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Inledning
Karlslunds herrgård med omgivande byggnader utgör ett område av riksintresse för
kulturmiljövården men har även klassats som kulturreservat. Området utgörs av en
herrgårdsmiljö med välbevarad bebyggelse. Mangården, med huvudbyggnad i sten från tidigt
1800-tal, är uppförd på en höjd invid Svartån. Till gården hör många ekonomibyggnader
placerade i ett reglerat mönster. Flera av dessa byggnader är monumentala. Till miljön hör ett
storskaligt odlingslandskap med underliggande gårdar och lantarbetarbebyggelse. I området
finns även fossila åkrar, kvarn, kraftverk och ruiner av Örebro gevärsfaktori från 1600- och
1700-talen.
På uppdrag av Örebro kommun, stadsbyggnad Örebro har Örebro läns museum inventerat
samtliga byggnader i Karlslund inom området utpekat som kulturreservat. Arbetet ska ligga
till grund för den byggnadsvårdsplan som Stadsbyggnad Örebro ska ta fram.
Arbetet har pågått under perioden april-augusti 2011och bestått av ett inventeringsarbete i fält
i form av okulärbesiktning av samtliga byggnader. Vissa av byggnaderna har Eva Fransson,
stadsantikvarie, bedömt som särskilt intressanta då de inte genomgått så kraftiga förändringar
interiört. Dessa har även inventerats interiört, övriga endast exteriört. De historiska avsnitten
har hämtats främst från Gunnel Sylvan Larssons bok Carlslund – från kungsladugård till
herrgård, Kulturhistorisk beskrivning av Eva Fransson samt från informationsskyltar uppsatta
i området. Eva Fransson har även bidragit med ytterligare material som kommunen haft
angående de aktuella byggnaderna. Thomas Jondelius, Kommunfastigheter, har bidragit med
information om de mer aktuella förändringar som skett på byggnaderna i området. Underlaget
till Strömsborg har hämtats från den dokumentation som gjordes av byggnaden år 2009 av
Örebro läns museum. Inventeringsarbetet samt sammanställande av materialet till denna
rapport har utförts av bebyggelseantikvarierna Örjan Hedhman samt Charlott Torgén. En del
av det historiska materialet har sammanställts av Anna Karlsson som praktiserat på Örebro
läns museum under våren 2011.
Rapporten innehåller en statusbedömning av byggnaderna exteriört samt åtgärdsförslag. För
området gäller dock områdesbestämmelser framtagna av kommunen.

Administrativa uppgifter
Diarienummer:
2011.250.050
Registrerade bilder: OLM_2011_12_1-5,14-15,40-43,48-57,74-81 Charlott Torgén
OLM_2011_12_6-13,18-25,31-39,44-45,58-73,82-159 Örjan Hedhman
OLM_2011_12_16-17,26-30,46-47 Anna Karlsson

Bild: Corps de logiet, herrgården, OLM_2011_12_1
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Karlslund
Stadsarkivets historik, Carlslund Sylvan

Kungsladugård från 1500-talet
Karlslunds gård vars rötter går tillbaka till det sena 1500-talet var en av tre kungsladugårdar
som försörjde Örebro slott. Karlslund som anlades sist efter den västra och den norra
ladugården omnämns i tidiga dokument som Nya ladugården, Västra ladugården och
Karlbergs ladugård. Det är svårt att säga när gården började kallas Carlslund, men i ett
syneprotokoll från 1688 benämns den dels som ”Ladugården Carls Lundh” och ”Carls Lund
eller wästra Ladugården”. Kopplingen till Carl eller Karl i namnet är på grund av att gården
låg i hertig Karls furstendöme. Gården utarrenderades under 1620-talet först till åtta bönder i
Örebro stad och senare donerades gården till Magnus Gabriel De la Gardie. Den drogs in till
kronan och donerades ett antal gånger tills den blev rusthåll 1688.

I familjen Günters ägo 1759 -1819
Den 10 juni 1759 köpte ryttmästare Gustaf Günter Carlslunds gård. Under Günters tid odlades
gamla ängsmarker upp och produktionen av säd ökade på grund av efterfrågan från den
kraftigt ökande folkmängden.
Det finns ytterst få uppgifter om byggnadsverksamheten på gården under den här tiden. De
anläggningar som dock var ålagda att betala ränta till kronan är det lättare att veta något om.
Värderingspapper visar bland annat på att Gustaf Günter rustade upp Norra kvarnen med
tillhörande byggnader på 1790-talet.
Gustav Günter avled den 10 juni 1796 efter en lång tids sjukdom. Sonen Christian Günter var
ensam arvtagare så han tog sin familj och flyttade till Carlslund i juli samma år. Christian
Günter hade stora planer för Carlslund. Han utvidgade godset och förvärvade nya egendomar.
Bland annat köpte han frälsehemmanet Åby, Myrö utjord och hälften i Åby tegelbruk. Günter
förvärvade också det gamla gevärsfaktoriet samt byggnader och mark i Snavlundaområdet,
även kallat Borrarebacken. I takt med godsets utvidgande planerade Günter för att uppföra ett
ståndsmässigt corps-de-logis. Byggnaden blev aldrig riktigt färdig under Günters tid men tros
har varit beboelig 1809. Men Günters ekonomiska situation började vackla och efter hans död
1815 såldes Carlslund till bröderna Carl Henric och Johan August Anckarsvärd.

Anckarsvärd på Carlslund 1819 -1856
Bröderna övertog Karlslund 1819, men Carl Henric arbetade i Stockholm samt skötte sin frus
gård i Södermanland och August ansvarade för Bysta med Brevens bruk. Detta gör att de till
en början inte bosatte sig på Karlslund, men deras föräldrar flyttade dock dit. Innan det första
året är till ända drog sig August ur affären och Carl Henric kom att bli ensam ägare till
gården.
Bland det första som påbörjades är upprustningen av huvudbyggnaden, som vid övertagandet
inte var färdig. Ritningar togs fram för såväl exteriör som interiör och byggnaden fick
tidstypiska stildrag från empiren.
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Det kom att ske en omfattande byggverksamhet på Karlslund under 1820-talet. När bröderna
övertog Karlslund var byggnaderna i behov av upprustning, men samtidigt som byggnader
reparerades byggdes nya hus. Många av ekonomibyggnaderna kring uppfartsvägen byggdes
om, reparerades samt moderniserades vid den här tiden men det byggdes även flera nya
byggnader som koladugården som ursprungligen var fårhus samt slaktboden. Tre av
ladugårdsfyrkantens fyra sidor byggdes nu. Vidare reparerades norra kvarnen och flera
byggnader uppfördes i anslutning till den. Bland många andra byggdes en fyrlängad gård,
kallad ”Redicüln” eller ”Redeculen”, innehållandes vedbod, visthusbod, hemlighus, fähus
m.m, nära huvudbyggnadens norra gavel. Men listan kan göras lång på byggnader som
uppfördes och reparerades under Carl Henric Ankarsvärds tid.
En del av byggmaterialet hämtades från Stockholm, och en del tillverkades eller togs på
gården. Här fanns ett eget tegelbruk och man tillverkade även kalk. Ett nytt taktäckningsmaterial i form av halmtegel tillverkades på Karlslund och användes på många av
byggnaderna fram till 1830-talet, då man upptäckte att fåglarna hackade hål i leran och tog
halmen.
Anckarsvärd var mycket intresserad av modern teknik och innovationer och i många av
byggnaderna återfanns den modernaste tekniken. Det gällde både bostadshus och
ekonomibyggnader. Exempel på detta är gasboden som försåg såväl huvudbyggnaden,
kontoret, inspektorens rum samt drängstugan med ljus. Vidare byggdes en ny stor ria med
torkanordning som Anckarsvärd fick ett speciellt omnämnande för av Lantbruksakademin.
Jägarbacken införlivades i egendomen under den här perioden. Här hämtades ved till det
närliggande tegelbruket men det fanns även plats att uppföra arbetarbostäder och Karlsnäs
byggdes.

På bilden syns gasledningen som ledde gas från gasboden in till
huvudbyggnaden. Bilden är från 1822. Det var på Karlslund som den
första glödlampan i landet tändes!
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Carl Henrik Ankarsvärd hade investerat stora summor i byggnaderna och tekniska
anläggningar på Karlslund och hamnade i ekonomisk kris. Han bad därför sin bror August
Anckarsvärd, från vilken han lånat stora summor pengar, att ta över gården.
August Anckarsvärd övertog Karlslund 1843 och flyttade då även till gården. Han var känd
som en skicklig och modern jordbrukare och kom att bli en av föregångarna inom området i
Örebro län. Han lade ner stor arbetskraft för att få gården på fötter och på 1850-talet gav
arbetet äntligen resultat då gården gick med vinst. August Ankarswärd skrev under åren ner
de viktigaste händelserna i form av ”Annotationer”, vilka ger en bild av hur arbetet på
Karlslund tedde sig.
Han utvecklade jordbruket och djurhushållningen samt utökade och förbättrade betesmarkerna. En följd blev att han omtalades som landets störste rovodlare – rovorna användes som
foder. Anckarsvärd tog också tillbaka utarrenderade gårdar som Snavlunda och strukturerade
upp åkerjorden för utgårdarna, byggnaderna reparerades och det tillkom nya byggnader.
Samtidigt drogs nya vägar och gamla reparerades.
Antalet djur på gården växte vilket ledde till att ladugårdens utrymmen kom att disponeras
om. Fårhuset blev koladugård och det gamla oxhuset blev magasin för rotfrukterna. Det
byggdes även en del nya hus kring uppfartsvägen till huvudbyggnaden. Ytterligare en följd av
det ökade antalet djur var att ett osttryckeri byggdes i norra flygelns källare. Liksom sin bror
var August intresserad av teknik och ostarna kunde på ett ögonblick vändas på hyllorna med
en enkel mekanik.
I Karlslunds ägor fanns Snavlunda norra kvarn, August byggde ytterligare en kvarn samt
köpte Snavlunda södra kvarn.
August fru Sophie önskade dock flytta tillbaka till Stockholm och gården såldes 1855 till ett
konsortium. August hade under åren kommit att trivas bra på Karlslund men med tanke på sin
tilltagande ålder var han tillfreds med försäljningen.

Konsortiets tid 1856 -1874
Konsortiet bestod av flera delägare, varav stadsrådet Waern ägde hälften av egendomen
medan Geijerstam och Leuhusen ägde varsin fjärdedel. Under åren kom dock ägarantalet att
bli ganska många genom olika delningar samt försäljning av andelar.
Under konsortiets tid skedde inga större åtgärder inom vare sig ny- eller ombyggnation på
gårdens byggnader. August Anckarsvärd hade lämnat dem i gott skick. Konsortiet satsade på
den industriella verksamheten och det som utfördes var bland annat reparationer av
bränneriet. Under August Anckarsvärd lades brännvinstillverkningen på gården mer eller
mindre ner. Nu återupptogs den i stor skala. Vidare byggdes ett nytt tegelslageri, ett stall, en
byggnad för drankreservoar mellan oxhuset och koladugården samt två torp. I samband med
sjösänkningen av Tysslingen och Svartån fick egendomen mera utmark som uppodlades vilket
fick till följd att några nya lador uppfördes samt ett tröskverk.
Under konsortiets tid hyrdes såväl huvudbyggnaden som andra byggnader ut. När
grosshandlare Johan Henric Dieden köpte Karlslund 1874 hade huvudbyggnaden under tre år
varit uthyrt till fröknarna Zander som bedrivit flickpension i huvudbyggnaden.
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Den Diedenska tiden 1875 -1966
Johan Henric Dieden flyttade till Karlslund 1875 men avled redan 1879 och egendomen
övertogs av hans son Theodor.
Vid Johan Henrics övertagande påpekades att byggnaderna var i dåligt skick. Flyglarnas tak
var kraftigt skadade och de reparerades, även flera av torpen var i mycket dåligt skick. Gamla
mejeriet som en gång använts som kyrka ställdes nu i ordning och högmässor hölls åter i
byggnaden.
Djurbeståndet förnyades. Theodore Dieden hade ett stort intresse för hästar och ett av hans
första byggprojekt var att uppföra ett nytt stall, vilket uppfördes på östra sidan av
ladugårdsfyrkanten. En stor nymodighet var en telefon från Theodores skrivbord till stallet.
I samband med att Theodore tog över, efter faderns död, påbörjades även en omfattande
reparation av huvudbyggnadens nedervåning.
En ny kvarn byggdes vilken ersatte de tre tidigare kvarnarna. Till kvarnen byggdes även ett
magasin och ett kvarnstall. Kvarnen brann efter några år ner men uppfördes på nytt. För att
driva kvarnen grävdes en kanal som avslutades med två turbiner, den ena till kvarnen och den
andra till kraftstationen som även den var nybyggd. Till kvarnen drogs även ett stickspår från
Örebro-Svartåbanan för att kunna frakta varor till och från kvarnen.
Under 1800-talets slut och ett par år in på 1900-talet gick båttrafik mellan Örebro och
Karlslund. För att servera de besökande förfriskningar uppfördes restaurangen Strömsnäs vid
Hästhagen och där hölls stora folkfester. Så småningom övergick Strömsborg i KFUM:s ägo
och blev frilufts- och sommarhem. Byggnaden revs 1971 och ägdes då av Örebro stad.

Kommunen köper
Örebro kommun köpte Karlslund 1966.
Många av byggnaderna rustas 1973 samt 1992. Någon samlad information om dessa arbeten
finns inte.
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Huvudbyggnaden, Längbro 2:25

Historik
I takt med Christian Günters utvidgande av Carlslund på 1790-talet beslutade han sig för att
uppföra en ståndsmässig huvudbyggnad, corps-de-logis. Han anlitade då en ung
stockholmsarkitekt vid namn Johan Gustaf Forsgren. Byggnaden uppfördes sedan under
byggmästare Isaac Roséns ledning. Arbetena pågick 1804-1809. I värderingen från 1806
beskrivs det att Carlslunds huvudbyggnad är ”en mycket stor Corps de Logis” men den är
”icke ännu inredd eller färdig”.
När bröderna Anckarsvärd tog över Karlslund 1819 var inte huvudbyggnaden helt färdig.
Framförallt tycks övervåningens inredning vara ofärdig. Carl Henric Anckarsvärd tog då hjälp
av Carl Christoffer Gjörwell, en av tidens mest anlitade och uppskattade arkitekter. Gjörwells
förslag till exteriören visar en byggnad i empirstil med lågt sadeltak. Det strama uttrycket har
i förslaget livats upp lite genom utsmyckning av mittpartiet och stenbeklädd källarvåning.
Paradvåningen markeras också exteriört genom fönstrens storlek och med lister över fönstren.
Mittpartiets utsmyckning på östra fasaden består av tre franska fönster inramade av pilastrar
och krönta av halvcirkelformade fält med reliefer samt av en altan eller ”Perron” med en
trappa i mitten. Det dekorativa partiet avslutas överst av en tandsnittbård. En del gavelfönster
förändrades också av Gjörwell till blindfönster vilket gjorde rummen varmare. Men i fasaden
var det viktigt att bevara fönstren med hänsyn till symmetrin. Gjörwells förslag genomfördes,
kvar idag finns dock endast ritningar över den östra fasaden.
Efter att grosshandlare Johan Henric Dieden köpte Carlslunds egendom 1 oktober 1874
gjordes en del invändiga förändringar i herrgårdsbyggnaden. Nya kakelugnar sattes upp och
nya möbler införskaffades. Trappen flyttades för att skapa en större och luftigare hall och den
stora matsalen tillkom. Osignerade ritningar över fasaden visar också att familjen hade planer
på att göra om Carlslund till ett palats i nyrenässans, men av någon anledning genomfördes
aldrig de planerna. Vissa förändringar skedde dock, bland annat tillkom listverket runt nedre
våningens fönster samt mittelband. Även entréns inramning förändras och får ett utseende
enligt nyrenässansens ideal. Mer om de förändringar som skett finns att läsa i boken
Carlslund, från kungsladugård till herrgård, av Gunnel Sylvan Larsson.
Huvudbyggnaden renoverades exteriört 2006.
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Idag drivs Herrgården som en konferens- och restauranganläggning med julbord, beställningar
för större sällskap, bröllopsfester och så vidare. I källarvåningen finns på sommaren ett café.

