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Sammanfattning 

Byggnader kan rymma personliga minnen från svunnen tid i form av en privat levnadshistoria. 
De kan också genom sin ursprungligt avsedda funktion rymma information om den tidens ideal 
och förutsättningar. Byggnader är en del av vår historia och därmed även av vårt kulturarv. För 
att bevara detta arv, byggnadernas historia och den information som de kan ge skyddas vissa av 
dessa i Sverige enligt svensk lag och internationellt enligt FN:s världskulturarvskonvention. 
Detta arbete behandlar ett exempel på en byggnad, Riksmannagården i Alvesta, som är 
byggnadsminnesmärkt vilket innebär att det skyddas utifrån kulturminneslagen av länsstyrelsen. 
För att nå detta skydd måste byggnaden klassas som synnerlig märklig utifrån vissa kriterier som 
definieras av Riksantikvarieämbetet. Dessa kriterier delas grundläggande in i värdena 
dokumentvärde och upplevelsevärde utifrån en bok skriven av Axel Unnerbäck. Denna rapport 
behandlar dokumentvärden och konkretiserar denna del genom att koppla samman dessa med 
exempel från fallstudien Riksmannagården. Den ger också en form av analyshjälp för 
utvärderingen av dokumentdelen.  
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Summary  

Buildings may contain personal memories from a bygone era, their own history of life. They may 
also by their function and form contain information about the ideals and preconditions for the 
time being. Buildings are pieces of our history and part of our cultural heritage. To remain this 
heritage, the buildings history and the information that they can give, some of the buildings in 
Sweden are protected by the Swedish law and internationally by UN convention for world 
cultural heritage. This work involves a notable building, that meaning it is protected by the law 
of cultural heritage by the county administrative board. To get this type of protection, the 
building must be classified as especially notable from without certain criteria that National 
Heritage Board has defined. Axel Unnerbäck wrote a book which contains these criteria that is 
used for evaluation of buildings cultural history and these criteria are basically divided into value 
of document and value of vision. This report is about the first of these, concretization is done in 
form of a case study by connecting this to examples from the protected house 
Riksmannagården. It also provides a help for analyzing the value of documentary part. 
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Abstract 

Byggnader är en del av vårt kulturarv. För att bevara detta arv, byggnadernas historia och den 
information som de kan ge skyddas vissa i Sverige enligt svensk lag och internationellt enligt 
FN:s världskulturarvskonvention. För att nå detta skydd byggnadsminne som utfärdas av 
länsstyrelsen, måste det kunna klassas som synnerligen märklig. Detta görs utifrån vissa kriterier 
som definieras av Riksantikvarieämbetet och detta arbete behandlar dokumentdelen av dessa. 
Med en fallstudie för arbetet, byggnadsminnesmärkta Riksmannagården i Alvesta, görs en 
konkretisering av denna del och även en analyshjälp ges. 
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Förord 

Detta examensarbete är skrivit vid avdelningen för Byggteknik, Institutionen för teknik vid 
Linnéuniversitetet När jag skulle välja ämne för mitt examensarbete var det givet för mig att det 
skulle vara inom området byggnadsvård. Från början läste jag den inriktningen på min 
byggtekniska utbildning och jag känner fortfarande att det är ett viktigt och intressant ämne. För 
att få hjälp med att välja ett objekt att jobba utifrån vände jag mig till länsstyrelsen i Växjö . De 
ansåg att Riksmannagården i Alvesta var ett lämpligt sådant. Detta arbete har tagit mig längre tid 
än beräknat, då det är lätt att underskatta den tid det tar att ta fram ritningar och dokumentera 
en byggnad. Det har trots allt varit ett stort nöje att genomföra detta, även om det ibland har 
känns motigt på grund av mängden arbete som det visade sig vara. 

Jag vill rikta ett stort tack till Lars Odelgård, släkting till de tidigare boende på gården, som varit 
mig behjälplig under arbetets gång. Förutom att ge mig information om gården har han också 
livligt diskuterat byggnadsvårdens problematik. Till sist och inte minst har han öppnat dörren till 
museumet för mig i tid och otid. Jag vill också rikta ett tack till länsstyrelsen som hjälpte mig 
med val av objekt och ett tack till Samuel Palmblad vid Smålands museum som läst och 
kommenterat mitt arbete. Sist vill jag tacka Johan Vessby vid Linnéuniversitetet som 
korrekturläst rapporten. 
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1. Introduktion 

1.1Bakgrund  

Detta var min tv som barn. Där kunde jag ligga och titta ut på 
himlen, se molnen fara förbi och se på stjärnorna när det var 
klart. Lars, släkting till de som tidigare bodde på 
Riksmannagården, berättar i köket om öppningen för 
skorstenen ovan spisen. Byggnader kan rymma 
personliga minnen från svunnen tid i formen av en 
privat levnadshistoria. De kan också genom sin 
ursprungligt avsedda funktion rymma information om 
den tidens ideal och förutsättningar. Byggnader är en 
del av vår historia och därmed även av vårt kulturarv. 
För att bevara detta arv, byggnadernas historia och den 
information som de kan ge skyddas vissa i 

Bild 1: Märke byggnadsminne  

Sverige enligt svensk lag och internationellt utifrån FN:s världskulturarvskonvention. 
Skydd utifrån svensk lag kan utfärdas av kommuner och av staten. Den sistnämnda kan 
ge skydd via riksantikvarieämbetet om det är av riksintresse, annars via länsstyrelse, 
något som då görs utifrån kulturminneslagen. Den form av skydd som går under 
benämningen enskilda byggnadsminnen utfärdas av länsstyrelsen och i Sverige finns det 
idag ca 2000 byggnadsminnen. Majoriteten av dessa är från 1800-talet, men väl 
representerat är också slutet av 1700-tal och början av 1900. Byggnader före 1700 och 
efter 1950 är där emot ovanligt. En skyddad byggnad förses med ett märke, se bild 1.  

I kulturminneslagen, kapitel 3, del byggnadsminnen står det i första paragraf: En 
byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett 
kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av 
länsstyrelsen. Den nuvarande lagen är från 1988, men den har gamla anor. 
Kulturminneslagen går tillbaka till 1666 och hette då "Placat och Påbudh Om Gamble 
Monumenter och Antiquiteter". Den påstås vara den äldsta kulturarvslagen i världen. 

Länsstyrelsen kan ge byggnader skydd om de anses vara värda att bevara utifrån vissa 
kriterier. Synnerligen märklig kan vara ett svårt begrepp att använda och att förstå 
innebörd av vid bedömning. För att underlätta förståelsen av begreppet har Axel 
Unnerbäck skrivit en boken Kulturhistorisk värdering av bebyggelse som tar upp kriterier för 
bedömning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Hur klara dessa kriterier är och 
hur tydliga riktlinjer det finns för tillämpning av dessa är en frågeställning som inte är 
helt genomlyst. Objektiv bedömning av kulturhistoriskt värde i byggnader är en svår 
uppgift. Vissa kriterier är konkreta och mätbara, andra ligger delvis i betraktarens öga. 

