och hörnjärn är av handsmidda plattjärn av
1800-tals typ.

Exteriör
Strandateljén står på en putsad grund av kalksten och består av ett rum. Den är byggd i träregelverkskonstruktion med ut- och invändig
träpanel. Sadeltaket i ca. 40 graders vinkel är av
tjärade falbrädor och genombryts av en putsad
skorsten med lock av kalksten i sydöstra takfallet. Vindskivorna består av tjärade brädor. I
nordvästra takfallet finns ett stort enlufts takfönster fast monterat med utanpåliggande
spröjs som delar det i fyra fack.
Gavelspetsarna har stående brädpanel med
tandad snickarglädje nedtill. På nedre delen av
södra gavelspetsen finns spår efter ett litet
fönster som blivit igensatt. Byggnadens ytterväggar har liggande enkelfasad panel. Fasaden,
samtliga dörrar och luckor samt foder och knutbrädor är eller har varit tjärade.
Ingången med inåtgående dörr av liggande
enkelfasad panel samt återanvänt äldre
handsmitt draghandtag finns på östra långsidan.

Interiör
Golvet är av fernissade brädor. Väggarna är av
omålade stående spontade brädor. Taket är
öppet halvvägs upp till nock och klätt med
omålad liggande pärlspont. Ett dragband av järn
samt en bjälke håller ihop hammarbanden invändigt. I nordöstra hörnet finns en putsad öp-
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Fig. 47-48. Strandateljéns inredning med öppen spis. Åt vänster i bild finns ett stort panoramafönster som
släpper in mycket dagsljus. Åt höger i bild en fönster som vätter mot huvudbyggnaden (ovan). Strandateljén åt öster (nedan).

pen spis (se även planritningar för fotodokumentation på interiören).
Alla fönster har profilerade omålade foder.
Östra lågsidans fönster har lösa omålade innerbågar. Golvsockeln är profilerad och målad i
en mörk brungrön kulör.
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Fig. 49. Ekonomibyggnaden som idag inrymmer café och utställningslokaler fotograferat från huvudbyggnadens vind åt öster.

6. Stall med lider

Samtliga fönster på ekonomibyggnaden är
rödmålade enlufts förutom på den västra tillbyggnaden (se nedan). Alla är liggande förutom
de med fyra glas som är kvadratiska samt det
västra fönstret på den västra tillbyggnaden som
är rombiskt och avsmalnade uppåt (se fig.
49-50). På södra fasaderna har takkupan ett
spröjsat överluftsfönster med tre glas. Resterande fem fönster har spröjs med sex glas.
Östra fasaderna har fem spröjsade fönster med
sex glas. Åt norr finns tre gavelspetsar. Den
östra har spröjsat fönster med sex glas. Den
mellersta har högst upp ett spröjsat fönster
med fyra glas samt även två spröjsade fönster
med sex glas. Den södra gaveln har ett spröjsat
fönster med fyra glas. Den norra tillbyggnaden
under pulpettak har tre spröjsade fönster med
fyra glas samt ett spröjsat fönster med sex glas.

Exteriör
Den rödfärgsmålade ekonomibyggnaden byggd
i sluttning på kalkstensgrund består i huvudsak
av en huskropp byggd i vinkel med flera tillbyggnader i ett plan samt loft (se även ritningar). Taket är av svartmålad pannplåt. Merparten
av byggnaden har flera olika sadeltak i ca 45
graders vinkel medan mindre tillbyggnader har
pulpettak i ca 75 graders vinkel (se fig. 49-50).
Åt öster samt söder bryts taket av takkupor under sadeltak. Alla gavelspetsar har stående rödfärgsmålad panel med spetsig snickarglädje nedtill. Fasaderna har liggande enkelfaspanel. Knutbrädorna är rödfärgsmålade.
Samtliga fönster, dörrar och portar har foder
som är rödfärgsmålade och portar samt dörrar
är också målade med rödfärg.