Allmän beskrivning, exteriört
Huvudbyggnaden utgörs av en större putsad byggnad i två våningar med vindsvåning samt
källarvåning i souterrain. Byggnaden täcks av ett av kopparplåt skivklätt sadeltak. Fasaderna
är slätputsade och avfärgade i en mycket ljus gulgrå kulör som tillkom vid fasadrenoveringen
2006. Kulören var tidigare ljusare, lika flyglarna. Den nuvarande kulören närmar sig
underliggande skikt, den är dock något mörkare. Även de våningsavskiljande listverken samt
övrig dekor är slätputsade samt avfärgade i samma kulör som fasaderna. Grunden samt
souterrainvåningen utgörs av huggna granitblock. Fönsterbågarna, med korspost, är placerade
symmetriskt över långsidorna i elva fönsteraxlar och på gavlarna i fyra axlar.
Souterrainvåningens fönster är lägre tvåluftsfönster men följer fönsteraxlarna. Vardera gavel
är försedd med ett spröjsat lunettfönster. Fönstren ramas in av ett listverk med kraftigt
överstycke. Nedre våningens listverk är något kraftigare än den ovanliggande paradvåningens.
På östra långsidan markeras mittenpartiet i bottenvåningen, en glasad pardörr samt två
fönster, genom ett ur fasaden något utskjutande parti krönt av en tandsnittsfris. Här flankeras
fönstren och dörren av pilastrar som bär upp en rundbågeformad fris. De halvcirkelformade
fälten ovanför fönstren och dörren är dekorerade med reliefer med motiv typiska för empiren.
Förändringar sker även under renoveringen under 1800-talets slut och dörren samt
fönsterbågarna kan ha bytts ut eller byggts om/renoverats då, vilket fönsterbågarnas indelning
tyder på. Huvudentrén i form av en pardörr, med utsmyckning karakteristisk för empiren, är
placerad på västra långsidan och markeras i fasaden genom ett enkelt listverk samt konsoler
som bär upp en profilerad list, lika fönstrens. Karmen samt en del av listverket kring
entrédörren utgörs av släthuggen granit. Även trappan som leder till entrén är av huggen
granit. Dörren samt pilastrar och granitomfattning kan vara från renoveringen 1819 medan
dekoren som kröner entrén troligtvis härstammar från renoveringen som genomfördes under
slutet av 1800-talet. På vardera sida om entrédörren sitter lyktor. Dessa lyktor finns med på
bilder redan på 1870-talet. Den glasade pardörren på östra långsidan leder ut till en liten altan
som omgärdas av ett svartmålat järnstaket med kraftiga pelare. Pelarna är av järn samt målade
i samma kulör som byggnaden. Till altanen leder en större trappa klädd med kalksten. I
källarvåningen på östra och norra sidan finns ytterligare dörröppningar, pardörr i öster samt
pardörr åt norr. Vid norra gaveln, åt väster finns ett räcke då marken här sluttar något. Räcket
är karakteristiskt utformat för Karlslund. På södra gaveln finns en entré med ramp. Rampen är
försedd med ett svartmålat järnstaket även detta karakteristiskt för hela Karlslundsområdet.
På östra sidan av huvudbyggnaden finns en terrassträdgård i tre nivåer som ansluter till en
engelsk park.
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Teknisk beskrivning, exteriört

Grund
Källarvåning i souterrain, beståendes av kvaderstenshuggna granitblock.
Stomme
Tegel, synligt på vinden. Murförband otydligt.
Fasad
Slätputsad och avfärgad i en gråvit kulör.
Tak
Sadeltak klätt med kopparplåt, skivklätt med förskjutna falsar. Två skorstenar inklädda med
kopparplåt. Huvar av rostfri plåt.
Dörrar
Väster: Huvudentré i form av pardörr av trä med överljus. Vardera dörrblad har tre speglar
där vardera fyllning är försedd med dekor samt kraftig äggstavslist. Anslagslisten mellan
dörrbladen har formen av en stiliserad kolon med korintiskt kapitäl. Dörren är målad i en
brunröd kulör. Vardera dörrblad har en portklapp föreställandes ett kvinnligt huvud med
antikiserande drag.
Öster: Pardörr av trä mot altan. Dörrbladens övre del är glasad och den nedre delen försedd
med en fyllning. Dörren är målad i en mörkt gröngul kulör, lika fönsterbågarna. Dörren kan
vara från 1819.
Källarvåning: Pardörr av trä. Dörrbladens övre del är glasad och den nedre delen försedd
med två fyllningar. Dörren är senare tillkommen.
Norr: Pardörr där vardera dörrblad har tre fyllningar, den översta är försedd med glas och de
två undre med fyllningar av trä. Dörren är målad i en mörkt gröngul kulör, lika
fönsterbågarna. Dörren är senare tillkommen.
Söder: Enkeldörr med överljus. Övre delen på dörren är försedd med två rektangulärt
stående fönster. Dörren är senare tillkommen.
Fönster
Fönster med korspost. Nedre fönsterlufterna är indelade med spröjs så att två rutor bildas. På
tvärposten sitter ett litet fönsterbleck. Bågarna är kopplade.
På östra sidan finns ett fönster på var sida om altandörren. Dessa fönster har
utseendemässigt en t-post, men den ena bågen har en anslagslist. Bågarna är ospröjsade. De
är något kraftigare än övriga fönsterbågar och har även en svag profilering i ytterkant.
Bågarna saknar vinkeljärn. Gångjärnen är smäckert utformade och har små knoppar. Dessa
fönsterbågar är troligtvis äldre än övriga fönster på byggnaden, som kan ha tillkommit vid
renoveringen på 1930-talet.
På västra sidan i källarplan består fönstren av rektangulärt liggande enkelglasfönster. I norra,
södra och östra delen av källarvåningen som här är högre än på västra sidan består fönstren
av nästintill kvadratiska fönster indelade i två lufter där vardera luft är försedd med spröjs så
att två rutor bildas.
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På vardera gavel finns ett lunettfönster indelat i två lufter där vardera luft är indelad med
spröjs så att fyra rutor bildas.
Samtliga fönster är målade i en mörkt gröngul kulör.

Status
-

På västra sidan finns putsskador i takfoten som kan bero på att fotrännan ovanför är
trasig.
Färgen på altandörren på östra sidan flagar. Dörren har även torrsprickor. Det finns
även hål och spår efter andra beslag. Även tröskeln behöver ses över.
Färgen på fönstren på var sida om altandörren flagar. Listverket i karmen är på vissa
ställen trasigt.
Entrédörren på västra fasaden har för tjockt lager färg.
På dörren på södra gaveln har faner eller skiva släppt.

Åtgärdsförslag
-

Eventuella skador i taket åtgärdas. Putsskadan åtgärdas. Samtliga åtgärder sker på
antikvariskt godtagbart sätt.
Åtgärder på dörren sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Åtgärder på fönster sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Entrédörren skrapas mycket varsamt ren från färglager och målas med linoljefärg i
kulör lika befintlig.
Dörren på södra gaveln åtgärdas. Eventuellt behöver den bytas. Den borde då ersättas
med en dörr av massivt trä utformad i samråd med antikvarie.
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Teknisk beskrivning, interiört
Planskisserna över byggnadens våningar är ej skalenliga. Rumsnumrering i svarta prickar är
från en tidigare inventering. Den förestående inventeringen beskriver alla rummen.
Intilliggande rum numreras efter redan numrerade rum som till exempel 3b, 10b och 11b och
så vidare.
Bottenvåning
Rum 1: Entrén i bottenvåningen har en mindre förstuga alldeles före den inbjudande hallen
som är belägen i mitten på den västra sidan av byggnaden. Ytterdörrarnas pardörrar med tre
fyllningar är dekorerade i relief, de är målade brunröda, invändigt gråvita, och har ett mindre
rektangulärt överljus. De putsade väggarna är målade i gulbrunt. Snickerierna och taket är
målade gråvita. Golvets beläggning är vita och svarta marmorplattor lagda inom en
kalkstensfris. Dubbeldörrarna med tre fyllningar in mot hallen är målad gråvit.

Golv: Trägolv täckt med mönstrad matta. Höga (46 cm) gråmålade profilerade golvlister.
Vägg: Väggarna är tapetserade med ljust röd tapet målad gråvit.
Tak: Taket är putsat. Rund takrosett. En bred profilerad taklist med tandfris nedtill är målade
gråvitt.
Dörrar: Dubbeldörrarna med tre fyllningar är målade gråvita, trapphusets dörrar är
ådringsmålade likt ek. Breda dörrfoder, foderklossar och de breda smygarna med speglar är
målade vita.
Överstycket är dekorativt utformat och målat gråvit. Pardörrar mot personaldelen är
borttagna.
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Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen är målade gråvita. Under bröstningen panel med fyra fält målad gråvit.
Övrigt: Kristallkrona i taket. Guldfärgad väggspegel.
Rum 2: Förmak
Golv: Furugolv lagt med fris slipat och lackat. Höga gråvita profilerade golvlister.
Vägg: Storblommig tapet på putsunderlag. Väggar ut mot gårdsplanen är klädda med
väggskivor.
Tak: Taket är putsat och målat gråvitt. Bred profilerad målad taklist. Målad fris och takrosett
med viss trompe l'œil effekt.
Dörrar: Dubbeldörrar mot hall och skrivrum med tre fyllningar är målade gråvita. I
mellandelen med linneförråd är dörrarna borttagna. Breda dörrfoder, foderklossar och
smygar med speglar är målade vita.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen är målade gråvita. Under bröstningen panel med fyra fält målad gråvit.
Övrigt: Kakelugn, majolika, blå och brun glasyr i Rörstrands priskurant från1881.
Dekorativa kakel. Överdelen dekorerad med flera olika ornament. Grå marmorplatta framför
kakelugnen på golvet. Kristallkrona i taket. Stort vattenburet element i gjutjärn, brunmålat.
Rum 3: Skrivrum
Golv: Furugolv lagt med fris slipat och lackat. Höga vitgråa golvlister.
Vägg: Tapet bronserad med urnor och girlanger på putsat underlag. Väggar ut mot
gårdsplanen är klädda med väggskivor.
Tak: Taket är putsat och målat gråvitt. Bred profilerad taklist målad i olika kulörer mot fris.
Dekorerad målad takrosett.
Dörrar: Breda dörrfoder, foderklossar och smygar med speglar är målade gråvita.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen är målade gråvita. Under bröstningen panel med fyra fält målad gråvit.
Övrigt: Kakelugn återfinns i Rörstrands priskurant från 1881, huvudsakligen vit med
meanderornament, krön med horn och löpande hund ornamentik. Grå marmorskiva framför
på golv. Väggspegel på sockel med tillhörande trymåbord i empir. Kristallkrona i taket.
Rum 3b: Förrådsrum med intilliggande nyrenoverad toalett.
Golv: 40 cm breda brädor. Höga vitgråa golvlister.
Vägg: Randig tapet på putsat underlag. Målade fält över dörrarna med klassiska motiv.
Tak: Taket är putsat och målat gråvitt. Profilerad taklist målad mot vägg med viss trompe
l'œil effekt. Dekorerad takrosett är målad gråvit.
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Dörrar: Dubbeldörrar med tre speglar mot skrivrummet är vitmålade. Mot köket en
fyllningsdörr med sex speglar. Breda dörrfoder, foderklossar och smygar med speglar är
målade gråvita.
Fönster: Kopplat högt fyrluftsfönster med korspost, vitmålade. Fönsterjalusierna i smygen är
målade vita. Under bröstningen panel med fyra fält målad gråvit.
Övrigt: Rund kakelugn med vitt kakel, bas och krön dekorerade med slingerornamentik.
Rum 4: Salong
Golv: Trägolv med mönstrad heltäckningsmatta. Släta golvlister med hålkälsprofil i
överkant, målade gråvita.
Vägg: Låg slät golvlist mot meterhög gråmålad bröstpanel. Salongens större väggar är
vävspända och gråmålade franska panoramatapeter med klassiska motiv. Övriga väggpartier
putsade och målade gråa.
Tak: Putsat och målat gråvitt. Bred profilerad målad taklist och fris. Målad takrosett och
ornamentik på tak med trompe l'œil effekt.
Dörrar: Dubbeldörrar mot anslutande rum, med tre fyllningar är målade gråvita. Breda
profilerade dörrfoder, foderklossar och smygar med speglar är målade gråvita. Kvadratiska
överstycken med profilerad ram är målade gråvita. Glasad dubbeldörr mot terrass med tre
fyllningar är målad gråvit.
Fönster: Kopplade höga treluftsfönster med t-post och spanjolettbeslag är vitmålade.
Fönsterjalusierna i smygen är målade gråvita. Under bröstningen panel med fyra fält målad
gråvit.
Övrigt: Två vita rektangulära kakelugnar med spiselkrans uppburen av kolonner, dekorativt
krön. Klassisk ornamentik. Mässingsplåt framför högra och kalkstensplatta framför den
vänstra kakelugnen. Kristallkrona i taket. Guldfärgade trymåer mot yttervägg mellan dörr
och fönsterpartierna.
Rum 5: Matsal
Golv: Ekparkett lagt i rutmönster med intarsia i fris och mitt på golvet. Profilerad golvlist
mot bröstpanel är ådringsmålad likt ek.
Vägg: Låg profilerad golvlist mot meterhög bröstpanel ådringsmålad likt ek. Storblommig
blåbrun tapet på putsunderlag.
Tak: Putsat och målat tak med en bred profilerad taklist med klassisk ornamentik. En bred
fris med spegelfält och stickbågar bildar en oval takmålning. Takrosetten är målad och
kringgärdad med bladornament.
Dörrar: Dubbeldörrar finns mot salongen och köket med tre speglar i vardera dörrblad. En
fyllningsdörr finns mot serveringsrummet och ytterligare en mot angränsande förmak med
sex speglar, alla ådringsmålade likt ek mot matsalen, men målade gråvita mot de
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angränsande rummen. Breda dörrfoder, foderklossar och profilerade dörröverstycken är
ådringsmålade likt ek. Dörrhandtag av mässing.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen är målade gråvita. Under bröstningen panel med fyra fält målad gråvit.
Övrigt: Majolikakakelugn från Rörstrand med dekorerade kakel i blått och brunt.
Överdelens dekor har flera olika ornament. Gjutjärnslucka med växtornamentik.
Kristallkrona i taket. Stort vattenburet element i gjutjärn, brunmålat. Bardisk med hylla intill
köket i ek.
Rum 6: Kök och serveringsrum
Golv: Trägolv. Gråmelerad linoleummatta.
Vägg: Putsade väggar. Tapetserade. Övre delen av väggarna målade vita. Putsad avrundning
i mötet mot tak.
Tak: Putsat och vitmålat.
Dörrar: Dubbeldörrar med tre speglar mot matsalen är vitmålade. Dörrblad mellan kök och
serveringsrum är borttagen. En fyllningsdörr med sex speglar mot matsalen används inte.
Breda dörrfoder, foderklossar och smygar med speglar är målade vita i serveringsrummet. I
förrummet med trätrappan är de målade ljust bruna. Kökets lister är släta och vitmålade.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen är målade gråvita.
Övrigt: En smal spiraltrappa med profilerade handledare och svarvade stolpar förbinder
våningsplanen. Högt vattenburet gjutjärnselement med värmeskåp står i serveringsrummet.
Köksinredningen har delvis äldre inredning kvar, det mesta är modernt med bänkar, kyl, frys
och spis.
Rum 7: von Wrightska rummet
Golv: Furugolv lagt med fris slipat och lackat. Höga gråvita golvlister.
Vägg: Storblommig tapet på putsunderlag.
Tak: Putsat och vitmålat. Bred profilerad taklist målad i grått. Målad fris med växtrankor.
Takrosett med gjuten och målad dekor.
Dörrar: Dubbeldörrar med tre speglar mot angränsande rum och salong är målade gråvita.
Breda dörrfoder, foderklossar och smygarna med speglar är målade gråvita.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen med två speglar är målade gråvita. Två speglar även i smygens övre del. Under
bröstningen panel med fyra fält målad gråvit.
Övrigt: En rund vit pelarkakelugn från Rörstrand, dekorerad vid bas, över luckorna och
överdelen. Krönet är ornamenterat med palmettblad. Kristallkrona i taket. Vattenburet
element i gjutjärn, målat gråvitt. Guldfärgad väggspegel med trymåbord.
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Rum 7b: Gästrum
Golv: Furugolv lagt med fris slipat och lackat. Höga gråvita golvlister.
Vägg: Rödbrun tapet med växtornament på putsunderlag.
Tak: Putsat och målat tak med en bred profilerad taklist med klassisk ornamentik. Målad fris
och takrosett.
Dörrar: Dubbeldörrar med tre speglar mot angränsande rum och salong är målade gråvita.
Breda dörrfoder, foderklossar och smygarna med speglar är målade gråvita.
Två förråd med tapetserade smygdörrar finns i rummets inre hörn.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen med två speglar är målade gråvita. Två speglar även i smygens övre del. Under
bröstningen panel med fyra fält målad gråvit.
Övrigt: Kakelugnen är kvadratisk med stora vita kakel, ornamenterad vid bas och över
luckorna. Överdel och krön är dekorativ med klassisk ornamentik. Taklampa i empirstil.
Dekorerade och bronserade kornischer. Vattenburet element i gjutjärn, målat gråvitt.
Guldfärgad väggspegel med trymåbord.
Rum 7c: Sovrum
Golv: Brädgolv täckt av en storblommig heltäckningsmatta. Låg slät vitmålad golvlist.
Vägg: Vävtapet, 50-tal på putsunderlag. Inbyggda garderober med släta vitmålade lister.
Tak: Vitmålat putsat tak med en smal vit skugglist.
Dörrar: Dubbeldörrar med tre speglar mot det angränsande gästrummet. Mot badrummet en
slät vitmålad dörr. Smala nutida släta dörrfoder är målade vita.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen är målade vita.
Övrigt: Kristallkrona i taket. Nutida vattenburet element i gjutjärn, vitmålat.
Rum 7d: Sovrum
Golv: Parkettgolv av ek. Profilerade gråvita golvlister.
Vägg: Målad tapet på putsunderlag, nedre bröstningsdel grå och den övre brunröd. Putsad
avrundning i mötet mot tak.
Tak: Putsat tak med takrosett målade gråvitt.
Dörrar: Fyllningsdörr med tre speglar. Profilerade dörrfoder, släta foderklossar och smygar
är målade gråvita.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen är målade gråvita. Under bröstningen panel med fyra fält målad gråvit.
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Övrigt: Pelarkakelugnen är rund och vit, dekorerad vid bas och överdel med klassiska
ornament. Mässingslampa i taket. Nutida vattenburet element i gjutjärn, vitmålat.
Rum 7e: Korridor
Golv: Ekparkett i korridor. Profilerade gråvita golvlister. Toaletter har varierande
golvbeläggning.
Vägg: Korridorens väggar är tapetserade med ornamenterad tapet. Putsad avrundning i
mötet mot tak. Förråd med smygdörrar är tapetserade. Toaletternas väggar är tapetserade,
vävade eller kaklade.
Tak: Putsade tak är målade gråvita.
Dörrar: Modern dörr med stort överljus är anpassad för rullstolar. Alla dörrfoder,
foderklossar och ytterdörrens smyg med speglar är målade vita.
Fönster: I den handikappanpassade toaletten finns ett kopplat högt fyrluftsfönster med
korspost är vitmålat. Fönsterjalusierna i smygen är målade gråvita. Under bröstningen panel
med fyra fält målad gråvit.
Övrigt: Äldre vattenburet element i gjutjärn på tassar är målat gråvitt.
Rum 7f: Gästrum
Golv: Ekparkett. Profilerade gråvita golvlister.
Vägg: Gulrön tapet med växtornamentik på putsunderlag. Putsad avrundning i mötet mot
tak, målad gråvit.
Tak: Putsat tak med liten takrosett målade gråvitt.
Dörrar: Fyllningsdörr med tre speglar, målad gråvit. Profilerade dörrfoder, släta foderklossar
och smygar är målade gråvita.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen är målade gråvita. Under bröstningen panel med fyra fält målad gråvit.
Övrigt: Kakelugnen är kvadratisk med stora vita kakel, ornamenterad vid bas och under
spiselkrans. Överdelen är dekorativ med klassisk ornamentik. Nutida vattenburet element i
gjutjärn, vitmålat.
Rum 8: Trapphus och hall
Golv: Brädor målade bruna. Golvbrädor på övre våningsplanet är målade grågröna på den
bruna färgen. Släta bruna golvlister.
Vägg: Putsad och målad grå-grön-vit. Två runda nischer finns på vardera sidan om dörr in
mot bokrummet. Gjuten relief med klassiska motiv är fastmurad i väggen i trapphuset.
Tak: Putsat och målat gråvitt. Två breda profilerade taklister är målade gråvita.
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Dörrar: Dubbeldörrarna med tre fyllningar är ådringsmålade i ek. De breda smygarna,
dörrfodren och foderklossarna är ådringsmålade i ek.
Övre våningsplanet har dubbeldörrar med tre fyllningar som ådringsmålade mot trapphuset
och gråvita in mot bokrummet. Breda ådringsmålade dörrfoder och foderklossar avslutas
med konsoler mot det profilerade överstycket. Överstycket är dekorativt utformat med sköld
och hjälmar, målat gråvitt.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Smygens bottenstycke
följer trappans böjning är ådringsmålade i ek. Övre planets fönster med korspost och breda
smygar är målade vita.
Övrigt: Trappans steg är av grå kalksten. Balusterräcke i trappan, handledaren är av ek,
övrigt är ådringsmålat. En bred ådringsmålad profilerad täckbräda avslutar bjälklaget vid
trappans övre del. Ådringsmålade fundament avslutar balusterräcket. Stort vattenburet
element i gjutjärn är vitmålat. Väggfast bänk av trä, ådringsmålad.
Våning 1 tr.
Rum 10: Bokrum
Golv: Brädgolv täckt med mönstrad matta. Profilerade gråa golvlister.
Vägg: Putsade väggar målade gråa.
Tak: Putsat och målat gråvitt. Bred profilerad vit skugglist.
Dörrar: Dubbeldörrar med tre speglar mot angränsande rum är vitmålade. Breda dörrfoder,
foderklossar och smygar med speglar är målade gråvita.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönstersmygarna är
putsade och målade vita. Vita fönsterjalusier med smala ribbor.
Övrigt: Hög rund vit pelarkakelugn med profilerad bas och överdel. Taklampa
empirinspirerad. Vitt oljefyllt element.