 1.2 Syfte 

Inför en eventuell byggnadsminnesförklaring görs en utvärdering utifrån vissa 
bestämda kriterier. Dessa delas in i dokument- och upplevelsevärde. Syftet med det här 
arbetet är att konkretisera kriterierna i delen dokumentvärde. 
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 1.3 Mål 

  Målet med denna rapport är 

 Att utvärderingskriterierna i delen dokumentvärde ska konkretiseras genom 
att koppla samman dessa kriterier med praktiska exempel från byggnadsminne 
Riksmannagården Alvesta.  

 Att göra en elementär beskrivning av hur man kan analysera en byggnads 
dokumentvärde inför en eventuell byggnadsminnesförklaring. 

 Att byggnadsminne Riksmannagården i Alvesta ska dokumenteras med text, 
bild och ritningar. 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna rapport kommer endast att behandla skyddet enskilt byggnadsminne som 
utfärdas av länsstyrelsen utifrån kulturminneslagen, tredje kapitlet, del byggnadsminne. 
Det innebär att annan märkning och skydd som kommunen utfärdar utifrån PBL och 
miljöbalken inte kommer att behandlas, inte heller riksantikvarieämbetets direkta 
möjligheter kommer att behandlas. Dessa kan dock ha stor betydelse för byggnaders 
skydd och bevarande till framtiden. Rapporten som ska tydliggöra hur det finns 
möjlighet att gå till väga vid utvärdering av dokumentvärden inför en eventuell 
byggnadsminnesförklaring kommer endast att behandla ett fall. I detta fall som är 
byggnadsminne Riksmannagården, bestående av fem byggnader, kommer en 
avgränsning göras till byggnaden som utgör museumet. Grunden till denna 
avgränsning är att tillträdet är oförhindrat och att det är en byggnad med en detaljrik 
och väl bevarad interiör. Konsekvenserna av denna avgränsning är att vissa kriterier 
kan bli svårare att klargöra då detta exempel inte har alla egenskaper som kan 
utvärderas för nå en positiv bedömning.  
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2. Teori 

Byggnader kan enligt lag skyddas för bevarande till eftervärlden. I Sverige kan detta 
främst göras utifrån två lagar, Plan – och bygglagen (PBL) och kulturminneslagen. 
Utifrån miljöbalken finns det också möjlighet till skydd. Detta gäller då skydd av ett 
helt område, inte för enskild byggnad. Miljöbalken kan användas av både kommun, 
länsstyrelse och av riksantikvarieämbetet. PBL är kommunens främsta redskap för 
skydda byggnader och kulturminneslagen är länsstyrelsens, riksantikvarieämbetets och 
därmed statens möjlighet att utöva skydd. Internationellt används FN:s konvention 
världskulturarvskonventionen . Skydd och märkningar som utfärdas beror på vilken 
typ av byggnad det är och vem som äger det.  Skydd som används är: 

Internationellt 

 Världskulturarv- Utifrån världskulturarvskonventionen fattas beslut om skydd 
av UNESCO:s världsarvkommitté. Förslag på nya svenska världsarv utarbetas 
av riksantikvarieämbetet och naturvårdsverket . Aktuella här för skydd är 
byggnader, platser, miljöer, orter eller objekt av andra slag. 

Statligt 

 Statliga byggnadsminnen – Utifrån kulturminneslagen fattas beslut om skydd 
av regeringen. Förslag på nya byggnadsminnen lämnas av 
riksantikvarieämbetet. Aktuella byggnader är regerings- och 
domstolsbyggnader, försvarsbyggnader, slott, fyrar och broar. Staten äger 
dessa objekt. 

Länsstyrelsen  

 Enskilda byggnadsminnen – Utifrån kulturminneslagen fattas beslut om skydd 
av länsstyrelsen. Förslag på nya byggnadsminnen kan lämnas av vem som 
helst, men länsstyrelsen kan även själv på eget initiativ väcka en sådan fråga. 
Aktuella byggnader är alla sorters byggnader som bostadshus, industrier, 
parker och broar. 

Kommunalt, märkningar som utifrån PBL används i detaljplanen.  

 Q – (Tidigare beteckning K, ändrades 1976) Användningen ska vara anpassad 
till bebyggelsens kulturvärden, bevarandet av byggnaden får inte motverkas av 
användandet.  

 q – Särskilt värdefull bebyggelse (som avses i 3 kap. 12 § PBL). Detta q 
kombineras med index och preciserar då närmre vad detta innebär: 
 
- q1 Byggnaden får inte rivas 
- q2 Befintliga ... (detaljer) skall bevaras 
- q3 Ursprunglig arbetsteknik skall användas vid ... 

 k – Byggnaden får förändras med varsamhet (3 kap § 10). 
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Länsstyrelse och kommun  

 Kulturreservat – Utifrån miljöbalken 7 kap § 9 kan beslut kan tas av både 
kommun och länsstyrelse . Här skyddas hela områden, inte enskilda 
byggnader. Detta innebär att marker, byggnader, anläggningar, spår och 
lämningar kan skyddas tillsammans som en värdefull kulturhistorisk 
helhetsmiljö 

Skyddet enskilda byggnadsminnen som det praktiska fallet i denna rapport behandlar 
utfärdas som tidigare nämnt av länsstyrelsen. För att kunna utvärdera objekt inför ett sådant 
eventuellt skydd så behövs det olika kriterier att utgå ifrån. Diskussioner kring vad som ska 
utvärderas har säkert funnits lika länge som lagen har funnits. Under 1980-talet arbetade en 
grupp inom riksantikvarieämbetet bestående av två antikvarier, en byggingenjör och en 
arkitekt fram en första version av det som skulle sedermera skulle bli Unnerbäcks bok 
Kulturhistorisk värdering av bebyggelse(2002). Boken innehåller olika kriterier att utgå ifrån vid en 
värdering av bebyggelse, se tabell 1, och dessa har varit aktuella sedan början av 2000-talet. 
De som deltar vid en värdering är sakkunniga. Processen för utvärdering går till så att först 
bedöms grundmotiven utifrån kriterierna dokumentvärde och upplevelsevärde. Dessa kan i 
sin tur vägas samman med övergripande motiv för bevarande. Slutligen görs en 
sammanvägd värdering och form av bevarande väljs   

Identifikation 

Grundmotiv 

Bearbetning 

Förstärkande/ 
övergripande motiv 

Värdering 

Sammanvägd 

 motivering 

Val av 
ambitionsnivå 

 För bevarande, 
dokumentation 

 & vård 

Koppling till 
uppföljning 
avseende 
Skyddsform 
Dokumentation 
vård 

1. Dokumentvärde 

Byggnadshistoriskt 

Byggnadsteknik-

historiskt 

Patina 

Arkitekturhistoriskt 

Samhällshistoriskt 

Socialhistoriskt 

Personhistoriskt 

Teknikhistoriskt 

2. Upplevelsevärde 

Arkitektoniskt värde 

Konstnärligt värde 

Patina 

Miljöskapande värde 

Identitetsvärde 

Kontinuitetsvärde 

Traditionsvärde 

Symbolvärde 

Kvalitet 

 

Autenticitet / 

Äkthet 

 

Pedagogiskt värde/ 
tydlighet 

 

Sällsynthet/ 

representativitet 

Huvudmotiv 

 

Ytterligare  

grundmotiv 

 

Förstärkande/ 

övergripande 
motiv 

  

 Tabell 1. Kulturhistorisk utvärdering enligt Axel Unnerbäck . 