Antikvarisk Dokumentation • Go. Väskinde, St. Bläsnungs 1:142 • C.H.A.B Rapport 2019:10

37

Fig. 50-51. Även ekonomibyggnaden har en tämligen komplicerad arkitektur med många tak och tillbyggnader (ovan). Idag inrymmer ekonomibyggnaden bl. a. utställningslokaler.

Västra fasaden har fyra spröjsade fönster med
sex glas. Västra tillbyggnaden under pulpettak
har två fönster. Åt väster finns ett spröjsat
tvåluftsfönster med 14 glas i varje båge. Åt söder finns ett tvålufts spröjsat fönster med 15
glas i varje båge.
Sydgavelns port har stående panel. Entrédörren är delad i över- och underdel och är i
liggande panel. Vindskupans lucka har stående
panel. Till utrymme A (se ritningar) har porten
stående panel. Till utrymme B (se ritningar) har
portar och loftslucka liggande panel (se planritningar). Västra tillbyggnaden har dörr åt söder
med liggande panel

Interiör
Utrymmena i ekonomibyggnaden består av
förråd, vedbod, utställningslokaler samt en handikapptoalett (se ritningar). De inredda lokalerna har oljade trägolv, vitmålade tak och bjälkarnsamt vitmålade väggar av stående spontade
bräder. Taket är av brädor. Portar och dörrar är
panelade med stående vitmålade brädor. Innerdörrar är olika typer av spegeldörrar.
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Fig. 52-53. Iskällarens välvda tak åt väster (i förgrunden) med huvudbyggnaden i bakgrunden (ovan).
Iskällaren med stora portar. I bakgrunden skymtar vaktmästarbostaden. Foto åt söder (nedan).

7. Iskällare

Ventilationshuv av plåt med ett litet sadeltak
finns på källarens tak. På östra gaveln finns ett
ventilationshål.
Ingången flankeras av stående gulmålade
enlufts spröjsade fönster med sex små rutor av
till merparten blåst glas. Karmens ovansida är
lätt välvd. Den gulmålade pardörren av stående
brädor har handsmidda rikligt dekorerade beslag och gångjärn. Karmen har lätt välvt överstycke (se fig. 53).

Exteriör
Den tunnvälvda källaren nedgrävd i sluttning av
staplad fogad kalksten består av ett rum med
ingång från väster. Hela det lätt välvda taket
syns ovan jord och är pågjutet med betong.

Interiör
Källarens väggar och tunnvalv är putsade. I taket finns järnkrokar för upphängning av matvaror.
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Fig. 54-55 Carolina Nedfarten till konstnärsateljéerna kantad med kalkstensflis. Foto åt västsydväst
(ovan). Grinden med det äldre staketet som omgärdar delar av området mot vägen (nedan).

Omgivning

Från infarten i områdets nordöstra del går
en väg nerför sluttningen ner mot ateljéerna
samt huvudhusets södra gavel. Vägen kantas av
kallmurade stenmurar av kalksten samt lockskivor av kalkstensflis. Mellan ateljéerna finns
gångstenar av kalkstensflis. Mellan ateljéerna
och vaktarbostaden finns en trappa, också den
av flis.

Trädgård & park
Mot huvudhusets södra gavel finns en kallmurar bågformig kallstaplad mur av kalksten med
buskplanteringar (se fig. 17 samt ritning s. 43).

Övrigt
I byggnadsminnesområdets östra del finns rester efter en vitmålad flaggstång. Fundament,
hållare samt flaggstångens avbrutna underdel
finns kvar till samma höjd som hållaren.
Mot områdets norra delar finns en bandtun
av enestörar samt grantråder. Bandarna är av
ståltråd. Mot vägen i öster finns ett äldre staket
som ursprungligen varit vitmålat. Det består av
vertikala fyrkantsstolpar med snedsågad topp.
Mot utsidan sitter tre grova trekantsreglar varpå smala stående ribbor spikats. Ribborna är av
två olika längder, låga samt höga som monterats
om vartannat. Runt vaktarbostadens norra,
östra samt södra tomtgräns fortsätter staketet.
Det är dock här målat med rödfärg.
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