Rum 10b: Rum
Golv: Brädgolv med matta som är målad olivgrön. Höga vita golvlister.
Vägg: Putsade väggar målade brunrosa.
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Tak: Putsat och målat gråvitt. Bred profilerad vit skugglist.
Dörrar: Dubbeldörrar med tre speglar mot angränsande bokrum och Wredes rum är
vitmålade. Dörrarna mot biblioteket är målade gråa. Breda profilerade dörrfoder,
foderklossar och smygar med speglar är målade gråvita.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönstersmygarna är
putsade och målade vita. Fönsterjalusierna i smygen är målade vita.
Övrigt: Hög rund vit pelarkakelugn med profilerad bas och överdel. Vitt oljefyllt element.
Rum 11: Wredes rum har även benämnts gästrum.
Golv: Brädgolv med ljusbrun linoleummatta. Släta vita golvlister.
Vägg: Storblommig tapet med rosa pioner på putsunderlag.
Tak: Putsat tak och dekorativ takrosett målade gråvitt. Bred profilerad skugglist, vit.
Dörrar: Dubbeldörrar med tre speglar mot angränsande rum är vitmålade. Breda dörrfoder,
foderklossar och smygar med speglar är målade gråvita.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen är målade gråvita. Under bröstningen målad gråvit.
Övrigt: Kakelugn kvadratisk med ornament vid bas och överdel. Väggfasta klädskåp i de
inre hörnen. Vitt oljefyllt element. Trymå utan konsolbord.
Rum 11b: Toalett rum.
Golv: Förhöjt gjutet golv.
Vägg: Putsade och målade väggar i vitt och grått med en dekormålad blå bård i ögonhöjd.
Tak: Putsat och målat tak, gråvitt.
Dörrar: Dubbeldörrar med tre speglar mot angränsande Wredes rum. Toalettens
fyllningsdörr med tre speglar och fyllningsdörren mot trapphuset är målade gråa i olika
nyanser. Breda profilerade dörrfoder är målade gråa.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen är målade gråvita.
Övrigt: Pelarkakelugn rund vit. En hög gjutjärnskamin från J.E.Malmström i Örebro. Stort
vattenburet element i gjutjärn, målat i silver. Kaklat badkar. Toalett med spröjsat fönster.
Rum 12: Sovrum.
Golv: Ekparkett. Släta vita golvlister.
Vägg: Ljust brun tapet med klassiska motiv på putsunderlag. Väggar ut mot gårdsplanen är
klädda med väggskivor.
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Tak: Putsat tak målat vitt.
Dörrar: Fyllningsdörr med tre speglar, målad gråvit. Profilerade dörrfoder, släta foderklossar
och smygar är målade gråvita.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna med
speglar i smygen är målade gråvita.
Övrigt: Kakelugnen är hög med rund överdel på fyrkantig bas. Kaklen är vita med blå
dekorationsmålning som festonger och blomrankor. Vattenburet element silvermålat.
Rum 12b: Sovrum.
Golv: Brädgolv med ljusbrun linoleummatta. Släta vita golvlister.
Vägg: Tapet med jaktmotiv i blått på putsunderlag.
Tak: Putsat tak målat vitt.
Dörrar: Fyllningsdörr med tre speglar är vitmålad. Breda profilerade dörrfoder och smygar
är målade gråvita.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade.
Övrigt: Oljefyllt element, vitmålat.
12c: Korridor och toa
Golv: Brädgolv med ljusbrun linoleummatta. Profilerade gråvita golvlister.
Vägg: Putsad målad vit.
Tak: Skivklätt, vitmålat.
Fönster: Kopplade högt fyrluftsfönster med korspost är vitmålat.
Övrigt: Trappa leder upp till entresolvåning med skrubb, härifrån leder trappan upp till
vinden. Gjutjärnsrör från äldre gasledning synligt i trapphus.
Vask i porslin mot toalettvägg.
Toalett delvis byggd framför fönster.
Rum 13: Bibliotek
Golv: Brädgolv täckt av matta med medaljonger. Profilerade gråvita golvlister.
Vägg: Vävspända väggar där den nedre bröstningsdelen är grå, den övre målad gul. Närmast
tak putsad avrundning målad som tak.
Tak: Putsat målat gråvitt. Bred profilerad målad taklist med viss trompe l'œil effekt
Dörrar: Fyra stycken dubbeldörrar med tre speglar mot angränsande rum. Fyllningarnas
dekorationer i relief är målade gråvita. Breda profilerade dörrfoder och foderklossar målade
gråvita. Profilerat överstycke med klassisk ornamentik, målade gråvita.
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Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönstersmygarna är
målade gråvita.
Övrigt: Kakelugn kvadratisk, vit med utkragande krön, ornamenterad kant vid basen och i
överdelen. Kristallkrona i taket. Oljefyllda vitmålade element. Guldfärgad väggspegel
trymåbord på sockel mellan fönstren.
Rum 13b: Salong
Golv: Ekparkett i kvadrater med fris runt väggarna. Vitmålade låga golvlister.
Vägg: Vävspända väggar med målad bröstpanel, vitgrå avdelad med list. Övre delen av
väggen målad mörkare grå med målade pilastrar.
Tak: Putsat och målat gråvitt. Bred profilerad målad taklist med trompe l'œil effekt.
Dörrar: Dubbeldörrar med tre speglar och dekoration i relief mot angränsande rum är målade
gråvita. Breda dörrfoder, foderklossar och spetsformat överstycke ornament i relief är
målade gråvita.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönstersmygarna är
målade vita. Oljefyllda vitmålade element.
Övrigt: Kakelugnen är en cheminé med infälld spegel. Den nedre delen är ådringsmålad i
grön marmor, den övre delen ådringsmålat i gult. Kristallkrona i taket.
Rum 14: Anckarsvärdska rummet.
Golv: Brädgolv med schablonmålad korkmatta. Låga vita golvlister.
Vägg: Vävspända väggar där den nedre bröstningsdelen är grå, den övre målad gul. Närmast
tak putsad avrundning målad som tak.
Tak: Putsat och målat gråvitt. Bred profilerad målad taklist med trompe l'œil effekt.
Dörrar: Dubbeldörrar med tre speglar mot angränsande rum är vitmålade. Breda dörrfoder,
foderklossar och smygar med speglar är målade gråvita. Överstycken dekorerade med
ymnighetshorn i relief.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen är målade gråvita.
Övrigt: Kakelugn rektangulär med stora vita kakel, ornamenterad kant vid krön. Liten
kristallkrona i taket. Oljefyllda vitmålade element.
Rum 14b: Gula rummet.
Golv: Breda brädor av furu, målade med fris och schablonmålad växtornamentik i gult och
brunt. Låga golvlister gråa.
Vägg: Vävspända väggar där den nedre bröstningsdelen är grå, den övre målad gul. Närmast
tak putsad avrundning målad som tak.
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Tak: Putsat och målat gråvitt. Bred profilerad målad taklist med trompe l'œil effekt.
Dörrar: Dubbeldörrar med tre speglar mot angränsande rum är vitmålade. Breda dörrfoder,
foderklossar och smygar med speglar är målade gråvita.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Fönsterjalusierna i
smygen är målade gråvita. Under bröstningen panel med spegel målad gråvit.
Övrigt: Hög vit pelarkakelugn med ornamenterad kant vid krön och bas, basen är
ådringsmålad i grå marmor. Oljefyllt vitt element.
Rum 15: Biljarden fd Anckarsvärdska matsalen.
Golv: Ekparkett i kvadrater med fris runt väggarna. Vitmålade låga golvlister.
Vägg: Vävspända väggar där den nedre bröstningsdelen är gråvit, den övre målad grön.
Närmast tak putsad avrundning målad som tak. Närmast kakelugnen dekorationsmålning
Tak: Putsat och målat gråvitt. Bred profilerad målad taklist med trompe l'œil effekt.
Dörrar: Tre dubbeldörrar med tre fyllningar mot angränsande rum är vitmålade.
Fyllningsdörr med sex speglar mot trapphus är vitmålad. Breda dörrfoder, foderklossar och
överstycke i form av pelare är målade gråvita. Målade bågformade fält över dörr med gripar
och ett med en urna.
Fönster: Kopplade höga fyrluftsfönster med korspost är vitmålade. Putsade fönstersmygar är
målade gråvita.
Övrigt: Vit kakelugn med ornamenterad kant vid krönet och basen. Den nedre delen är
ådringsmålad i grå marmor. Den övre delen har ornamentik i relief som är guldmålad.
Kristallkrona i taket. Oljefyllda vita element. Guldfärgade trymåer med låga konsolbord.
Rum 16: Badrum. Bakom Anckarsvärdska rummet. Badrummet är byggt i entresol där en
trätrappa leder upp till en kammare inredd med skåp och hyllor för bokföring.
Golv: Brädgolv med grå våtrumsmatta.
Vägg: Målad våtrumsmatta, grönvit.
Tak: Skivor målade vita. Snedställd taklist, vitmålad.
Dörrar: Fyllningsdörr med tre speglar målad gråvit. Breda profilerade dörrfoder och släta
foderklossar är målade gråvita.
Fönster: Kopplat högt fyrluftsfönster med korspost är vitmålat. Putsade fönstersmygar är
målade gråvita. Den övre delen av fönstret är ett fönster i golvnivå för kammaren.
Övrigt: Trätrappa till den övre kammaren, det nedersta steget är utdragbart. Till höger i
trappan finns en äldre kakelugn inbyggd.
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Vindsvåning
Rum vind: Längs med ytterväggarna på vinden finns det mestadels förråd.
Golv: Hela vindens golv är täckt med tegel.
Vägg: Murade stommen är väl synlig. Gavlar och en del mellanväggar är murade.
Ytterväggarna är delvis putsade med kalkbruk. Stolpverkskonstruktion.
Tak: Taket är inbrädat. Takstolskonstruktion av skrätt timmer.
Dörrar: Narade bräddörrar med smidda bandgångjärn, 1700 -1800-tal. Fönsterbågar med
gröna blyspröjsade 1700-tals rutor sitter i flera förrådsutrymmens väggar.
Fönster: Spröjsade lunettfönster i gavelspetsarna.
Övrigt: Ventilationsanläggning. Takarmaturer, fönsterbågar och dörrblad finns förvarade på
vinden.

Sovrum:12 i inventeringen.