 

v ett citat från dokumentet eller en sammanfattande text. Du kan 

placera textrutan var som helst i dokumentet. Använd fliken Verktyg 

för textruta om du vill ändra formateringen för textrutan med 

citatet.] 
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3. Byggnadsminne Riksmannagården 

3.1Idag 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Riksmannagården från Allbogatan. Bild 3(nedanför): Karta över Alvesta centrum,      

Bild 4: Byggnaders placering på gård. 

Gården ligger centralt i Alvesta, 
se bild 3,ett stenkast ifrån 
tågstationen och mitt emot 
tingshuset. På tomten finns fem 
byggnader som går att se på 
bild 4 och dessa används på 
olika sätt. 
Användningsområdena är som 
bostäder för permanent 
boende, lokal för 
dagverksamhet och för Norra 
Allbos härads 
hembygdsförening, loftbod för 
förvaring av föremål från hela 
gården och en byggnad som är 
museum. Nuvarande 
huvudbyggnad på gården 
byggdes 1788 och inrymmer 
hyreslägenheter. Den byggdes 
på samma plats där tidigare 
byggnad stått. Dess flyglar 
(med dagverksamhet och 
hembygdsföreningens lokaler) 
byggdes ca 1800-1830. 
Ladugården som numera inte 
finns stod utefter 
smålandsgatan, hörnet 
värendsgatan. Loftboden på 
gården är ditflyttad 1958 från 
Slätthög. 

Bild 3 Bild 3 

Bild 4 
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Bild 5: Dans runt midsommarstången.      Bild 6: Träd intill museum.
  

Detta gjordes för att det skulle byggas på den tomt där den ursprungligen stod och det 
ansågs att den skulle ge ett tillskott till gårdsmiljön på Riksmannagården. Byggnaden 
som idag är museum byggdes 1827. Museumet har öppet då det önskas för exempelvis 
pedagogisk verksamhet och vid tillfällen då det arrangeras samhällsaktiviteter. Dans 
runt midsommarstången brukar vara en återkommande aktivitet på programmet, se 
bild 5. Gårdsmiljön runt omkring byggnaderna fungerar som parkområde för 
kommunens invånare och är väl bevarad med gamla träd, se bild 6. 

3.2 Förr  

Riksmannagården, eller Södregård och Eriksgård som den benämns i mantalslängder 
och på historiska kartor, har gamla anor och går att spåra den tillbaka till 1635. Från 
1710 till 1949 var den i samma släkts ägo, se bild 11, då Norra Allbos 
hembygdsförening tog över ägarskapet. Idag är det Alvesta kommun som äger den, 
något de gjort sedan 1972. Byggnadsminneförklaringen av gården kom 1975. Skyddet 
omfattar exteriören på samtliga hus och interiören på museibyggnaden, magasinflygeln 
(hembygdsföreningens lokaler) och loftboden. Den tillhörande tomten är också 
skyddad. Gården låg centralt i byn från början och gör det fortfarande. Tingsplatsen 
blev förlagd till andra sidan Allbogatan 1733, se bild 3. Ett gästgiveri låg där sedan 
tidigare och med detta blev det ett aktivt centrum. Jorden som hörde till gården 
brukades i alla generationer, men det var även möjligt att bedriva annan 
inkomstbringande verksamhet vid sidan av t.ex. fanns en smedja och ett snickeri. När 
gården var som störst sträckte sig ägorna från sjön Salen i söder till Lekarydsgränsen i 
norr. Ägarna lyckades undkomma skiftesreformer och gårdens ägor hölls samlade 
länge . Under början av 1900-talet såldes mycket av gårdens mark ut och större delen 
av Alvesta stationssamhälle är uppbyggt på mark från den tidens försäljning.
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Bild 7,8 och 9: Tredje riksdagsman Johan Petterson till 
vänster med kungen Carl XV(regerade 1859-1872) och 
drottningen Lovisa av Nederländerna närvarande i festsalen.  

Mellan 1787 och 1860 var tre generationer män(far-son-son) aktiva riksdagsmän, därav 
namnet Riksmannagården. Den första av dessa hette Johan Bengtsson och den andra 
Petter Johansson. Den siste riksdagsmannen Johan Petterson som finns på bild 7 
efterträddes på gården av två av sina tre döttrar, Alfrida och Wiktoria som kan ses på 
bild 10 . De blev kvar till fyrtiotalet, då hembygdsföreningen tog över gården. En 
systerson till dessa kvinnor är fortfarande aktiv i skötseln av museumet. 

 Sista renoveringen och restaurering gjordes på femtiotalet. Museumet var den 
byggnad som gjordes vid sist år 1952. Inre renovering av övriga byggnader är gjorda 
sedan dess för att anpassa till de nuvarande verksamheterna .  

 

Bild 10: Alfrida(till vä) och Wiktoria (till hö) med sina cyklar framför huvudbyggnaden. Mellan 
dem i bild syns Agda framför trappan till dagens museum och deras mamma Carolina på den. Bild 
tagen från Storgatan ca 1900. 
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Bild 11: Släkträd över de boende på gården. 

 

Pher Djursson(död 

1722) och Karin   

 sonen Anders 

 

 

 

Anders och Elin 

Eliasdotter 

Söner Sven (död 1754) 

och Pher”Petter”  

 

Petter(död 1758) 

Dotter Catharina 

 

Catharina & Johan 

Bengtsson(gårdens 1:a 

Riksdagsman1787) 

Sonen Petter 

 

Petter Johansson(2.a 

riksdagsman, död 1844) 

Sonen Johan Pettersson 

  Johan Pettersson (3:e 

riksdagsman, född 

1819) & Carolina 

Döttrar Alfrida, 

Wiktoria & Agda. 

 

 

Alfrida & 

Wiktoria 
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3.3 Exteriör 

Byggnaderna är fodrade med 
stående panel på 
timmerkonstruktion, se bild 
12, förutom loftboden som 
saknar detta.  Samtliga är 
rödmålade med slamfärg. 
Fönsterfodren är vita och 
karmarna har en ockragul 
färg. Huvudbyggnaden och 
flyglar har torvtak, museum 
har takpannor av tegel och 
loftboden har lockpanel till 
tak. Ursprungligen var 
byggnaderna omålade, men 
andre riksdagsman Petter 
målade dem röda med vita 
knutar .            Bild 12: Museum från Allbogatan. 