Trapphuset. Foto i Örebro Läns Museums arkiv.
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Norra flygeln, Längbro 2:25

Historik
De båda flyglarna invid huvudbyggnaden omnämns i en värdering från 1806 som ”Tvänner
Flygel-Byggningar af Träd, en Wåning höga med Windskamrar i godt stånd”. Den gamla
landsantikvarien Bertil Waldén förmodar att flyglarna härstammar från 1700-talets början.
Dock vittnar den arkitektoniska utformningen om något annat. Mansardtaket slog igenom
långsamt i Sverige och man väntar sig knappast så moderna byggnader ute på landsbygden
före mitten av 1700-talet. Har flyglarna funnits så tidigt har de sannolikt blivit ombyggda
under Günters tid. Rappningen har antagligen skett först under Carl Henric Anckarsvärds tid
då man strävade efter att få flyglarna mer i stil med det nya corps-de-logiet. En större
reparation av byggnaderna genomfördes 1829. På norra flygelns norra sida byggde man på
1850-talet till en liten utbyggnad. På den tiden fungerade bottenvåningen i norra flygeln som
ett osttryckeri – ett mejeri som bara gör ost. Man gjorde kumminost på skummjölk och
lagrade sedan ostarna i utbyggnaden. Osttillverkningen, vars förebild var Riseberga herrgård,
gav goda inkomster till gården. På 1870-talet reparerades flyglarnas tak. Södra flygeln
fungerade under många år som kontor och bostad åt bokhållaren på Karlslund. Idag är södra
flygeln privatbostad och norra flygeln butik och tapetserarverkstad.

Allmän beskrivning, exteriört
Norra flygeln utgörs av en putsad byggnad i en våning med vindsvåning samt källarvåning i
souterrain. Byggnaden täcks av ett mansardtak täckt av enkupigt lertegel. Åt söder finns en
takkupa. Äldre bilder visar att det tidigare har funnits en takkupa även på norra takfallet. De
visar även att plåtavtäckningen såg något annorlunda ut samt var mindre. Fasaderna är
spritputsade, souterrainvåningen har en grövre spritputs än övriga delar av byggnaden.
Fasaderna är avfärgade i en gulvit kulör och souterrainvåningen i en ljus men något gråare
kulör. Fasadernas dekor utgörs av de något utskjutande hörnen samt två pilastrar som delar av
fasadens långsidor. Pilastrarna avslutas nedtill med en snedställd bräda som ansluter till
grunden och källarvåningen som är något indragen i förhållande till fasaderna. Mellan fasaden
och grunde löper en mycket smal fotbräda av trä. Takfoten har ett profilerat listverk samt
gördelgesims av trä. På gavlarna är gesimsen plåtavtäckt. De småspröjsade fönstren är
placerade jämt över byggnadens fasader förutom på källarvåningens norra sida. På västra
kortsidan finns ett blindfönster. Vardera gavel är försedd med två runda fönster spröjsade så
att fyra rutor bildas. Ovanför fönstret på västra gaveln finns en dekor i form av en profilerad
25

rundbåge avfärgad i grönt. Huvudentrén är belägen på södra sidan och utgörs av en glasad
pardörr. Entrén markeras i fasaden genom ett mycket svagt ur fasaden utskjutande parti som
har ett spetsigt avslut med ett profilerat listverk av trä. Till entrén leder en trappa av kalksten.
Räcket utgörs av ett svartmålat järnräcke som även kantar avsatsen framför dörren. Räcket har
samma utformning som återkommer på flera ställen i Karlslund. Åt öster leder runt
byggnaden en gång samt trappa av kalksten till källarvåningen. På norra sidan av byggnaden
finns en senare tillkommen brandtrappa, av aluminium men med ett räcke som utformats lika
de andra så vanliga räckena i Karlslund. Väster om byggnaden finns en stödmur som bär upp
en liten avsats vid husets västra gavel.

Teknisk beskrivning, exteriört
Grund
Källarvåning i souterrain, uppmurad av granit. Grunden är spritputsad och avfärgad i en
mycket ljust gulgrå kulör. Från början har grunden putsats med kalkbruk som sedan putsats
över med cementhaltigt bruk.
Stomme
Liggtimmer
Fasad
Reveterad och spritputsad samt avfärgad i en mycket ljus gulgrå kulör. Takfot med
profilerat listverk målat med oljefärg i kulör lika fasaderna. Fotbräda av trä. Troligtvis
behandlad med tjära eller rödtjära. Under syns spår av falurödfärg.
Tak
Mansardtak belagt med enkupigt lertegel. Vindskivor, behandlade med tjära, rödtjära eller
roslagsmahogny. Falsad svartmålad skivplåt runt takkupa, under den svarta färgen syns
färgskikt av blymönja. Två skorstenar med något utkragande krön, av tegel samt putsade
och avfärgade i en svart kulör. De är plåtavtäckta.
Dörrar
Söder: Huvudentré i form av pardörr av trä. Vardera dörrblad har tre fyllningar. Den övre
fyllningen är glasad medan de två nedre försedda med fyllningar av trä. Dörren är målad i
en brunröd kulör.
Norr: Pardörr av trä med överljus. Dörren är försedd med snedställd panel så att ett
”fiskbensmönster” bildas. Dörren är målad i en brunröd kulör. Dörren är senare tillkommen.
Fönster
Tvåluftsfönster med mittpost, kopplade. Småspröjsade samt målade i en mörkt grön kulör.
På vardera gavel finns två runda fönster spröjsade så att fyra rutor bildas
Takkupa: En takkupa på takfallet mot söder. Fönstret består av ett lunettfönster med
mittpost och småspröjsade lufter. Målat i en mörkt grön kulör.
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Allmän beskrivning, interiört
Byggnaden har troligtvis haft en sexdelad plan från början. Vissa förändringar har skett i
planlösningen. Väggen mellan två av rummen i norr har tagits bort bland annat. Själva
interiören har också genomgått flera förändringar genom åren vilka till viss del avspeglas i de
olika rummen. Karakteristika för 1700-talet är dock samtliga spegeldörrar, där några av dem
har kvar äldre beslag samt lås. Även vissa av fodren kan vara ursprungliga.
Från hallen når man i princip alla rummen utom köket som är beläget i nordöstra hörnet av
byggnaden. I hallen finns även en inbyggd trappa till vindsvåningen samt en trappa ner till
källarvåningen. Rummet öster om hallen utgör i dag butik. Övriga rum används som verkstad
samt förråd.

Teknisk beskrivning, interiört
Planskisserna över byggnadens våningar utgör endast en enkel skiss över rumsindelningen
och är ej skalenliga.
Bottenvåning
Rum 1: Rummet utgör entrén samt hallen i byggnaden
och är beläget i mitten på den södra sidan av
byggnaden. Från hallen nås rum 2, rum 4 och rum 6.
Här finns även en trappa upp till vinden samt en ned
till källaren.
Golv: Golvet är belagt med brädor som har små
rester av en brun färg. Golvlisten är gråmålad och
utgörs av ett brett och tjockt foder med profilerad
överkant.

Rum 4

Rum 3

WC
Rum 2

Rum
5

Rum 6
Rum 1

Rumsfördelning i norra flygelns
bottenvåning, ej skalenlig skiss.

Vägg: Väggarna är klädda med vitmålad lumppapp. Trappen upp till vinden är inklädd och
väggen utgörs av en bred pärlspontad panel målad i en grå kulör. I panelen finns en dörr upp
till vinden.
Tak: Taket är klätt med masonitskivor, vitmålade. Taklisten utgörs av ett slätt foder,
vitmålat.
Dörrar: Dörrarna mot rum 4 och 6 består av spegeldörrar av trä med vardera tre fyllningar,
halvfranska. De är målade i en ljust grå kulör. Dörren mot rum 4 saknar profilering runt
speglarna. Dörren in mot rum 6 är försedd med gångjärn med knoppar. Dörrfodren är
profilerade och avslutas med enkelt utformade foderklossar med avfasad kant.
Entréns innerdörrar utgörs av pardörrar av trä. Vardera dörrblad har tre fyllningar. Den övre
fyllningen är glasad medan de två nedre försedda med fyllningar av trä. Dörren är inåt
målad i en ljusgrå kulör och utåt i en brunröd kulör.
Trappor: Trappan till vinden är inbyggd och väggen mot hallen utgörs av gråmålad bred
pärlspontad panel. In mot trappen är panelen tapetserad. Under tapeten har väggen
makulerats med blad ur tidningen Stockholms dagblad från bland annat 2 augusti 1898.
Taket utgörs av breda brädor, limfärgsmålade i vitt och grått. Trappstegen är omålade.
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Ledstången är lackad och ej ursprunglig. På vindsvåningen utgörs trappräcket av fyrkantiga
ribbor som ställts snett på sockelbrädan. Sockelbrädan, överliggaren samt hörnstolpar har en
enkel profilering. Räcket är målat i en bruten vit kulör.
Källartrappan är gråmålad. Väggarna är klädda med pärlspontad panel. Ledstången är rund,
oljad samt ej ursprunglig. Räcket i hallen utgörs av fyrkantiga ribbor med enkelt utformad
överliggare och sockelbräda. Räcket är svartmålat.
Rum 2: Rummet är beläget väster om rum 1. I anslutning till rum 2 finns en liten toalett.
Från rum två nås även rum 3.
Golv: Golvet är belagt med ospontade brädor, ljust gråmålade. Golvlisten är gråmålad och
utgörs av ett brett och tjockt foder med mycket svagt avfasad överkant.
Väggar: Väggarna är klädda med träskivor som sedan klätts med vitmålad lumppapp.
Tak: Taket är klätt med skivor, vitmålade. Taklisten utgörs av ett slätt foder, vitmålat.
Dörrar: Dörren mot rum 3 består av en spegeldörr av trä med tre fyllningar, halvfranska.
Den är målad i en ljust grå kulör.
Fönster: Fönstren är kopplade och består av två lufter med profilerad mittpost. Vardera båge
är småspröjsad. Fönsterfodret är profilerat. Fönsterbågar samt foder är målade i en ljust grå
kulör.
Toalett: Golvet är belagt med svart och vit klinkers i ett schackrutigt mönster. Golvfodret
utgörs av ett smalt slätt foder, gråmålat. Väggarna samt taket är klädda med masonitskivor.
Väggarna är målade i en ljust gul kulör och taket i vitt. Taklisten utgörs av en smal vitmålad
hålkälslist. Dörren är smal och mot rum 2 klädd med vitmålad lumppapp, lika väggarna. In
mot toaletten är dörren klädd med masonit samt gråmålad. Dörrfoder in mot toaletten utgörs
av ett smalt slätt foder, gråmålat.
Rum 3: Rummet är beläget i sydvästra hörnet. Från rum 3 nås rum 2 samt rum 4. I dag
används rummet som förråd.
Golv: Golvet är belagt med lackade brädor. Golvlisten består av ett brett foder, enkelt
utformad med avfasad övre kant. Den är vitmålad.
Väggar: Väggarna är klädda med tretexskivor och sedan tapetserade med en ljus
strukturtapet.
Tak: Taket är klätt med skivor och vitmålat. Taklisten är slät och vitmålad.
Dörrar: De båda dörrarna består av spegeldörrar av trä med vardera tre fyllningar,
halvfranska. Dörren mot rum 4 har in mot rum 3 utanpåliggande fyllningar. Dörrarna är in
mot rummet målade i en bruten vit kulör. Dörrfodren har en enkel profilering som påminner
om fönsterfodren. Längst ner mot golvet finns enkelt utformade foderklossar med avfasad
kant.
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Fönster: Fönstren är kopplade och består av två lufter med mittpost. Vardera båge är
småspröjsad. Karmen har en svag profilering mot omgivande foder, även mittposten är
profilerad. Omgivande fönsterfoder är brett samt försett med en enkel profilering.
Fönsterbågar samt foder är målade i en ljust grå kulör
Kakelugn: I rummets nordöstra hörn finns en kakelugn med rektangulär form. Den är
vitglaserad och försedd med rikt dekorerat kronkakel, gördelgesims samt fotsims. Modellen
var vanlig under 1800-talets slut.
På östra väggens mitt finns en inbyggd garderob med slät dörr samt dörrfoder. Den
härstammar troligtvis från omkring 1930.
Rum 4: Rummet är beläget i den norra delen av byggnaden. Rummet har troligtvis bestått av
två rum från början. I dag finns en portal mitt i rummet där en tidigare vägg troligtvis funnits.
Från rum 4 nås rum 1/hallen, rum 3 samt rum 5. I dag används rummet som
tapetserarverkstad.
Golv: Golvet är belagt med lackade brädor. En bit väster om portalen är golvet lagat.
Golvlisten består av ett brett foder med pärla i övre kanten. Sockeln är ljust gråmålad.
Väggar: Väggarna är klädda med tretexskivor och vitmålade.
Tak: Taket är troligtvis klätt med skivor. Det är vitmålat. Taklisten är slät och vitmålad.
Dörrar: De tre dörrarna består av spegeldörrar av trä med vardera tre fyllningar, halvfranska.
Dörren mot rum 3 har in mot rum 3 utanpåliggande fyllningar och dörren mot rum 1/hallen
är lite enklare utformad, den saknar profilering runt fyllningarna. Samtliga dörrar är målade
i en ljust grå kulör. Dörrfodren är profilerade och avslutas mot golvet med en enkelt
utformad foderkloss med avfasad kant. Fodren är målade lika dörrarna.
Fönster: Fönstren är kopplade och består av två lufter med mittpost. Vardera båge är
småspröjsad. Karmen har en svag profilering mot omgivande foder, även mittposten är
profilerad. Omgivande fönsterfoder är brett samt försett med en enkel profilering. Under
fönstren finns en list med kontursågade ytterkanter. Fönsterbågar samt foder är målade i en
mycket ljust grå kulör.
Öppen spis med insats: I rummets sydöstra hörn finns en öppen spis uppmurad av rött tegel
med en slätputsad, vitmålad kåpa som sträcker sig ända upp till taket. Den öppna spisen är
troligtvis från 1900-talets mitt men har därefter försetts med en liten insats av gjutjärn.
På den sydvästra väggen, mot rum 1/hallen finns en liten inbyggd garderob med slät dörr
och omgivande foder. Såväl dörr som foder är ljust gråmålade. Den härstammar troligtvis
från omkring 1930.
Rum 5: Rummet är beläget i nordvästra hörnet och används i dag som kök. Från rum 5 nås
rum 4 samt rum 6.
Golv: Golvet är belagt med lackade brädor. I sydvästra hörnet är golvet lagat. Troligtvis har
här tidigare stått en kakelugn. Hörnet har avbalkats, troligtvis på 1950-talet och används
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som garderob. Golvfodret är högt och har en profilerad överkant. Det är målat i en ljust grå
kulör.
Väggar: Väggarna är tapetserade.
Tak: Taket är pappspänt. Taklisten är slät. Såväl tak som foder är vitmålade.
Dörrar: De två dörrarna består av spegeldörrar av trä med vardera tre fyllningar,
halvfranska. Dörren mot rum 6 har in mot rum 5 utanpåliggande fyllningar. Dörrarna är
målade i en ljust grå kulör. Dörrfodren är profilerade och avslutas mot golvet med en enkelt
utformad foderkloss med avfasad kant. Fodren är målade lika dörrarna.
Fönster: Fönstren är kopplade och består av två lufter med mittpost. Vardera båge är
småspröjsad. Karmen har en svag profilering mot omgivande foder, även mittposten är
profilerad. Omgivande fönsterfoder är brett samt försett med en enkel profilering.
Fönsterbågar samt foder är målade i en mycket ljust grå kulör.
Köksinredning: Senare tillkommen.
Rum 6: Rummet är beläget i sydöstra delen av byggnaden. Från rum 6 nås rum 1/hallen samt
rum 5. Rummet används idag som butikslokal.
Golv: Golvet är belagt med brädor, målade i ett schackrutigt mönster i vitt och grått.
Golvlisten består av ett brett foder med profilerad överkant. Sockeln är ljust gråmålad.
Väggar: Väggarna är klädda med lumppapp och vitmålade.
Tak: Taket består av handhyvlade brädor och är vitmålat. Taklisten utgörs av en bred
snedställd bräda med pärla i nederkanten.
Dörrar: De två dörrarna består av spegeldörrar av trä med vardera tre fyllningar,
halvfranska. Dörrarna är målade i en ljust grå kulör. Dörrfodren är profilerade och avslutas
mot golvet med en enkelt utformad foderkloss med avfasad kant. Fodren är målade lika
dörrarna.
Fönster: Fönstren är kopplade och består av två lufter med mittpost. Vardera båge är
småspröjsad. Karmen har en svag profilering mot omgivande foder, även mittposten är
profilerad. Omgivande fönsterfoder är brett samt försett med en enkel profilering.
Fönsterbågar samt foder är målade i en mycket ljust grå kulör.
Kakelugn: På rummets norra vägg finns en kakelugn med rektangulär form. Den är
vitglaserad och försedd med rikt dekorerat kronkakel, gördelgesims samt fotsims. Modellen
var vanlig under 1800-talets slut.
Vindsvåning
Rum 1: Rummet utgör hallen på övervåningen. På var sida om hallen, åt öster och väster,
finns ett rum. På norra sidan samt del av den södra finns förråd, längs husets långsidor. I detta
rum är byggnadens murstockar synliga. De är vitmålade.
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Golv: Golvet utgörs av breda brädor av furu, omålade. Golvlisten är låg, slät samt ljust
gråmålad.
Väggar: Väggarna är klädda med pärlspontad panel, gråmålad. På östra väggen sitter
gipsskivor monterade, målade lika väggen.
Tak: Taket är klätt med pärlspontspanel, vitmålad. Taklisten utgörs av en låg tjock bräda
med avfasad nedre kant, gråmålad.
Dörrar: Dörrarna utgörs av spegeldörrar
med fyra fyllningar. In mot rum 1, hallen
är speglarna utanpåliggande. Dörren mot
rum 2 är försedd med gångjärn med
knoppar. Dörren mot rum 3 har
pepparkaksgångjärn. Dörrfodren skiljer
sig något år men är båda enkelt
profilerade. Såväl dörrar som foder är
vitmålade. Dörröppningarna har höga
trösklar.

Rum 3

Rum 2

Rum 1

Rum 4

Rumsfördelning i norra flygelns
vindsvåning, ej skalenlig skiss.

Fönster: Åt söder finns en fönsternisch klädd med pärlspontad panel. Fönstret utgörs av ett
spröjsat lunettfönster med mittpost. Fönstret är ett englasfönster med löst innanfönster,
vitmålat.
Rum 2: Rummet är beläget i den västra delen av vindsvåningen.
Golv: Golvet utgörs av smala spontade brädor, mycket ljust gråmålade. Golvlisten är hög
med en kraftig profilering i överkant, vitmålad.
Väggar: Väggarna är skivklädda och försedda med vitmålad tapet.
Tak: Taket är pappspänt samt vitmålat. Taklist i form av vitmålad hålkälslist.
Dörrar: Se rum 1, dörrar. Dörrfodren är profilerade med foderklossar, vitmålat.
Fönster: Fönstren är kopplade och består av två lufter med profilerad mittpost. Vardera båge
är småspröjsad. Omgivande fönsterfoder är brett samt profilerat. Fönsterbågar samt foder är
målade i vitt.
Kakelugn: På östra väggen finns en rund hög kakelugn. Den är vitglaserad försedd med rikt
dekorerat kronkakel samt fotsims. Modellen var vanlig under 1800-talets slut.
I rummet finns ett handfat.
Rum 3: Rummet är beläget i den östra delen av vindsvåningen
Golv: Golvet utgörs av smala spontade brädor, lackade. Golvlisten är slät, vitmålad.
Väggar: Väggarna är klädda med träfiberskivor och tapetserade.
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Tak: Taket är skivklätt samt vitmålat. Taklist i form av vitmålad hålkälslist.
Dörrar: Se rum 1, dörrar. Dörrfodren är breda oprofilerade, vitmålade.
Fönster: Fönstren är kopplade och består av två lufter med profilerad mittpost. Vardera båge
är småspröjsad. Omgivande fönsterfoder är slätt. Fönsterbågar samt foder är målade i vitt.
I rummet finns ett handfat.
Rum 4: Längs ytterväggarna finns inredda och oinredda vindsutrymmen. Breda golvbrädor.
Skrädd timmervägg, till viss del lerklinad och vitkalkad. Synlig mansardtakstolskonstruktion
med skrätt timmer.
Källarvåning
Rum 1: Rummet utgör entrén samt hallen i byggnadens källar-/souterrainvåning och är
beläget i mitten på den norra sidan av byggnaden. Från hallen nås rum 2, rum 4 och rum 7.
Här finns även en trappa upp till bottenvåningen.
Golv: Golvet består av breda lackade brädor av
furu. Golvlisten utgörs av ett slätt foder med svagt
avfasad övre kant, ljust gråmålat.
Väggar: Väggarna är putsade och målade med vit
limfärg.

Rum 7

Rum 1
Rum 4

Rum 6
Rum 5

Tak: Taket är skivklätt och rollat med vit färg.
Taklisten utgörs av ett slätt foder, vitmålat.

Rum 2

Rum3

Rumsfördelning i norra flygelns
bottenvåning, ej skalenlig skiss.

Dörrar: Entrédörren utgörs aven pardörr av trä där vardera dörrblad är försedd med tre
fyllningar, gråmålad. Dörrparet sitter innanför ytterdörrarna. Ovanför dörren finns ett
stickbågeformat överljus. Dörrens foder utgörs av dess karm som är ljust gråmålat. Dörren
mot rum 2 är en låg bred bräddörr försedd med liggande pärlspontad panel. Dörren är målad
ljust grå samt försedd med kammarlås. Dörrfodret är brett och enkelt profilerat.
Rum 2: Rummet är beläget i den nordöstra delen av byggnaden. Det används idag som
kontor.
Golv: En liten trappa av kalksten leder ned till rummet vars golv utgörs av kalkstenshällar.
Väggar: Väggarna är putsade och avfärgade med kalkfärg i vitt. Längsmed ytterväggen
finns en kalkstensbänk.
Tak: Taket är klätt med skivor. Taklisten utgörs av ett slätt foder, vitmålat.
Dörrar: Se rum 1, dörrar.
Fönster: Fönstret är placerat i en djup, stickbågeformad fönsternisch. Fönstren utgörs av
tvåluftsfönster med mittpost, småspröjsade. Fönstren är englasfönster med innerbågar på
gångjärn, lika ytterbågarna. Fönstren är ljust gråmålade. Mellan ytter och innerbågar är
32

tunna vertikala järnstänger placerade. Fönsterluckor av stående breda brädor, ljust
gråmålade.
Rum 3: Rummet är beläget i den sydöstra delen av byggnaden. Det används i dag som förråd
och teknikrum.
Golv: Kalkstenshällar
Väggar: Putsade och delvis avfärgade i vitt.
Tak: Taket är klätt med omålade gipsskivor. Taklisten utgörs av en snedställd bräda,
vitmålad.
Dörr: Dörren utgörs av en ramverksdörr klädd med masonit, gråmålad.
I rummet finns en skjutbar trälucka mot öppning i mur.
Rum 4: Rummet ligger i anslutning till rum 1/hallen. Det används i dag som kapprum.
Golv: Brun golvklinkers.
Väggar: Träfiberskivor.
Tak: Träfiberskivor.
Dörr: Slät, vitmålad.
Rum 5: Rummet ligger i anslutning till kapprummet. Det används i dag som toalett och
dusch.
Golv: Våtrumsmatta
Väggar: Våtrumsmatta
Tak: Klätt med masonit, vitmålat. Taklisten är slät och vitmålad med en avfasad nedre kant.
Dörr: Slät, vitmålad. Dörrfodret är slätt och vitmålat.
Rum 6: Rummet är beläget i den sydvästra delen av byggnaden och används i dag som kök.
Golv: Golvet är belagt med en brun plastmatta på golvskivor. Höga golvlister med kraftiga
profiler, gråmålade.
Väggar: Väggarna är putsade och avfärgade med vit KC-färg.
Tak: Skivklätt, vitmålat. Taklisten är slät och vitmålad. I taket hänger en avsågad balk i ett
ujärn.
Dörrar: Spegeldörr med tre halvfranska fyllningar, ljust gråmålad.
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Fönster: Fönstret utgörs av kopplade tvåluftsfönster med mittpost. Vardera luft är
småspröjsad. Mittposten är svagt profilerad. Släta smala foder. Fönsterbågar med karm och
foder är vita.
Rum 7: Rummet är beläget i den nordvästra delen av byggnaden och används idag som
kontor.
Golv: Golvet består av breda lackade furubrädor. Golvlisten är hyvlad med hålkälsprofil,
gråa.
Väggar: Väggarna är putsade, gråa. Ytterväggarna är skivklädda och vitmålade.
Tak: Taket är klätt med masonit, vitmålat. Taklisten är en hålkälslist, vitmålad.
Fönster: Fönstret utgörs av kopplade tvåluftsfönster med mittpost. Vardera luft är
småspröjsad. Mittposten är svagt profilerad. Fönsterbågar samt karm är ljust gråmålat.
Fönsterparet mot väst har träluckor, senare tillkomna.

Status
-

Takteglet har lava- och algbeläggning.
Skorstenarnas avfärgning avvittrad.
Färgen släpper från takplåten på takkupan. Under syns ett färgskikt av blymönja.
Takfot och gördelgesims uppvisar torrsprickor samt genomslag av rostig spik.
Vindskivor samt fotbrädan av trä har torrsprickor. Fotbrädan är på vissa ställen kraftigt
skadad på grund av torr- eller rötskador.
Putsskador i form av sprickor, putsbortfall och färgflagnad.
Trappan av kalksten har vittringsskador.
Järnräcket är rostangripet.

Åtgärdsförslag
-

-

Takteglet rengörs.
Putsen på skorstenarna borstas så att lös färg lossnar. Avfärgas med ren kalkfärg i en
svart kulör lika befintligt.
Takkupans plåt rengörs och målas med lämpligt färgsystem i en svart kulör. Åtgärder
sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Takfot och gördelgesims rengörs och målas. Den målas med linoljefärg i kulör lika
befintlig.
Vindskivor, fotbräda samt de snedställda brädorna under pilastrar och knutar behöver
överlag behandlas med tjära, rödtjära eller roslagsmahogny. På vissa ställen kan
fotbrädan delvis behöva ersättas. Den ersätts då med sågat virke i lika dimensioner och
enligt lika befintligt utförande.
Putsskador lagas med kalkbruk samt avfärgas med kalkfärg. Lagningar av
cementhaltigt bruk tas bort. Åtgärder sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Trappan hålls ren från växtlighet som letar sig in i fogar. På vintern bör den ej saltas.
Räcket av järn borstas rent från löst sittande färg. Målas sedan med lämpligt
färgsystem. Målas i en svart kulör.
I dag uppvärms huset med hjälp av fjärrvärme. Huvar för att förhindra skador på
murstockarna bör därför monteras.
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Södra flygeln, Längbro 2:25

Historik
De båda flyglarna invid huvudbyggnaden omnämns i en värdering från 1806 som ”Tvänner
Flygel-Byggningar af Träd, en Wåning höga med Windskamrar i godt stånd”. Den gamla
landsantikvarien Bertil Waldén förmodar att flyglarna härstammar från 1700-talets början.
Dock vittnar den arkitektoniska utformningen om något annat. Mansardtaket slog igenom
långsamt i Sverige och man väntar sig knappast så moderna byggnader ute på landsbygden
före mitten av 1700-talet. Har flyglarna funnits så tidigt har de sannolikt blivit ombyggda
under Günters tid. Rappningen har antagligen skett först under Carl Henric Anckarsvärds tid
1829 då man strävade efter att få flyglarna mer i stil med det nya corps-de-logiet.
Ombyggnationer, oklart vad, skedde under 1870-talet.
Södra flygeln fungerade under många år som kontor och bostad åt bokhållaren på Karlslund.
Idag är den privatbostad.
Moderniseringar gjordes under 1970-talet.
Renoveringar genomfördes på södra flygeln 2003. Då togs en del tapetrester från de olika
rummen i flygeln. Tapeterna finns på kontoret i trädgårdsmästarbostaden.

Allmän beskrivning, exteriört
Flygelbyggnaden på 1½ våning är en reveterad timmerbyggnad byggd på en meterhög
stengrund. En fotbräda skiljer grunden och fasadens puts, under knutar och lisener är brädan
påbyggd och profilerad. Fasaden är spritputsad med markerade breda knutar och två lisener på
vardera långsida. Takfotens inbrädning bildar en gesims denna fortsätter utmed gavlarna och
bildar en gördelgesims som är vitmålad och plåtklädd. Taket är ett mansardtak täckt med
enkupigt lertegel. Under teglet skymtar man takspån. Två takkupor finns, en på vardera
takfallet med småspröjsade lunettfönster. Svarta plåtrännor finns längs med båda takfallen,
och stuprör på den västra gaveln. Putsade skorstenar centralt placerade på taknock.
Entréns fyllningsdörrar med fasetter i speglarna är målade brunröda. Över dörrarna är ett
spetsigt spröjsat överljus. Dörromfattningen är utmurad och slätputsad med en spetsformigt
profilerad list ovanför överljuset. Trappans sättsteg är av sandsten medans vilplanet är av
kalksten. Trappräcket är av järn. Bottenvåningens fönstersättning har fyra småspröjsade
kopplade tvåluftsfönster med mittpost på vardera långsidan och ett på den västra gaveln. I
gavelspetsarna sitter det småspröjsade kopplade tvåluftsfönster och runda korsspröjsade
fönster med enkelglas. Gavelspetsen mot väst har en blindering i form av ett lunettfönster.
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Teknisk beskrivning

Grund
Stengrunden är en krypgrund som är cementputsad på ett tidigare lager av kalkbruk. Putsen
är avfärgad gråvit. Fotbräda ligger längs med hela fasaden som avskiljare mellan grund och
fasad, brunmålad.
Stomme
Liggtimmer.
Fasad
Reveterad och spritputsad med en liten kornstorlek, avfärgad ljust gråvit. Inbrädningen av
takfoten gesimsen är vitmålad, fortsätter utmed gaveln som gördelgesims, vitmålad och
plåttäckt.
Tak
Mansardtak täckt med enkupigt lertegel. Inbrädad takfot profilerad gesims, målad vit.
Takkupa på vardera takfall. Runt takkuporna falsad svartmålad skivplåt. Dubbla vindskivor
brunmålade, plåttäckning av svart plåt. Svarta plåtrännor längs med båda takfallen med
stuprör på den västra gaveln. Två skorstenar putsade och avfärgade bruna.
Dörrar
Fyllningsdörrar med fasetter i speglarna, av senare modell, brunröda. Spetsigt spröjsat
överljus. Utmurad slätputsad omfattning runt dörr med en spetsformigt profilerad list över
dörren.
Fönster
Bottenvåningens kopplade, småspröjsade fönster är tvålufts med mittpost och grönmålade.
Gavelfälten har vardera ett kopplat småspröjsat fönster, samt runda korsspröjsade fönster på
vardera sidan av dessa med enkelglas. Västra gaveln har ett lunettformat blindfönster.
Takkupornas småspröjsade lunettfönster med mittpost är grönmålade.

Beskrivning av interiören
Bottenvåningen.
Rum 1: Hall
Golv: Furugolv av breda spontade träfärgade brädor, oljebehandlade. Hög golvlist med
hålkälsprofil målade grågröna. Släta sockelklossar med avfasade kanter.
Vägg: Träfiberskivor på väggarna är
målade, en smal bröstningslist avskiljer
den undre gråa färgen mot den övre gula
färgen.

Rum 3

Rum 4

Rum 5

Rum7

Tak: Breda handhyvlade vita brädor i
taket. Snedställd taklistbräda är vitmålad.