 Museumets fönster som är relativt stora är samtliga av draget glas, delade mitt på av 
en blyinfattning, se bild 13. Ett runt fönster sitter på vinden på norra gaveln, se bild 
15, på södra sida motsvaras det av ett fyrkantigt. Entrédörren, bild 14, är detaljrik och 
ovan den sitter det ett ljusfönster. På tomten finns även en brunn och en jordkällare. 
Gården i sin helhet ger ett enhetligt intryck med sina former, färger och fasadmaterial. 

     Bilder 13,14 och 15: Fönster (öster sida), entrédörr (väster) och runt fönster på vind (norr). 

3.4 Interiör 

Interiören i museumet är detaljrik och väl bevarad, se bild 16. Planlösningen är 
sexdelad (se s:12) med rektangulära rum. Samtliga rum, utom pigkammaren, har två 
fönster vilket bidrar till bra ljusinsläpp. Väggarna är målade direkt på timret med 
schablonmålning eller så är det pappspänning påsatt på väggarna som sedan är målat. 
Kakelugnar av olika varianter och färgsättningar finns i nästan alla rum. Golven är 
såpabehandlade plankgolv och innertaken är dess kritade undersida. 
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Bild 16: Palett interiör 
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4. Tillämpning av kriterier 

Kriterier redovisade i detta kapitel är utarbetade av Riksantikvarieämbetet för 
bedömning av en byggnads dokumentvärde . Punktuppställningarna som sedan följer i 
respektive kapitel bygger på dessa, men är också en egen vidareutveckling av dem för 
att få en praktisk inriktning som kan användas vid analys.  

 4.1  Byggnadshistoria 

Detta kriterium ska säga något om den gångna tidens byggnadsstil och vilken typ av 
hus som byggdes. Ett ursprungligt skick är positivt, men inte nödvändigt.  Om 
förändringar är gjorda kan det ge information om nya levnadsförhållanden. 

 Ålder: Konstatera ålder (se bilaga 1) om det går. En byggnad med hög ålder 
kan ha ett starkt motiv till skydd då det finns få kvar 

 Byggnadsstil: Försök avgöra om den speglar sin tid i utformning/byggnadsstil. 
Titta på stommen i huset med exteriör och sedan på interiör med planlösning.  

 Förändringar: Om byggnaden är kraftigt förändrad, försök se om den ändå 
bidrar med information gällande detta kriterium. 

 Representativitet, tidsperiod och område: Avgör om det för den tidpunkten är 
en unik byggnad eller representativ. Fundera på om detta gäller nationellt, 
regionalt eller lokalt.  

Riksmannagården: 

 Ålder: Detta står inhugget i trappan vid entrén, se bild 17,och det finns också 
muntlig information i direkt nedstigande släktled. På kartor över området 
(historiska kartor, lantmäteriet) går det att se när byggnaden dyker upp på 
kartbild. 

  

Bild 17: Trappa vid entrén                            Bild 18: Fasad väster. 
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Byggnadsstil/exteriör: Den rektangulära, rena stommen i sin helhet med 
sadeltak och panelklädd fasad som är rödmålad är typisk för den här tiden i 
bondemiljö, se bild 18. Storleken däremot tyder på välstånd.  

Byggnadsstil/interiör: Det ordinära bondehemmet från denna tid och område 
hade i princip inga tapeter eller målningar och det finns det genomgående här. 
Utsmyckade kakelugnar som finns i detta hus var inte heller vanligt 
förekommande. Planlösningar i enklare stugor vid denna tid bestod av få rum, 
den dominerande var dock den femdelade med rundgång genom samtliga rum. 
Denna planlösning är en sexdelad sådan, bild 20, som blev vanlig på större 
bondgårdar på mitten av 1800-talet. Här finns rundgång på ett ställe. 

Förändringar: När det gäller exteriören är panelen bytt på fasaden ca 1952 då 
den sista renovering och restaurering gjordes av byggnaden. Vid samma tillfälle 
målades väggarna gråa i två rum på nedre plan, i övrigt är huset väl bevarat 
interiört. Kökets väggar är återställda till original och i ett rum är det påbättrat 
original. Innerfönster är ditsatta ca 1900, se bild 19. Sammantaget är det få 
förändringar över snart 200 års tid. 

 Representativitet, tidsperiod och område: Storleken på huset är inte 
representativt för bondesamhället i sin helhet vid denna tid, men detta var en 
större gård. Den övriga byggnadsstilen med rektangulär stomme, fasadmaterial 
av stående panel som sedan rödmålats är emellertid representativ . Interiört är 
det en planlösning som återigen inte är typisk för bondesamhället i överlag, men 
för den tidens större bondgårdar. Inredningen i övrigt med dekorerade 
kakelugnar, målade och tapetserade väggar tyder på välstånd.  

 

 

 

Bild 19: Innerfönster på ovanvåning       Bild 20: Skiss planlösning nedre plan
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4.2 Byggnadsteknikhistoria 

Det här kriteriet ska säga något om byggnadsteknik från en gången tid och kunna ge 
information om det. Speciella, tekniska lösningar kan vara värda att bevara, likaså 
byggnader där det har använts originella material och metoder. 

 Tydlighet: Titta på byggnaden och försök avgöra om den kan fungera 
som en kunskapskälla när det gäller äldre byggteknik. För det krävs det att 
tekniken är synlig/ åtkomlig och lätt att läsa av. 

 Funktion: Försök fastställa om den aktuella tekniken är i bruk, det är 
viktigt för att spegla byggnadsteknikhistorian tydligt. Ibland ändras t ex 
den bärande konstruktionen för att nå en ny funktion i byggnaden.  

 Representativitet, tidsperiod och område: Avgör om det är en unik teknik 
eller representativ för en viss typ av byggnader och viss tidpunkt. Fundera 
på om detta gäller nationellt, regionalt eller lokalt.  

 

     Riksmannagården: 
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 Bild 21(vä): Synlig ås utsida.                            Bild 22: Åsen på vinden.  

Tydlighet: Byggnaden är lätt att läsa av tekniskt. Exteriört syns åsar, se bild 21, 
som bär taket och stabiliserar takbjälkarna och dessa går även att se på vinden, se 
bild 22. I grundmuren gjord av gråsten har utrymmet mellan stenar fyllts med 
bruk, se bild 25. Framför spisen i köket går det att se att grunden är fylld med lera, 
en form av platta på mark. I detta rum kan också laxknutar ses, se bild 26 . På flera 
ställen i huset är timmerväggar, se bild 24, och bärande takbjälkar, se bild 23, 
synliga 

Funktion: Det finns inga förändringar i den bärande konstruktionen som går att 
se, tekniken är troligen som när den byggdes. Funktionen från början var ett 
bostadshus och det var det så länge byggnaden brukades. Sedan det blev museum 
har inga ändringar gjorts. Saker som talar för att det är som när det byggdes ur 
byggteknikhistorisk synpunkt är att mycket är bevarat original när det gäller ytskikt 
och inga märken eller skador syns efter ändringar. Patina finns över alla material, 
detta pekar också på att det inte finns nytillkomna delar. 
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Representativitet, tidsperiod och område: Timmerteknik användes för 
bostadsbyggande från ca år 1000 till början av 1900- talet. Detta är således en 
representativ teknik för denna tid och för bostadsbyggnation. Detta gäller 
nationellt, regionalt och lokalt. Laxknutar som har använts i huset blev vanligt 
först i slutet av 1800-tal, men fanns tidigare . Dessa användes för att lätt kunna 
brädfodra husen. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 23(öv vä): Synliga takbjälkar i köket.  