Rum 2

Rum 1

Rum 6

Rumsfördelning i södra flygelns
bottenvåning, ej skalenlig skiss.
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Dörr: Grönmålade tunna dubbla spegeldörrar med två fält i entrén. Dörr in mot toa tre fält,
grönmålad. Vitmålad fyllningsdörr med fyra speglar mot trappa till övervåningen. Dörr mot
rum 2 borttagen. Dörr in mot sovrum 6 grönmålad dörr med tre speglar från 1700-talet.
Gröna dörrfoder med stavprofil.
Rum 2:
Golv: Furugolvet har limmade fogar och skarvar som är ett så kallat flytande golv. Hög
markant profilerad grönmålad golvlist.
Vägg: Väggarnas träskivor är tapetserade.
Tak: Snedställd vitmålad taklistbräda möter de vitmålade takskivorna.
Dörr: Släta sockellossar med avfasad kant möter de gröna dörrfodren med stavprofil. Dörren
mot köket med tre fyllningar från 1700-talet, grönmålad.
Fönster: Kopplade, spröjsade tvåluftsfönster med mittpost, vitmålade fönsterfoder med
stavprofil.
Övrigt: Tom nisch till höger om dörr i kökets vägg efter en järnkamin.
Rum 3: Köket
Golv: Spontat trärent furugolv, lackat. Höga släta golvlister med hålkälsprofil.
Vägg: Väggarnas träskivor är tapetserade i grått.
Tak: Snedställd slät vitmålad bräda möter handhyvlade breda vita brädor i tak, synliga
smidda spikar.
Dörr: Dörrbladen är vitmålade in mot köket. Dörr mot rum 2 fyllningsdörr, tre speglar. Dörr
mot matsal 4 ny vit fyllningsdörr med tre speglar. Släta sockellossar med avfasad kant
möter vita dörrfoder med flack stavprofil.
Fönster: Kopplat tvåluftsfönster med mittpost, vitmålade fönsterfoder med flack stavprofil.
Rum 4: Matsal
Golv: Furugolv av råspont är slipat, ilagat, fris med två kalkstensskivor framför en tom
kakelugnsnisch, lackat. Hög vit golvlist med hålkälsprofil.
Vägg: Väggarnas träskivor är tapetserade.
Tak: Takskivorna och den snedställda taklistbrädan är målade vita.
Dörr: Ny vit fyllningsdörr med tre speglar mot köket 3. Dörr mot sal 5 vit fyllningsdörr med
tre speglar från 1700-talet. Släta sockellossar med avfasad kant möter vita dörrfoder med
flack stavprofil.
Fönster: Kopplat tvåluftsfönster med mittpost, fönsterfoder med flack stavprofil, vitmålade.
Övrigt: Tom vitmålad nisch efter kakelugn.
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Rum 5: Sal
Golv: Golv med breda furubrädor, ålderdomliga, synliga spikar med tillplattad skalle. Hög
slät grön golvlist med svag hålkälsprofil.
Vägg: Terracottafärgad tapet på väggarnas träskivor.
Tak: Vitmålat pappspänt tak, taklisten är en bred snedställd bräda med smalare slät list mot
väggskiva och profilerad list mot takpapp.
Dörr: Dörr mot sovrum 6 borttagen. Släta sockellossar med avfasad kant möter grågröna
dörrfoder med flack stavprofil.
Fönster: 2 stycken kopplade tvåluftsfönster med mittpost, fönsterfoder med flack stavprofil,
vitmålade.
Övrigt: Rund kakelugn empir, vitt slätt kakel har ett profilerat krön med en
bladornamenterad krönlist.
Rum 6: Sovrum
Golv: Breda golvbrädor, ålderdomliga, med synlig spikning med tillplattad skalle. Hög slät
gröngrå golvlist med svag stavprofil.
Vägg: Träfiberskivorna på väggarna är tapetserade i grått.
Tak: Takskivan är vitmålad och taklisten är en bred snedställd vitmålad bräda med en
smalare profilerad list mot vägg- och tak.
Dörr: Dörr mot hall 2 målad grågrön, fyllningsdörr med tre speglar från 1700-talet. Släta
sockelklossar med avfasad kant möter gröngråa dörrfoder med flack stavprofil.
Fönster: Två kopplade tvåluftsfönster med mittpost och fönsterfoder med flack stavprofil är
vitmålade.
Övrigt: Kvadratisk kakelugn empir, vita släta kakel. Basen är utskjutande och profilerad.
Krönet är profilerat med stora blad med sfinxer i en bågformad krönlist och
människoansikten i ytterhörnens horn.
Rum 7: Toalett Våtrumsmatta på golv. Ljust kakel på väggarna. Takskivor målade vita.
Övre våningen.
Rum 1: Hall
Golv: Mycket breda golvbrädor av furu, hög ålder kan vara ursprungliga, med synliga
handsmidda spikar. En slät låg golvlist är målad ljust grå.
Vägg: Väggarna är till viss del pappspända men även tapetserade på en träfiberskiva, grå
målade.
Tak: Pappspänt, vitmålat.
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Dörr: Bred fyllningsdörr med från 1700-talet, tre speglar, vitmålad, kammarlås. De breda
dörrfodren av 1700-tals modell med flack profil är ljust gråmålade.
Fönster: Fönsternischen är vitmålat. Lunettfönster med mittpost, englas med innanfönster.
Övrigt: Trappan upp mot övervåningen
av mycket breda brädor är omålade.
Trappräcket av enkla hyvlade
kvadratiska reglar är brunmålat,
spjälorna är vridna ett kvarts varv och en
svagt profilerad överliggare.
Synliga vitmålade murstockar.
Förråd längs med ytterväggarna, längs
med södra väggen med synlig takstol och
timring i vägg.

Rum 4

Rum 3

Rum 2
Rum 1
Rum 4

Rum 4

Rumsfördelning i södra flygelns
övre våning, ej skalenlig skiss.

2. Sovrum:
Golv: Golvbrädorna är slipade och lackade.
Vägg: Väggarna pappspända och tapetserade.
Tak: Taklisten är delvis gömd bakom pappspänningen. Takets pappspänning är vitmålad.
Dörr: Bred fyllningsdörr från 1700-talet med tre speglar är målad vit och har kammarlås,
tröskeln är mycket hög. De breda dörrfodren av 1700-tals modell har flacka profiler och är
vitmålade
Fönster: Kopplat tvåluftsfönster med mittpost. Fönsterfoder med flacka profiler, vitmålade.
Övrigt: Vitkalkad murstock och tom nisch efter järnkamin.
3. Sovrum:
Golv: Delvis slipat mycket breda golvbrädor av furu med synlig spikning. Profilerade
golvlister, vitmålade.
Vägg: Träfiberskivor på väggar tapetserade.
Tak: Takpapp och taklist vitmålat.
Dörr: Fyllningsdörr av 1700-talsmodell med två speglar är vitmålad, kammarlås, stora
bladformade handsmidda dörrgångjärn fastsatta i karm med stubbhakar, målade svarta.
Dörrfoder med stavprofil, vitmålade.
Fönster: Kopplat tvåluftsfönster med mittpost. Fönsterfoder med flacka profiler, vitmålade.
Övrigt: Vitmålad tom nisch efter järnkamin.
4. Förråd: Inredda och oinredda förrådsutrymmen längs med ytterväggarna. Dörrarna är
tapetserade och målade gråa.

39

Status exteriört











Puts på grundmuren faller av i stora fält.
Fotbrädan har torksprickor och rötskador.
Fasaden är delvis nedsmutsad. Mindre sprickor på flera ställen. Putsbortfall i hörn,
mot plåtar, trädetaljer, mot mark, fönster och dörrar. Större skador i puts vid entrédörr.
Takets lertegel är smutsigt och påväxt av alger.
Takfoten, gesimsen och gördelgesimsen har genomslag av rostig spik och har
torksprickor. Plåtavtäckningen är rostig.
Takkupans plåt mot norr är nedsmutsad. Mot söder har färgen släppt på plåten.
Skorstenens avfärgning på putsen är bortvittrad.
Fönster har mindre torksprickor med färg som flagar.
Dörrarna har torkskador i nedre del mot trappans vilplan.
Trappans vilplan av kalksten har stora vittringsskador. Trappstegen av sandsten sandar
och är nedsmutsade av föroreningar och påväxt av alger. Trappräcket är rostangripet.

Status interiört
Alla rum på bottenvåningen och den övre våningen renoverades 2003. Se
inventeringsprotokoll

Omedelbara åtgärder










Putsskador i grundmuren med sprickor, färgflagnad och putsbortfall lagas.
Fasadens skador i spritputs lagas.
Fotbrädans rötskadade delar byts. Kvarvarande delar inoljas och ommålas.
Takfot, gesims och vindskivor inoljas och ommålas, rostig spik åtgärdas.
Södra takkupans plåt rengöres och målas. Taktegel rengöres. Skorstenarnas avfärgning
är avvittrad.
Trappans vittringsskador åtgärdas.
Järnräckets rostskador åtgärdas.
Dörr torrsprickor och färg som flagnar.
Plåtavtäckningar under- och över fönster, på vindskivor, på gesims och runt skorstenar
kontrolleras.
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Toa och soprum, Längbro 2:25.

Historik och allmän beskrivning
Byggnaden är nybyggd och är dels ett soprum men även en toalett för besökare. Konstruktion
och material är moderna, vid utformningen har man tagit hänsyn till byggnadens placering
nära huvudbyggnaden, den har utformats med klassicistiska drag. Grunden är en betongplatta
på mark, gråmålad. Fasaden är en ljust avfärgad spritputs på murad stomme. Strax under
takfoten, knutarna, omfattningarna kring dörrar och fönster är slätputsade. Taket är ett
pulpettak med flack lutning för vattenavrinning, täckt med falsad svart bandplåt. På fasadens
långsida är fönster och dörrar spröjsade med smäckra fönsterbågar och dörrkarmar medans
övriga dörrar är moderna, alla är grönmålade.

Teknisk beskrivning

Grund
Platta av betong på mark. Yttre del av plattan målad mörkt grå för att efterlikna en sockel.
Stomme
Mursten, cementblock.
Fasad
Spritputsad, slätputs på knutar, kring fönster och dörrar.
Avfärgad gråvit.
Tak
Flackt pulpettak, klätt med svart, falsad bandplåt.
På baksidan finns ett utbyggt skärmtak på stolpar.
Dörrar
Dörren på långsidan är en spröjsad och glasad fyllningsdörr av trä.
Moderna standarddörrar av trä i toalettdel och soprum.
Målade mörkt gröna.
Slätputsad omfattning, färg som fasaden.
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Fönster
På baksidan mot öst sitter rektangulära kopplade enlufts träfönster.
Fönsterblecken är målade.
Framsidans två höga spröjsade träfönster har enkelglas.
Målade mörkt gröna.
Slätputsad omfattning, färg som fasaden.

Status




Dörrar och fönster har normalt slitage.
Putsskador på fasaden vid dörr och fönster.
Fasadens puts är smutsigt av regn och har även en del påväxter av alger.

Omedelbara åtgärder



Fasad och tak tvättas.
Normalt underhåll av fönster och dörrar.
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Gasboden, Längbro 2:25

Historik
Gasboden uppfördes 1820 och inrymde Sveriges första privatägda gasverk. Byggnaden skulle
inrymma apparaturen för gasberedningen som innebar att man ”kokade” ihop gasen av tjära
och beckolja. Gasboden var från början ett rödmålat trähus men när alla installationsarbeten
och rördragningar var klara 1828 rappades huset och försågs med tak av halmskivor. Gasen
fördes in i herrgården via ett järnrör till de flesta av rummens ljuskronor, men även till två
statyer av skulptören Tobias Sergel. Gasbelysning fanns även i andra byggnader som
kontoret, inspektorns rum, drängstugan, i drängarnas matrum och hos nattvakten.

Allmän beskrivning
Gasboden är uppförd av trä och tegel på en stengrund som numera är cementputsad. Murtegel
är synligt vid skadade partier men enligt arkivuppgifter är fasaden reveterad. Grundmuren är
slätputsad och målad grå. Fasadens slätputs är avfärgad gråvit.
Taket är ett sadeltak med bred utskjutande inbrädad takfot och täckt med enkupigt lertegel på
ett äldre tak klätt med spån. Takfallet mot gårdsplanen avvattnas med en galvaniserad
takränna och svarta stuprör av plåt, baksidans takfall saknar takränna. Vindskivorna av trä är
brunmålade med svart plåtavtäckning.
Framsidan har tre dubbelportar av trä som är grönmålade med kraftiga, smidda bandgångjärn
och gångjärnsstaplar. Övriga bräddörrar är förmodligen original, ytskiktet är åldrat och skiftar
i gult och grönt, dörren mot syd har ett valvformat, småspröjsat överljus. Gångjärn, den
smidda nyckelskylten och dörrhandtaget är rostangripna.
Fönstren är fem stycken och är grönmålade, ett till höger om portarna är igensatt. På den norra
gaveln är ett krysspröjsat fönster centralt placerat, på sidorna om detta finns två småspröjsade
tvåluftsfönster med mittpost där bågens överdel är stickvalvsformad. Den södra gaveln har
små krysspröjsade fönster på vardera sidan om bräddörren. Alla fönster har hörnjärn och
enkelglas.
Dörrar och fönster är i förfall men trots detta inger de ett intryck av original med en
karaktärskapande patina.
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Teknisk beskrivning

Grund
Platta, luftad grund, eventuellt krypgrund i den östra delen.
Grundmuren är cementputsad och gråmålad.
Sockel av granit är synlig mot öst. En stödmur finns några meter utefter östra långsidan,
eventuellt resterna efter en tidigare byggnad.
Stomme
Trä och tegel.
Fasad
Putsad, cementputs på äldre lager av kalkputs som enligt arkiv är en revetering.
Avfärgad gråvit.
Tak
Sadeltak. Inbrädad takfot. Enkupigt lertegel på takspån.
Vindskivor, brunmålade dubbla brädor samt plåttäckning.
Nockens bräda är plåtklädd.
Mot gårdsplanen är takrännan galvaniserad och har svarta stuprör av plåt, baksidan saknar
avvattning.
Dörrar
Tre dubbla sidhängda portar av trä av senare modell mot gårdsplan med smidda
bandgångjärn och gångjärnsstaplar.
Bräddörrar på baksidan och den södra gaveln är ursprungliga. De har äldre gångjärn, smitt
dörrhandtag och nyckelskylt på dörr mot syd.
Samtliga är målade mörkt gröna.
Fönster
Fönstren av trä har krysställda spröjs, tre stycken enluftsfönster är spröjsade innanfönster.
Två stycken öppningsbara tvåluftsfönster av trä med mittpost har spröjsade innanfönster.
Gångjärn av äldre modell, hörnjärnen är pressade.
Karmar och fönsterbågar är grönmålade på ett äldre lager av gulockra.

Status

 Putsskador på fasaden vid dörr och fönster, större skador uppe vid takfot.
 Takfoten och vindskivorna har torksprickor och rötskador.
 Portar, dörrar och fönster har torksprickor och flagnande färg.

Omedelbara åtgärder

 Putsskadorna på fasaden lagas med lämpligt putsbruk och avfärgas.
 Takfot som är rötskadad byts, takfot och vindskivor som är torra oljas och målas.
 Fönstren restaureras med linolja, kittas om och målas. Beslag görs rena och
rostskyddsbehandlas före ommålning.
 Portar och dörrar oljebehandlas och målas.
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G:a Bagarstugan, Längbro 2:25.

Historik
Gamla bagarstugan ligger söder om gasboden och uppfördes av August Anckarsvärd 18441845. Då kallades den ”Ekonomiehuset”. Från början skulle detta också vara mjölkkammare.

Allmän beskrivning
Bagarstugan på 1½ våning med klassicistisk utformning används idag som bostad är byggt på
en bred stengrund i souterrain. Källaren har ett stort slaget tegelvalv och är inrett med flera
rum. Grunden är putsad med cement och målad grå. Fasaden är putsad att likna spritputs, ljust
avfärgad. Fasaden avslutas med en markerat profilerad gesims, denna avslutas en bit ut på
gavelfältet. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt lertegel. På den östra sidan finns en takkupa,
inklädd med diverse plåtar. Takränna av svart plåt. Stuprören är galvaniserade.
Två plåtklädda skorstenar är placerade centrerat och mitt över nock.
Entréns dörr är klädd med brunmålad smal panel, till vänster ett tvådelat sidoljus. Vilplanet
framför dörr är en halv kvarnsten. Garageporten är en panelad vipport och brunmålad.
Glasade altandörrar mot uteplats.
Fönstren är alla kopplade och spröjsade tvåluft med mittpost, vardera luft är tredelat. Målade
mörkt grönt. Putsade smygar.
Garage på platta. Putsad grundmur, målad grå. Fasaden är putsad och avfärgad vit som
husfasaden. Flackt tak som används till uteplats och är omgärdat av ett järnräcke.

Teknisk beskrivning

Grund
Grundmuren är uppbyggt på mycket tjocka stenmurar, enligt uppgift från hyresgäst skall den
vara 2 meter tjock.
Grunden är cementputsad målad grå.
Stomme
Tegelstomme på stenmur.
Fasad
Putsad. Påsprutat ytskikt med kalkcement på äldre kalkputs.
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Gesimsen är putsad, de avslutande delarna på gavlarna är plåtklädda.
Avfärgad gråvit.
Tak
Sadeltak. Tvåkupigt lertegel.
Takkupa på takfall mot öst, inklädd med galvaniserad plåt och komplettering med diverse
andra plåtmaterial.
Takränna av svart plåt.
Stuprören är galvaniserade.
Dörrar
Modern entrédörr av trä, panelad med sidoljus, brunmålad.
Garageport brädpanelad vipport och brunmålad.
Glasade altandörrar av trä mot uteplats.
Fönster
Kopplade tvåglasfönster av trä, tvålufts, med mittpost och tredelad spröjs.
Fönsterbleck och fönster målade mörkgröna.
Källare
Källare i suterräng med ett ursprungligt slaget tegelvalv med indelning i flera rum.
Garage
Byggnaden har ett tillbyggt garage.
Murad stomme på betongplatta.
Fasaden är putsad som husfasaden och har ett påslag som påminner om spritputs.
Taket är flackt och används som altan, omgärdat med svart järnräcke.
Porten är en vipport, brädpanelad och brunmålad.

Status







Sockelns cement har sprickor.
Puts släpper på ett äldre lager av kalkputs, skador på fasad mot sockeln. Större skador
i hörn mot gavel, gesims och vid garageport. Smuts och algbeväxt.
Entrédörr och garageport är nedsmutsade, entrédörr har torksprickor med färg som
släpper.
Taktegel smutsigt.
Vindskivor har torksprickor och vissa rötskador. Takkupans plåtavtäckning är delvis
rostig och dess undertak är i målningsbehov.
Färgen på skorstenarnas plåtbeslagning släpper.

Omedelbara åtgärder






Sprickor i putsad sockel, putsskador på fasadputsen, skador i hörn och gesims lagas.
Dörr och garageport rengöres, oljas och målas.
Takpannorna rengörs.
Vindskivor inoljas och målas.
Plåtavtäckningar kontrolleras, rengöres och målas.
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Gamla mejeriet, Längbro 2:25

Historik
Den byggnad som idag kallas gamla mejeriet benämns i tidiga dokument som brygghuset eller
stora stenhuset. Byggnadsarbetet som påbörjades 1831 pågick i närmare tre år och skedde i
takt med den intensiva byggnads- och reparationsverksamhet som pågick runtom på
Karlslund. Det sista man gjorde var att rödfärga byggnaden och 1834 stod den till slut färdig.
Efter några år började man också kalla byggnaden för Kyrkan eller ”Tjörkan”. Den stora
vinden ovanför bryggeriet och mälteriet hade nämligen blivit en kyrksal där gudstjänster hölls
vissa söndagar eftersom avståndet till kyrkan i Örebro var tämligen långt, särskilt vid svårt
väglag.
Skolgången på Karlslund och i Ånsta och Längbro socken hade länge varit eftersatt och några
regelbundna lektioner hölls inte på grund av brist på lämpliga lärare. 1840 tog dock CarlHenric Anckarsvärd tag i saken och inredde en skolsal i brygghusets vindsvåning, det som
också använts som kyrksal. Skolan skulle inte bara vara tillgänglig för gårdens barn utan även
för andra. I räkenskaperna från den tiden kan man se hur undervisningsmaterial och
skolinredning börjar bokföras. Bland annat köpte man in: skriftbänkar, sandbänkar,
stavningstabeller, svartmålad tavla, griffeltavlor, signalklocka och kateder. Alla de inventarier
som införskaffades vittnar om att skolan på Karlslund drevs som en Lancasterskola.
Förebilden var en undervisningsmodell från England som innebar att man kunde undervisa ett
stort antal barn med endast en lärare. Detta var möjligt då man bland eleverna utsåg så kallade
monitörer som ledde övningar med barnen uppdelade i grupper. Skolan på Karlslund var i
bruk till 1849 men byggnaden fortsatte att kallas ”Skolsal med Mälteri och bryggerie” i flera
år framöver.
Byggnaden har senare använts som tvätthus och under den Zanderska flickpensionen som
gymnastiksal. På 1870-talet började Johan Henric Dieden åter igen använda vinden som
kyrksal och han beställde hem 30-40 nya bänkar. I korrespondens med sonen i Malmö
framgår det att gudstjänsterna var välbesökta med 200-250 personer varje söndag. 1885-1886
anlades här ett mejeri och det är det namnet som har fått leva kvar till nutiden. Idag inrymmer
byggnaden ateljé och butik.
Byggnaden rustades 1973.
Dränerings- och fuktskyddsarbeten utfördes 1992.
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Allmän beskrivning
Gamla mejeriet består av en putsad byggnad i 1½våning samt källarvåning i souterrain.
Grunden är avfärgad i en grå kulör. Fasaderna är slätputsade liksom grunden, vilken till stor
del endast markerats på fasaderna genom annan kulörsättning. Fasaderna avslutas mot
takfoten, på långsidorna, med en kraftig konsolgesims. Även denna är slätputsad. Fasaderna
är avfärgade i tegelrött, mycket karakteristisk för byggnaderna i Karlslund. Takfotsgesimsen
samt fönster- och dörromfattningar är vita. Byggnaden täcks av ett sadeltak täckt med
betongpannor. Längst ut på taknocken, mot vardera gaveln sitter en skorsten murad i rött tegel
med utkragande krön. På södra takfallet finns en takkupa. På norra sidan är huvudentrén
placerad. Dörren utgörs av en glasad pardörr. Entrén markeras i fasaden genom en frontespis
av trä. Det finns även en entré på södra sidan som utgörs av en pardörr i form av panelklädda
bräddörrar med spröjsat överljus. Fönstren är placerade symmetriskt över fasaden. I västra
gavelspetsen är ett lunettfönster placerat medan ett större stickbågeformat fönster finns i östra
gavelspetsen. På östra gaveln finns även ett blindfönster. Fönsterbågarna är målade i en mörkt
gröngrå kulör.
På ett äldre foto från omkring 1880, över byggnadens södra och östra fasad verkar det som att
fasaderna varit avfärgade i en ljusare kulör än i dag. Fönstren på södra sidan är också målade i
en mycket ljus kulör till skillnad från de på östra gaveln som ser mörkare ut. På bilden finns
inte takkupan på södra takfallet.

Teknisk beskrivning, exteriört

Grund
Källarvåning i souterrain. Grunden mot norr är murad med huggen sten och putsad i liv med
fasaden. I stort är det endast kulören som skiljer grunden från fasaden. På gavlarna trappas
grunden av.
Grunden är ursprungligen putsad med kalkbruk, lagningar är utförda med kc-bruk. Avfärgad
med grå kc-färg.
Stomme
Tegel
Fasad
Reveterad och slätputsad samt avfärgad i en tegelröd kulör.
Takfot med profilerat listverk, slätputsat, avfärgat i vitt. Puts av kalkbruk, lagningar av
cementhaltigt bruk.
Avfärgad med tegelröd kalkfärg.
Tak
Sadeltak belagt med enkupigt rött betongtegel.
Vindskivorna är troligtvis behandlade med tjära.
Takkupa vars sidor är klädda med stående slät panel, målad med falurödfärg.
Skorstenar i rött tegel med utkragande krön. De är plåtavtäckta.
Dörrar
Norr: Huvudentré i form av pardörr av trä. Vardera dörrblad har tre fyllningar. Den övre
fyllningen är glasad medan de två nedre försedda med fyllningar av trä med fasettform.
Dörren är målad i en grön kulör.
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Ekonomibyggnad, öster om mejeriet, Längbro 2:25

Historik
Byggnaden finns med på ett fotografi, möjligtvis från 1890-talet.

Allmän beskrivning
Byggnaden består av en envåningsbyggnad i souterrain. Delar av södra och östra fasaden
utgörs av tegel medan norra och västra fasaderna är klädda med rödfärgsmålad panel. Taket
utgörs av ett sadeltak och är täckt av omålad sinuskorrugerad plåt. På södra sidan finns flera
bräddörrar, varav en till ett dass. På gavlarna finns också dörrar. Fönsteröppningar finns i den
östra delen av bygganden men de är fönsterlösa och försedda med ett svartmålat galler av
järn. I vardera gavelspets finns en lucka.
På en bild från 1890-talet syns att byggnadens tak varit täckt av enkupigt tegel. Det ser även
ut som att byggnaden haft ett flackare tak. Av bilden är det svårt att avgöra men de av tegel
murade delarna verkar inte finnas, dock ser byggnaden ut att ha ungefär samma storlek som
idag.

Teknisk beskrivning, exteriört

Grund
Plintar av huggen granit under den panelade delen av byggnaden. Gjuten under den av tegel
murade delen, omålad. I den gjutna delen finns två öppningar. De har en smal karm av järn
med gångjärn, men saknar luckor.
Stomme
Stolpverk av trä samt tegel.
Tak
Sadeltak klädd med sinuskorrugerad plåt, omålad. Undertak av spån.
Vindskivor och takfotsbräda målade med falurödfärg.
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Fasad
Södra fasadens västra del är klädd med breda brädor. Dess östra del består av murat tegel i
kryssförband. Den östra gavelns nedre del består av tegel, lika södra fasaden. Gavelspetsen
är klädd med breda brädor. Norra fasaden och västra gaveln är klädda med breda brädor.
Fasader klädda med brädor är målade med falurödfärg.
Dörrar
Söder: Fyra bräddörrar där den östra utgör dörren till dasset. Den är troligtvis även yngre än
de tre övriga.
Foder vitmålade.
Öster: Bräddörr klädd med liggande pärlspontad panel, brunmålad.
Väster: Bräddörr, lika de åt söder.
Vitmålat foder med tillspetsade toppar på de vertikala brädorna.
I vardera gavelspets sitter en lucka av stående brädor, rödfärgsmålade.
Fönster
I den östra delen av södra fasaden samt i den södra gaveln finns fönsteröppningar. De är dock
ej försedda med fönster utan med galler av svartmålat järn. Det södra är snirkligt dekorerat
och är troligtvis senare tillkommit.

Status
-

Panelen har torkskador och är i behov av ommålning.
Luckor saknas till öppningarna i den murade grunden.
På norra sidan av byggnaden har mycket löv samlats som ligger mot fasaden, vilket
kan orsaka rötskador.

Åtgärdsförslag
-

Fasaderna målas med äkta falurödfärg i den ljusare kulören.
Luckor monteras för öppningarna i grunden. Utformning sker i samråd med antikvarie.
Löven som ligger norr om byggnaden, mot fasaden tas bort.
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Telefonstation, Längbro 2:25

Historik
Örebros första automatiska telefonväxel byggdes här 1937 som en testanläggning då Örebro
telefonstation skulle automatiseras. Här installerades och provades en ny avancerad
landsväxel och reparatörerna fick en inblick i tekniken. Skälet till att stationen byggdes just
här var förmodligen att området var låglänt och risken för blixtnedslag var inte så stor.
Byggnaden används sedan 1993 av Örebro Biodlarförening.

Allmän beskrivning
Byggnaden är enkelt uppförd. Förmodligen en plankstomme. Fasaden är en locklist panel som
rödmålats. Underbrädorna är finsågade och breda i varierande bredder, läkten är något
avfasade. Takfoten är inbrädad och vitmålad. Taket är ett flackt sadeltak som är täckt med
svart, falsad bandplåt. Takrännor och stuprör av plåt, svarta. Toalettfönstret är ett kopplat
enluftsfönster, långsidans fönster är ett kopplat trelufts med två mittposter, vitmålade.
Omfattningarna är enkla vitmålade brädor. Fönsterblecken undre och övre är av målad
galvaniserad plåt. Dörren är en enkel, smal masonitklädd och vitmålad. Entréns trappa är av
cement. Handledaren av järn är vitmålad.
Träisolatorer för telefonledningar finns kvar på fasaden till höger om entrén.

Teknisk beskrivning
Grund
Plintar av betong, omålade.
Mellanrummen är inbrädade och rödmålade.
Stomme
Plankstomme.
Fasad
Locklistpanel.
Målad med rödbrun alkyd på röd slamfärg.
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Tak
Flackt sadeltak täckt med svart bandplåt.
Takränna och stuprör i svartmålad plåt.
Dörrar
Ramverksdörr av trä, masonitklädd, vitmålad.
Skvättbleck inmålad som fasad.
Dörromfattning, vitmålad.
Fönster
Ett kopplat träfönster, enlufts vid toalett mot söder, ett kopplat träfönster trelufts med två
mittposter mot öst. Vitmålade.
Fönsterbleck, galvade och vitmålade.
Fönsteromfattning, vitmålad.

Status






Fasadens panel har torksprickor och färgen släpper mot underlaget.
Takfoten har torksprickor och färgen släpper.
Takplåten är nedsmutsad av föroreningar och påväxt av alger.
Dörr och fönster har torksprickor, fönsterkittet släpper, och färg släpper på
fönsterblecken.
Trappan är beväxt med mossa.

Omedelbara åtgärder






Fasaden rengöres och målas om med röd slamfärg.
Fönster rengöres, fönsterkitt kompletteras och målas om.
Dörrens masonit lagas eller byts, rengöres och målas om.
Rengöring och eventuellt ommålning av plåttaket.
Takfot och vindskivor rengöres och målas.
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Orangeriet, Längbro 2:25

Historik
Gustaf Günther 1759 -1819 dikade sumpmarker och odlade upp ängsmark. I en värdering från
1806 beskrivs att trädgården hade många fruktträd, orangeri och trädgårdshus, då ägaren var
intresserad av hortikultur och exotiska växter. I orangeriet vinterförvarades köldkänsliga
växter som sedan återplanterades till sommaren. Det beskrivs även att det fanns en
stilträdgård öster om den nya byggnaden.
Orangeriet och en engelsk trädgård finns med på en karta från 1819.
Under C.A. Anckarsvärds tid 1819 -1843 uppfördes många byggnader. Nyodlingar och stora
arbeten med trädgården inleds 1820. Grusgångar och staket anläggs, mer än 100 fruktträd
köps in. Det nya orangeriet byggs 1826. I början av 1800-talet fanns det 40 drivbänkar 1932
var antalet 150.
Den långa muren byggdes under 1840-talet, denna användes till spaljerade träd och
blomrabatter.
Under konsortiets tid skedde inget med trädgården.
När Dieden tog över herrgården 1874 iordningställdes anläggningen med nyplanteringar och
byggnationsverksamhet. Ett nytt växthus byggs 1880 och trädgårdsmästaren får ett nytt hus
1889.
När den sista trädgårdsmästaren lämnar Karlslund 1960 så förfaller anläggningen.

Allmän beskrivning
Vinkasten från 1840-talet kallas lite felaktigt ibland för orangeri. Ett orangerie är enbart
avsett för vinterförvaring av exotiska växter som citrusträd. Kast är en enklare form av
växthus. Det är något större än en drivbänk eller glas som står lutade mot en vägg. Vinkast är
med andra ord ett enklare växthus avsett för vindruvor.
På platsen för vinkastets ruiner fanns tidigare en timrad stomme. När detta blev uppruttet
byggdes en stomme av sandsten.
Stommen består av en hel vägg mot norr, grusvägen. Dörren satt i den västra gaveln. Den
östra gaveln var integrerad med växthuset från 1902.
Uppvärmningen skedde genom en murad kanal från växthusets värmeanläggning.
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Odlingen i vinkastet blev under 1900-talet en plats för tomatodling och kallades därför
tomathuset.

Vinkastet.

Del av växthuset.

Växthuset från 1902 ritades av den dåvarande stadsarkitekten M. Dahlander. Förutom ritning
så finns det även fotografier och en beskrivning av växthuset från 1920-talet.
Växthuset anlades med tre byggnadskroppar, där den östra var avsedd för persikor.
Mittendelen var pannrum och växthus. Så även ett arbetsrum eller bakrum närmast vinkastet.
Här odlades även tomater förutom vinrankorna.
Väggarna som är murade av tegel förseddes med fönster. Fasaden spritputsades och har varit
avfärgade tegelrött som så många andra byggnader på Karlslund, ljusbrunt och i en grå kulör.
Taket var ursprungligen täckt med plåt.

Ovan till vänster syns platsen för den gamla pannan.

Den högra bilden är tagen upp mot vinkastets gavel.

Odlingen upphörde under 1960-talet.
Vinkastet förföll och brann 1987.
Restaurering av murarna skedde 1997.
Texten är hämtad från: Växthusruinen på Karlslund i Örebro – en kulturhistorisk
dokumentation 2007. RAÄ.
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Blomsterhuset -Hönshuset, Längbro 2:25.

Historik
Blomsterhuset byggdes 1848 -49 av August Anckarsvärd. Det användes till att driva upp olika
plantor och till att övervintra exotiska växter som palmer, lagerträd och citrusträd.
Blomsterhuset byggdes om fler gånger under åren och användes till olika saker. 1902 stod ett
nytt växthus klart och då bytte huset funktion och namn till ”hönshuset”. Där hade man nu
både ankor och gäss fram till 1920 -talet då huset blev bostad för gårdens lantarbetare.