Bild 24(öv hö): Timmerväggar vid trappan. 

Bild 25(ne vä): Grunden av gråsten är fylld med bruk. 

Bild 26(ne hö): Laxknutar finns synliga i köket.   
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4.3 Patina  

Detta kriterium ska säga något om byggnadens åldrande och dess användning. Material 
förändras med tiden då de utsätts för olika klimat och de påverkas av användning.  

 Klimatrelaterade materialförändringar: Försök se exteriört om det finns spår 
av åldrande som är klimatrelaterat t ex oxiderad metall, trä som är nött av regn 
och blåst, färg som har kritat pga. solens strålning, sten eller trä som har 
påväxt av mossa. Interiört kan det vara t ex färg som har mattas av och trä 
som har mörknat. Fundera på om materialförändringarna finns genomgående 
eller om det finns delar som saknar det. Avsaknad betyder med största 
sannolikhet att det är nytt material som tillkommit senare. 

 Användning: Fundera på om det finns materialförändringar som kommer av 
användning. Här kan det vara nötta golv och trösklar, märken runt vred, 
slitage på andra fasta inredningar och bortskrapad färg på väggar. Det kan 
även vara kakel som fått småsprickor efter eldning i ugnen. 

 

Riksmannagården: 

Klimatrelaterade materialförändringar: Panelen som täcker huset är ca 60 år gammal., 
se bild 27. Trots sin betydligt yngre ålder i jämförelse med övriga delar i huset så har 
det ändå fått en del patina.  Det går att ana att det varit utsatt för väder och vind, 
torrsprickor i träet finns efter temperaturförändringar. På väggarna i hallen på 
ovanvåningen har färgen släppt/ försvunnit jämnt över hela väggen, se bild28. Detta 
beror på fuktförändringar i träet som är temperaturrelaterade och får färgen att släppa. 
En annan påverkande faktor är att färgen över tid reagerar med luften och faller 
sönder. 

 

 

  Bild 27(vä): Väderbiten panel.                       

Bild 28(hö): Färgförändringar på hallväggen. 
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Användning: Schablonmålningar som är gjorda direkt på väggen har med tiden på 
vissa ställen nötts bort, se bild 30. Kakelugnarnas kakel har små sprickor efter eldning 
som orsakar temperaturförändringar. Kaklet, se bild 32, har även en lätt gulnade, 
gråaktig färg som kommit med användningen. Nötning går att se på trösklar som är 
lätt urgröpta på mitten och runt dörrvred, se bild 29. Yttertrappan, se bild 31, har en 
lätt urgröpning till hö där de flesta satt sin fot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 29(öv vä): Nötning direkt under nyckelhål, skada till höger om det efter vred från en dörr mitt emot. 

Bild 30(öv hö): Schablonmålningar som är bortskavda runt och under handräcket. 

Bild 31( ne vä): Lätt urgröpning och missfärgning på trappsteget. 

Bild 32( ne hö): Färgförändringar i kaklet . 
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4.4 Arkitekturhistoriskt värde 

Detta kriterium ska visa arkitektur från en gången tid, d v s den tidens gestaltning av 
byggnader. Det innebär i regel arkitektur som är representativ för en viss epok, men 
även arkitektur som är unik för sin tid kan få bevarande ur denna aspekt. 

 Exteriört: Notera om byggnaden består av en eller flera huskroppar och sedan 
om stommen har utbyggnader av olika slag t ex burspråk och takkupor. 
Studera därefter husets detaljer t ex utsmyckning på fasad, materialval, 
utformning av fönster och entrépartier. Se hur saker är placerade på fasad, 
med symmetri eller osymmetri.                                                           
Interiört: Fundera på hur planlösningen ser ut och hur de enskilda rummen är 
utformade. Se på snickerier (karmar, lister), stuckatur, kakelugnar, färgsättning 
och tapeter.  

 Förändringar: Avgör om gestaltningen är enhetlig exteriört/interiört eller om 
det har gjorts ändringar med tiden. Vid förändringar, försök värdera om det är 
tydligt och om byggnaden ändå kan ge information gällande arkitekturhistoria 
eller om arkitekturen är förvanskad.  

 Representativitet, tidsperiod och område: Avgör om byggnaden ur 
arkitekturhistorisk vinkel visar något unikt eller representativt för en viss typ 
av byggnader och viss tidpunkt. Fundera på om detta gäller nationellt, 
regionalt eller lokalt.    

Riksmannagården: 

Arkitektur exteriört: Byggnaden består av en huskropp vars stomme är av en rektangulär 
ren form. Fasaden, se bild 33 och 34, är beklädd med rödmålad lockläktpanel. Byggnadens 
fönster är relativt stora och har foder runt om. De är placerade symmetriskt på fasaden, 
utom på östra sidan vid köket, se bild 35. Fönstren är tvålufts, vilket kom först i skiftet till 
1900. Här är inte varje luft hel i glaset, utan den finns en blyinfattning mitt på för att klara 
den storleken. Entrédörren har fina utsmyckningar och ljusfönster. Det partiet följer också 
symmetrin och detta har med den sexdelade planlösningen att göra.  

 

Bild 33: Museum från norr.                            Bild 34: Museum från väst/Allbogatan.  

En stomme utan utbyggnader och en fasad som är beklädd med lockläktpanel. Utsmyckningar finns 
runt entrén, i övrigt utan prydnader. Fönster och entréparti är symmetriskt placerat på fasaden, detta 
påverkas av planlösningen. 
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Arkitektur interiört: Alla rummen har rektangulär form, se bild 37, och fyller en 
grundläggande funktion. Takhöjden är ungefär den samma över allt, slår något pga. 
sättning. Fönster finns det två av i varje rum(förutom i pigkammaren) som bidrar med ett 
bra ljusinsläpp. Golvlisterna är enkla, se bild 38, men däremot har dörrkarmar en spårad 
form, se bild 36. Kakelugnar som finns i alla rum är av några olika utförande men är till 
synes från 1800-talet allihop, se s:10, 24 & 25. Vissa har dekor i färg, andra relief i ytmaterial 
.  

Förändringar: Exteriört är fasaden bytt på 1950-talet, men det är samma variant och 
utförande som original. Inga på- eller utbyggnader är gjorda, stommen är som den 
ursprungligen var. Färgsättningen är ändrad, vita knutar har blivit röda och fönstren har fått 
en ockragul karm. Interiört är det original i planlösning, lister mm. Färgsättning är ändrad i 
två rum på nedre plan.   

Representativitet, tidsperiod och område: Exteriört typisk för sin tids större bondgårdar, 
inte för bondgårdar i överlag. Interiört var planlösningen även vanlig för dessa större 
bondehem vid denna tidpunkt. Schablonmålningarna och tapeterna tyder på välstånd. 
Mindre och enklare hus hade inte panel, symmetrin i placering av fönster och dörrar 
uteblev pga. planlösning och tapeter var ovanligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Bild 35( öv vä) Fasad öster, osymmetri i fönsterplacering.  

Bild 36(öv hö): Spårad dörrkarm. Dessa är genomgående i huset. 

Bild 37( ne vä):Skiss sexdelad planlösning(nedre plan) med rektangulära rum. 

Bild 38(ne hö): Profil av golvlist.      
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4.5 Samhällshistoriskt värde 

Detta kriterium ska säga något om samhällets historia. Det kan vara byggnader som 
speglar rättsväsendet, infrastruktur, industrisamhället, teknisk utveckling, skolor och 
övriga publika hus. Ett bevarande här kan grunda sig på att det finns få bevarade som 
speglar en samhällsföreteelse från gången tid eller en företeelse som är på väg bort, 
t.ex. en äldre bondgård. 

 Pedagogik: Om det är en byggnad som passar in i tidigare nämnda exempel, 
avgör om den är tydlig i sitt budskap dvs. är pedagogisk. Vid besök i en sådan 
byggnad ska det framgå hur verksamheten bedrevs och hur byggnaden 
fungerade. Om det är en byggnad som fortfarande är i bruk är det positivt för 
det pedagogiska budskapet.  

 Representativitet, tidsperiod och område: Om byggnaden är tydlig, avgör om 
den är unik eller representativ för den typen av byggnad och tidpunkt. 
Fundera på om detta gäller nationellt, regionalt eller lokalt.  

Riksmannagården: 

Pedagogik, representativitet, tidsperiod och område: Riksmannagården visar en företeelse 
från en gången tid. Den visar tydligt hur bondgårdar kunde se ut i sin helhet med olika 
byggnader, se bild 39, och det går också se spår efter odling på gårdsmiljön . Den är inte 
representativ för bondesamhället i sin helhet, men den visar hur större gårdar kunde se ut i 
området vid denna tidpunkt. Gårdens läge med tinghuset i närheten visar på ett aktivt 
centrum från dåtidens samhälle. Idag har en del av gårdens byggnader annan funktion än 
den ursprungliga, se bild 40, och ladugården som revs är ersatt med en ditflyttad loftbod. 
En del av den pedagogiska tydligheten försvinner då gården inte längre fyller sin 
ursprungliga funktion.      

 

Bild 39: Ursprunglig funktion            Bild 40: Nuvarande funktion
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4.6 Socialhistoriskt värde 

Detta kriterium ska främst säga något om människans situation i samhället. Byggnader ska 
visa hur människor har levt och verkat. Exempel på detta kan vara alla folkrörelselokaler, 
olika samhällsklassers boende, arbetarlokaler, byggnader byggda för sociala syften t.ex. 
anstalter av olika slag, sjukhus och vårdhem. 

 Pedagogik: Försök se om byggnaden tydligt visar på något sätt hur människor 
levt, verkat och umgåtts. Exempelvis i ett bondehem kan det tunga 
vardagsslitet anas i köket vid åsynen av spisen, i en folkrörelselokal kan strikt 
ordning i aktiviteter förnimmas genom skolliknande/kyrklig fast inredning, 
små rum med gallerförsedda fönster på en anstalt kan ge en känsla av hur det 
var att vara intagen just då. 

 Autenticitet: Fundera på om miljön känns äkta. Här behöver det inte betyda 
att miljön ska vara orörd, men dess ursprung ska kunna förstås. 

 Representativitet, tidsperiod och område: Avgör om byggnaden är 
representativ för det den ska visa eller om den visar något unikt för denna 
tidpunkt. Sätt detta i relation till om det gäller lokalt, regionalt eller nationellt.  

Riksmannagården: 

 

  Bild 41: Arbetsplats i köket .    Bild 42: Festsal på andra våningen. 

 

Pedagogik, autenticitet, representativitet, tidsperiod & område: Vardagsslitet kan anas redan 
ute på gården då brunnen finns utanför entrén. I köket finns en stor öppen spis med stora, 
tunga redskap vid sidan av som förstärker känslan av ett tungt vardagsliv, se bild 41. Salen 
på andra våningen visar en annan mer lättsam del av livet, se bild 42. Där är det tydligt att 
det var ett ställe för fest och umgänge. Närvarande i form av porträtt var kungen och 
drottningen! Miljön är inte representativ för hur människor hade det i bondesamhället över 
lag, men den visar på ett unikt sätt hur livet tedde sig för aktiva politiker i området vid 
denna tid. Förhållanden i omgivningen känns autentisk då den är relativt orörd. 
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4.7 Personhistoriskt värde 

Detta kriterium innebär att en känd person har anknytning till byggnaden. Anknytning 
kan vara att personen är född där eller senare har varit verksam i byggnaden. En känd 
person behöver inte vara en rikskänd eller internationellt erkänd sådan, det kan även 
vara en person som varit viktig på lokal nivå.  

 Pedagogik: Om det gäller en födelsebostad, fundera på om byggnaden tydligt 
visar personens bakgrund och från vilka sociala omständigheter som denne 
kom ifrån. Vid ett bevarande för att personen haft en verksamhet där, avgör 
om verksamheten tydligt framgår och/ eller att den går att förstå. 

 Autenticitet: Fundera på om miljön känns äkta. Om inte, avgör om det räcker 
med att personen har haft anknytning dit och om det är tillräckligt för ett 
bevarande.  

Riksmannagården: 

Pedagogik och autenticitet: De boende på Riksmannagården är dokumenterade i 
kyrkoböcker sedan 1600-talet och framåt.  Gården har fått sitt namn pga. att tre 
generationer i rad boende på gården var aktiva riksdagsmän, se bild 43 som visar en 
del av ett släktträd. De var inte kända personer, men de viktiga för bygden. Byggnaden 
visar inte direkta spår efter politisk verksamhet, men det går att ana på interiören att 
detta var ett hem utöver det vanliga storbondehemmet och deras sociala bakgrund kan 
förstås. Miljön är relativt orörd och med det känns den äkta.  

 

 

 

 

 

 

Bild 43: Del av släkträd, se s:8, som visar riksdagsmännen på gården . 
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4.8 Teknikhistoriskt värde 

Detta kriterium ska visa något från teknikens utveckling och det är främst knutet till 
industribyggnader. Andra miljöer som kan vara aktuella är anläggningar av olika slag, 
både för framställning av material för industri och för framställning/förädling av 
material/gröda för enskilda människan. 

 Pedagogik: Om byggnaden har varit en industriell byggnad/anläggning av 
något slag eller en anläggning som har varit använd för tillverkning för 
hushållet, avgör om den visar sin process tydligt . Om förändringar är gjorda 
vilket det ofta är i industriella byggnader, fundera på om de är lätta att läsa av. 

 Autenticitet: Fundera på om miljön känns äkta. Förändringar behöver inte 
förta autenticiteten i vissa fall. De är en del av den naturliga utvecklingen för 
att industrin/anläggningen ska fortsätta att fylla sin funktion och därmed nå 
en överlevnad.  

 Representativitet, tidsperiod och område: Avgör om det är något 
representativt i teknikutvecklingen eller unik för sin tid. Fundera på om det 
teknikhistoriska värdet gäller nationellt, regionalt eller lokalt. 

Riksmannagården: 

Riksmannagården har ingen värderingsgrund på teknikhistoriskt kriterium i dagsläget. 
En kvarn på gården för att göra mjöl eller ett sågverk för förädling av trä, hade kunnat 
ge ytterligare ett motiv för bevarande. Detta betyder dock inte att hela gården hade 
blivit skyddad på den grunden, men det hade kunnat förstärka bevarandemotivet och 
kvarnen/sågverket hade kunnat nå ett eget skydd. Nedanstående bilder, bild 44 och 
45, har ingen koppling till Riksmannagården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 44: Väderkvarn i vinterlandskap.  Bild 45: Trä på upplag. 
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5. Bilddokumentation 

I detta kapitel finns en bilddokumentation på museumet på Riksmannagården, tidigare 
en av bostäderna på gården. Dokumentationen är både på exteriör och också interiör. 

5.1 Exteriör  

 

 

 

 

 

 

Fasad väster museum 

Fasad norr 

Fasad söder 

Fasad öster 

Fasad norr 
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5.2 Interiör nedre plan 

Samtliga bilder med början från vänster visar väggarna från väster sedan medsols runt i 
rummet. 
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5.3 Interiör övre plan 

Samtliga bilder med början från vänster visar väggarna från väster och sedan medsols 
runt i rummet. Undantag här är trappan som ur två vyer. 
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6. Ritningar 

I detta kapitel finns ritningar över museumet på Riksmannagården, tidigare en av 
bostäderna på gården. Ritningar är en del av dokumentationen som tydliggör det inte 
fotografierna kan visa, t.ex. planlösning, detaljer och mått. 

 Ritning 1: Fasad väster och norr, A3 

 Ritning 2: Fasad öster och söder, A3 

 Ritning 3: Planlösning plan 1 och 2, A3 

 Ritning 4: Detaljritning entrédörr, A4 
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7. Diskussion 

Jag anser att bevarandet av byggnader är viktigt för att ge information till 
efterkommande. Inget kan bli så konkret och på samma sätt ge information som att 
besöka en byggnad som bär vittnesbörd om de tidigare inneboendes liv. Känslan av att 
träda in i en sal i ett hus från t.ex. skiftet 1900 där byggnaden och interiören är väl 
bevarad ger dig kunskaper i tredimensionell form. Det är nästan som på film där 
rummet till en början är tomt och tyst, men musik hörs sakta komma smygande med 
stegrande volym och rummet fylls efterhand med människor från en svunnen tid. 
Ingen historiebok kan ge den känslan och därför är det viktigt att skydda byggnader 
och platser. De står som en vittnesbörd när historien ifrågasätts. Det förflutna behövs 
för att kunna gå framåt.  

  När det gäller skydd enligt lag verkar de ha olika styrka. Skydd som utövas av 
kommunen utifrån PBL känns svagare än ett skydd utfärdat av länsstyrelsen utifrån 
kulturminneslagen. Detta beror på utformning av lagen, men också på att kommunen 
lever närmre sin ekonomi och ser konsekvenserna av en märkning på ett annat sätt. 
Ett område kan bli svårare att planlägga om det mitt i ett område finns en märkt 
byggnad.  

 I mitt arbete har framtagande av hur man kan gå tillväga i sitt tänkande i analysen av 
en byggnads dokumentvärde tagit en stor del av tiden.  Ett försök att få tydliga 
exempel från en och samma byggnad har varit svårt. Jag har i möjligaste mån 
konkretiserat kriterium med exempel från Rikmannagården. I detta fall var 
utgångspunkten för analysen en byggnad, detta för att se vad den kunde nå för 
bevarandekriterier. 

Inför dokumentationen ur historisk synpunkt gjorde jag vissa val. Exempelvis har jag 
inte tagit upp alla boende på gården, då jag fann det mest intressant med den längst 
sammanhängande släkten som haft den i sin ägo. Jag har valt att ta fasta på 
information från en släkting till de boende på gården. Denne person befann sig mycket 
på gården som barn och är fortfarande aktiv i skötseln av museumet. Samma person 
har hantverksbakgrund och har ett stort intresse för hus.  

Museumet är ett gammalt hus som har lutningar här och var, det gör det inte  enkelt 
att dokumentera. Då jag varit själv om arbetet har vissa metoder varit uteslutna för 
mig, t.ex. att sätta upp ett nytt koordinatsystem med hjälp av linor för att utifrån det ta 
lutningar. Efter att ha mätt två gånger med tumstock inomhus valde jag sedan att 
använda en linjärmätare(liten lasermätare) för att få det vinkelräta avståndet mellan 
väggarna och utgå från det. Det som är riktigt svårt är att det i ett och samma rum kan 
finnas lutningar på flera håll både i golv och också innertak. Enda sättet att få bra 
ritningar hade varit att skanna in huset, men det är ingen teknik som funnits tillgänglig 
för mig.  

Riksmannagården blev byggnadsminnemärkt 1975.  Motiveringen var att den ”bevarar 
egenarten hos en gången tids byggnadsskick och med hänsyn därtill är att anse såsom 
synnerligen märklig ”. Detta arbete behandlar dokumentdelens kriterier för 
utvärdering, en del av den utvärderingsgrund som använts sedan cirka 2000. Efter att 
ha arbetat igenom dessa kriterier anser jag att gården fortfarande på dessa har en bra 
grund för bevarande. De starkaste skälen för bevarande från dokumentationsdelen är 
byggnads- och samhällshistoriskt . Gården visar tydligt en gångens tids byggnadsskick 
och den visar också hur en bondgård kunde se ut vid det aktuella tillfället. Patina ger 
ett någorlunda starkt skäl för bevarande. Detta gäller då främst gården i sin helhet 
exteriört och interiört på museum och västra flygeln. Övriga kriterier som 
personhistoriskt, arkitekturhistoriskt, byggnadsteknikhistoriskt och socialhistoriskt 
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finns det skäl för bevarande men de är svagare. I vissa fall som 
byggnadsteknikhistorian är det ett tydlig och klart exempel, representativt men dock 
finns det relativt gott om byggnader som kan visa samma sak. Andra skäl för 
bevarande finns det i kriterierna för upplevelsevärde, men det har inte varit en del av 
detta arbete. 
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Övriga källor: 
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Bilder  

Samtliga foton tagna av rapportskrivaren förutom: 

Bild 3: http://kartor.eniro.se/ 

Bild 5: 

http://www.nah.se/index.php?option=com_content&view=article&id=20:event2009

&catid=9:evenemang&Itemid=11 Tillåtelse för användning av Lars Odelgård. 

Bild 7: Avfotografering av tavla av rapportskrivaren. Tillåtelse av Lars Odelgård. 

Bild 10: Avfotografering av foto av rapportskrivaren. Tillåtelse av Lars Odelgård 
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Praktisk angående byggnadsålder 

Bilaga 2: Intervju Lars Odelgård 13/4-10 
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BILAGA 1  

Praktiskt gällande åldersdokumentation. 

En dokumentation på en ungefärlig ålder på byggnaden är relevant för att 
utifrån det kunna göra bedömningen om den säger något om sin tids 
utformning. Det finns olika sätt att gå tillväga om det inte är en byggnad av 
modern tid och fastighetsregistret under lantmäteriet finns. 

 Lantmäteriet har gamla kartor. Genom att söka igenom det berörda 
området för den tid som tros vara aktuell för byggandet och se när 
byggnaden dyker upp på kartan, går det genom uteslutningsmetod få 
fram en ungefärlig ålder  

 Kyrkböcker kan vara en möjlighet. Var människor bodde stod inskrivet 
och när gården nämns för första gången får sökas. Informationen finns 
delvis tillgängligt på nätet. 

 Alla visuella föremål kan vara av värde t ex konstverk och gamla foton. 
Böcker, skrifter och artiklar kan också bidra med information. 
Kontakta lokala museer, sök i deras arkiv och i lokala tidningsarkiv. 

 Muntlig information kan även finnas. Prata med hembygdsföreningen i 
området.  
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BILAGA 2 

 Vid intervju/ samtal med Lars Odelgård 13/4-10 framkom det: 

 

 Hela gården har anor som kan spåras bakåt till 1635. 

 Huset som numera är museum byggdes 1827 till Lars mormors far som då fick 
huset 8 år gammal. Hans mostrar är uppväxta i huset och han själv vistades i huset 
som barn. 

 

 Huvudbyggnad på gården, den nuvarande, är byggd 1788. Låg tidigare hus på 
platsen, men det ersattes med detta. För nuvarande är detta ett hyreshus. Var för en 
period café – och festlokal. 

 Vänstra flygel för nuvarande dagverksamhet 

 Högra flygel disponeras av norra Allbos hembygdsförening . 

 Båda flyglar uppförda ca skiftet 1800-1900. 

 Loft ditflyttad från Slätthög efter ladugård revs. 

 Gården sträckte sig från sjön salen till Lekarydsgränsen då den var som störst.  

 Tre riksdagsmän har bott på gården mellan 1791- 1887, där av namnet på gården. 
Yrket gick från far- son-son. Närheten till tingshuset fanns som då låg bakom det 
nuvarande (uppfördes 1906-07). Låg centralt för orten då och gör det fortfarande. 
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Museum 

 

  Skiss nedre plan . 

 

Nedre plan 

 

 1952 var sista renovering. Då fick matsal (4)och det nuvarande 
utställningsrummet(6) på nedre plan sin nuvarande grå färg på väggarna. 

 Matsal(4)hade på 1920-tal lacktapet på väggarna. Golv original plankgolv, 
såpabehandlat. 

 Entréhall(5) är helt original med sina schablonmålningar på väggarna, original golv. 
Trappa upp till ovanvåningen. 

 I köket (2)lades också ett trägolv ovanpå lergolvet. Detta golv lades med 
motiveringen att det skulle vara lättare att städa. Spishällen höjdes i samband med 
detta, för att det inte skulle komma så mycket gnistor på golvet som kunde fatta 
eld. Höjning ca 10 cm. Väggarna i köket är återskapat original. De som utförde det 
var studenter från en hantverksutbildning från Ljungby under handledning av deras 
lärare 

 Rum innanför kök var pigkammare(1a)och det angränsande där ifrån var skafferi/ 
förråd(1b). 

 Utställningshall/ vardagsrum(6) till höger om entré på nedre plan blev 
utställningshall på 1980-talet. Många föremål flyttades och magasineras . Väggar 
målade ca 1950, golv original. Kakelugn renoverad under överinseende av 
länsstyrelsen. Rummet innanför detta(3b) är väggarna påbättrat original, kakelugn 
också renoverad (alla utefter den murstocken) 

 Klädkammare(3a)innanför denna (nuvarande förvaring med tavlor). 

 Fönster ytter original, innerfönster ditsatta senare (1900). Järnstänger ditsatta i 
fönster som skydd mot inbrott, original.  
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Övre plan 

 

 

  Skiss övre plan 

 

 11. Hall har en lucka i golvet för att kunna hissa upp möbler. 

 12. Matsal spänt papper på väggarna som sedan är målat. Bordet som står i rummet 
är målat 1739 av Pär Hörberg, kyrkmålare. Detta sägs ha gjorts som tack för mat 
och husrum. Stort skåp som står till höger i rummet är från ca 1750. Finns enligt 
Lars i två exemplar, båda beställda av samma snickare vid ett och samma tillfälle av 
två riksdagsmän. Till höger om kakelugn finns en kanal från köket och upp. Där 
kunde man öppna ett spjäll och släppa upp värme ifrån spisen i köket. 

 8. Hangrum användes som förvaring för mat. Kunde hänga upp saker för att inte 
råttorna skulle äta upp det. 

 7. Sängkammare där Lars mostrar bodde. Detta rum svårt skadat i tapeten. En del 
fuktskador i tapet uppstod efter att kommunen stängt av underhållsvärmen vid ett 
tillfälle. Huset hålls för närvarande på 12 grader som lägst. 

 10. Mossa mellan fönsterrutor noterad. Denna är fuktbindande och håller imman 
borta. Fetvadd med keramikskärvor under är ett annat alternativ som har använts. 

 

 

Byggteknik 

 

 Grunden är kallmur, dvs. staplad gråsten. Innanför är det fyllt med sand. På det är 
det ca 10-15 cm lerskikt. Leran togs från ett lokalt lertag. Leran blandades med 
tillräckligt med vatten för att bli nivellerande. När det torkat blev det som klinkers. 
På detta lades plankgolv direkt, utom i kök(pga. brandrisk). 
 

 Stomme timmerhus med slät laxknut (det som är synligt inne i huset).  
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 Fasad lockläktpanel, rödmålad med slamfärg Ursprungligen var byggnaderna 
omålade, men andre riksdagsman Petter målade dem röda med vita knutar . 
Ändrad färgsättning på huset av en antikvarie.  

 

 Bjälklag till andra våning: plank direkt på bärande timmerbjälkar. Vid sängkammare 
ingen läkt satt för att kunna släppa upp värme från kök, i övrigt läkt över springor. 
Innertak kritat, ej i kök och pigkammare. 

 

 Planlösning original 
 

 Huvudbyggnad hade från början ett sticketak, därefter papp. 

 

Kuriosa 

Lars berättar i köket om öppningen ovan spisen för skorstenen ut: Detta var min tv som 

barn. Där kunde jag ligga och titta ut på himlen, se molnen fara förbi och se på stjärnorna när det var 

klart. 
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