Allmän beskrivning
Byggnaden är i 1 våning med inredd vind. Den synliga grunden består av huggen granit i stora
block.
Fasaden är spritputsad och avfärgad gråvit. Knutarna är murade med synligt tegel och i mötet
med gesimsen ger de ett kolonnliknande intryck. Gesimsen och takfallens avslutning mot
gavlarna är murade med synligt tegel. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt lertegel. Taknocken
är plåttäckt. Två skorstenar med bred bas och utkragande krön är centralt placerade på nock.
Plåtavtäckningen mot taktegel och ovanpå vid rökkanalerna är svartmålade. Vindskivorna av
trä är brunmålade med svart plåttäckning. På långsidan mot grusvägen finns två dubbla
glasade fyllningsdörrar, dessa är ursprungliga och är grönmålade där den ena används för
entré till glasaffären. Baksidans och den västra gavelns gröna dörrar saknar rutor. Mot vägen
och vid den östra gavelns dörr är omfattningarna murade. Östra gavelns entré har även ett
plåtklätt skärmtak. Övriga omfattningar är slätputsade och avfärgade röda. Trapporna av är
betong. De kopplade fönstren med tredelad spröjsning och mittpost är målade mörkt gröna.
Nedtill målade fönsterbleck och murade omfattningar. Västra gavelns omfattningar och mot
baksidan är slätputsade och avfärgade i tegelrött. Vid den östra gaveln finns ett målat
blindfönster. Upptill i vardera gavelspets finns två runda fönster med murade omfattningar.

Teknisk beskrivning

Grund
Huggen stengrund av granit.
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Stomme
Tegel. Dekorativa ankarjärn på långsidan.
Fasad
Putsad, spritputsen är avfärgad gråvit. Knutarna, gesimsen och takfallens avslutning mot
gavlarna är murade med synligt tegel.
Tak
Sadeltak. Tvåkupigt lertegel. Nock klädd med plåt.
Vindskivor av trä, brunmålade med svart plåttäckning.
Två skorstenar på nock med utkragande krön med plåttäckning.
Takrännor och stuprör av svart plåt.
Dörrar
Dörren av trä i den östra gaveln har en rund ruta upptill. Den västra gavelns trädörr och de
två trädörrarna mot gården saknar rutor och är grönmålade. Skärmtak och trätrappa i öst.
Två stycken ursprungliga dubbla glasade fyllningsdörrar av trä sitter på långsidan mot
grusvägen.
Dörrarna är målade mörkt gröna.
Murade utkragande omfattningar. Västra gavelns omfattning är putsad och avfärgad
tegelröd.
Betongtrappor mot framsidan, gavlarnas entrétrappor är av trä.
Fönster
Höga kopplade träfönster med mittpost har tredelad spröjs.
Murad utkragande omfattning av synligt tegel mot väg och den östra gaveln och i den västra
gavelns fönster i gavelspets.
Två små runda fönster i vardera gavelspets med murade utkragande omfattningar.
Baksidans och västra gavelns fönsteromfattningar är slätputsade och avfärgade i tegelrött.
Målat blindfönster finns på den östra gaveln.
Alla fönster har fönsterbleck.
Målade mörkt gröna.

Status








Grundmurens fogar är spruckna.
Fasaden har sprickor.
Avfärgningen släpper på spritputsen.
Avfärgningen på slätputs kring baksidans fönster lossnar och fäller.
Tegelfogarna saknar på flera ställen kalkbruk.
Vindskivorna har torksprickor.
Entréns äldre dörrar har torksprickor.

Omedelbara åtgärder





Sprickor i fasaden lagas och avfärgas.
Tegelfogar fogstryks.
Vindskivor byts, eventuellt oljas och målas.
Åtgärda trädörrarna, oljas och målas om.
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Trädgårdsmästarbostaden, Längbro 2:25.

Historik
Under 1880-talet satsade man mycket på trädgårdarna och parkerna runt Karlslund. Man
köpte bland annat in 500 fruktträd och anlade en fruktträdgård vid Sandlyckan, väster om
herrgården. Man uppförde också ett nytt växthus och planterade lindarna i Diedens Allé. Som
ett led i detta uppfördes också 1889 en trädgårdsmästarbostad som skulle fungera som
bostadshus för trädgårdsmästaren och kusken med familjer. Huset var placerat i närheten av
både stall, trädgård och växthus, som vid den tiden låg bakom trädgårdsmästarbostaden. Det
sägs att Theodor Dieden ska ha uppfunnit en varning-för-frost-klocka som placerades i
trädgårdsmästarbostadens kök. Den bestod av ett skåp med två termometrar och nedanför dem
en plastlåda fylld med vatten. Därifrån fanns en förbindelse med ett batteri till en ringklocka
som varnade när det började närma sig frostgrader.

Allmän beskrivning
Trädgårdsmästarbostaden är byggd i 1-våning med vindsvåning och källare. Grunden och
fasaden är putsad och avfärgad tegelröd. Gesimsen är kraftigt profilerad och täcker takfoten,
den avslutas vid knutarna som liknar pelare. Till vänster om byggnaden sträcker sig muren till
nästa byggnad, den är avfärgad i brunrött och upptill är den profilerad och avfärgad vit som
gesimsen. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är av trä med svart
plåttäckning. Två skorstenar med utkragande krön och plåttäckning är centralt placerade å
taknock. Två takfönster finns på takfallet mot öst. Takfallets avslut mot gavelns fasad är
profilerad och avfärgad vita. Svarta takrännor och stuprör av plåt. Entréns pardörrar är glasade
och grönmålade fyllningsdörrar. Omfattningen är slätputsad och avfärgad vit. Baksidans
fyllningsdörrar i en tillbyggd entré på en fritrappa är småspröjsade och grönt målade.
Omfattningen är vitmålade brädor. Trappräcke av järn och gråmålat. Dörr till källaren är
brädklädd med diagonalt kvadratiskt mönster och grönmålad. De ursprungliga höga fönstren
är tredelat spröjsade med mittpost. Fönsterbleck nedtill och grönmålade. Fönstrens
omfattningar är slätputsade och avfärgade vita.
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Teknisk beskrivning

Grund
Stengrund av granit, murad med källare.
Stomme
Murad, tegel.
Källarnedgång murad.
Baksidans inbyggda entré regelstomme.
Fasad
Putsad, avfärgad tegelröd.
Inbyggd entré vid baksidans fritrappa brädklädd och målad tegelröd.
Mur
Putsad och avfärgad i tegelrött. Profil upptill avfärgad vit.
Tak
Sadeltak. Tvåkupiga takpannor och nockpannor av lertegel.
Vindskivorna är målade svarta, plåttäckning svart.
Skorstenar med utkragade krön med plåttäckt överdel.
Takrännor och stuprör svart plåt.
Dörrar
Framsidans dörr är en glasad grönmålad fyllnadsdörr med kalkstenshäll.
Dörren till källaren är panelad och grönmålad.
Baksidan har två glasade grönmålade fyllningsdörrar av trä med småspröjsad ruta.
Fritrappa av cement med gråmålat järnräcke.
Fönster
Ursprungliga höga spröjsade träfönster med mittpost.
På vardera gavelspets sitter det tre småspröjsade fönster med spetsig överdel.
Källarvåningen har låga rektangulära småspröjsade träfönster med mittpost. Enkelglas och
innanfönster. Hörnjärnen på fönsterbågarna är av tidig 1900-tals modell.
Fönstren är grönmålade.

Status






Sprickor och putsskador på fasaden och gesims.
Fuktig mark. Fuktskador på grund och fasad.
Dörrar har en del torkskador.
Taktegel och vindskivor med plåttäckning är smutsiga och spruckna med färgsläpp.
Lagning av fasad på baksidan är gjord med cement.

Omedelbara åtgärder




Dränering av mark. Justering eller sänkning av marknivån med mer avrinning från
fasad och grund.
Oljning och målning av vindskivor.
Lagning av sprickor och putsbortfall i fasad.
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Manegen - Diedenska ridhuset, Längbro 2:25.

Historik
Det Diedenska ridhuset med sin karakteristiska runda form uppfördes 1891. Idag inrymmer
byggnaden en ponnyridskola. Muren som angränsar mot allén avskärmar materialgårdens
verksamhet.

Allmän beskrivning
Ridhusets entré med dubbelportar med portik är utformad likt en gavelfasad. Murpelare
avslutar fasaden på sidorna där muren avgränsar mot materialgården. Fasaden är putsad och
avfärgad tegelröd. Murpelare, portik, takfot, dörr- och fönsteromfattningar är avfärgade vita.
Byggnadens främre del är kvadratisk och har ett sadeltak täckt med korrugerad plåt. Innanför
finns det månghörnigt, nästintill runda ridhuset. Ridhusets tak är täckt med falsad, bandtäckt,
svart plåt som kröns av en ventilationshuv i form av en lanternin. Rundeln och taket hålls
samman med en mängd dragjärn. Småspröjsade fönster med bågformad överdel sitter högt
upp på fasaden. Manegens mark är fylld med sand. Porten av trä är dubbel med diagonalt
ställd panel som är målad brunröd. Över dörren är en putsad smyg med Diedens initialer och
årtal då ridhuset uppfördes, ovanför detta fält finns ett runt spröjsat blindfönster.
På baksidan finns en kvadratisk tillbyggnad med plåttäckt pulpettak. Fasaden är spritputsad
och avfärgad ljusbrun. Dörren är en brunmålad bräddörr med bandgångjärn och
gångjärnsstaplar. Fönstren är kvadratiska spröjsade och målade gröna.
Muren avskärmar effektfullt allén från verksamheten som förekommer på materialgården.
Murarna är upptill profilerade likt byggnadernas vita gesims. Den vänstra muren har en låg
rödbrunt målad dubbelport och två fönsterpar som är igensatta men målade som blindfönster.

Teknisk beskrivning
Grund
Granitgrund.

Stomme
Tegel, murad.
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Fasad
Slätputsad och avfärgad tegelröd.
Portik, knutar, pelare dörr- och fönsteromfattningar slätputsade, avfärgade vita.
Mur
Putsad och avfärgad i brunrött. Profil upptill avfärgad vit.
Tak
Den kvadratiska främre entrébyggnaden har ett plåttäckt sadeltak.
Ridhuset har ett falsat bandtäckt svart plåttak med fotränna.
Lanterninen/ventilationshuven är plåtklädd.
Stuprör med stora traditionella trattar.
Dörrar
Entréns dubbelport diagonalt ställd brunmålad panel och upphängd på kraftiga
gångjärnsstaplar. Överljus av trä småspröjsat bågformigt, grönmålad.
Låg dubbelport i muren med diagonalt ställd panel, upphängd på kraftiga gångjärnsstaplar,
brunmålad.
Dörr på baksidan med stående brädor har bandgångjärn och gångjärnsstaplar, brunmålad.
Omfattning slätputsad och vitt avfärgad.
Fönster
I ridhuset finns flera småspröjsade träfönster med bågformad överkant och är grönmålade.
Alla fönsterbågar har hörnjärn.
I muren finns ett fönsterpar som är igensatta men målade som blindfönster.
Breda fönsterbleck.
Omfattningar slätputsade och vitt avfärgade.

Status





Sprickor och putsbortfall på fasad och murar.
Dörrar och portar är nedsmutsade, har torksprickor och färgen släpper.
Takfot och vindskivor har torksprickor.
Fuktig mark. Fuktskador på grund och fasad.

Omedelbara åtgärder






Laga fasaden och murarnas putsskador. Avfärga lagade ytor.
Dörrar och portar lagas. Inoljas och målas om.
Takfot och vindskivor inoljas och målas.
Grovt grus bör läggas framför fasad och portar för att minska regnstänk.
Dränering av mark. Justering eller sänkning av marknivån med mer avrinning från
fasad och grund.
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Materialgårdens byggnader, Längbro 2:25.
Vagnslider, utedass, förråd och stall.

Historik
På östra sidan om uppfartsvägen mot Karlslund hade det redan på Günters tid legat stall,
vagnshus och hönshus. 1824-24 hade Carl Henric Anckarsvärd byggt ett nytt stall här och
norr om detta ett redskapsskjul och slöjdstuga. Området kallades materialgården eftersom där
fanns vagnslider och förråd för häst- och vagnförarna. Här fanns också utedass och vedbodar.
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Allmän beskrivning
Vagnslidret är en stolpverkskonstruktion som står på cementplintar. Gavlarna är klädda med
lockläktspanel som är målade med röd slamfärg. Synliga stolpar som bär av taket består av
kantat timmer dessa är målade röda. Sadeltaket är täckt med ett tvåkupigt lertegel.
Vindskivorna av trä är målade. Svart plåttäckning på vindskivor och nock.
Utedass- och förrådslängan ligger längs med muren ut mot Diedens allé. Byggnaden har en
granitgrund med en cementplatta på mark. Murfasaden är putsad och avfärgad brunröd,
upptill är den profilerad och avfärgad vit. Muren avslutas med en murpelare. Fem fönsterpar
med bågformad överkant är grönt målade med vita omfattningar och breda fönsterbleck.
Pulpettaket är klätt med korrugerade eternitskivor. Alla bräddörrarna har bandgångjärn med
gångjärnsstaplar och är målade med röd slamfärg.
Stallet är en stolpverkskonstruktion på en grund av betong med en gjuten platta. Byggnaden
ligger strax utanför materialgården och avgränsas av en låg mur. Fasadens lockläktspanel är
målad med röd slamfärg. Små hönsluckor finns kvar under fönstren. Taket är täckt med
korrugerad eternit dessa täcker vindskivorna. Nocken är plåtklädd. Två ventilationshuvar av
plåt finns på taknocken. Bräddörrarna är målade, omfattningar som finns kvar är vitmålade.
Fönstren är utbytta, en del är igensatta. Omfattningarna är omålade.
Förrådet i muren ligger alldeles intill slöjdhusets gavel. Byggnaden är murad och putsad,
avfärgad tegelröd förutom runt dörr- och fönsteromfattningen som är vitt avfärgad. Förrådets
fasad mot allén är en del av muren, den är avfärgad i tegelrött och upptill är den profilerad och
avfärgad vit. Muren avslutas med en murpelare som är klädda med kopparplåt. Två spröjsade
fönsterpar med bågformad överkant finns i muren. Pulpettaket är täckt med korrugerad plåt.
En dubbelport med bandgångjärn och gångjärnsstaplar är svartmålad och en bräddörr med
diagonalt ställd panel är grönmålad.

Status








Nedsmutsat tegel, påväxter av alger.
Stolpar, fasader och dörrar har torksprickor.
Fönstren är nedsmutsade med torksprickor och färg som släpper.
Omålade träytor.
Putsade ytor har sprickor och flera områden med putsbortfall.
Fuktskador i mur mot Diedens allé.
Mur inne i området är delvis raserad.

Omedelbara åtgärder






Rengöra tak.
Laga och måla trädetaljer, fönster och bräddörrar.
Laga putsskador.
Dränering av mark. Justering eller sänkning av marknivån med mer avrinning från
fasad och grund.
Iordningställa mur och hålla området städat.
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Slöjdstugan, Längbro 2:25.

Historik
Här fanns under den Günterska tiden en badstuga. 1824 byggde man om den till en slöjd- och
snickarstuga. Mot slutet av 1800-talet gjordes byggnaden om till bostadshus med två
lägenheter på nedervåningen och en uppe på vinden. Snickarstugan var sammanbyggd med
huset i en rät vinkel och revs omkring 1945.

Allmän beskrivning
Byggnaden är numera ett 1-vånings trefrontshus med inredd vind. Grundmuren är putsad och
avfärgad grå. Fasaden är putsad och avfärgad teglröd. Gesimsen och takfallets avslut mot
gavelns fasad är profilerade och avfärgade vita. Knutarna är putsade och vitt avfärgade, från
gaveln ser de ut som pelare. Sadeltaket är brant och täckt med tvåkupigt lertegel. Vindskivor
av trä med plåttäckning. Två skorstenar med utkragande krön är placerade mitt på nock.
Entrédörren är en glasad fyllnadsdörr med ett spetsformigt överljus som är grönmålad.
Kalkstenshäll framför entrén. Baksidans två dörrar har horisontellt grönmålad panel.
Cementtrappor framför dörrarna med järnräcke. Kopplade höga spröjsade fönster med
mittpost. Även ett småspröjsat fönster i vardera gavelfält. Upptill i gavlarna finns det två
småspröjsade runda fönster, dessa är grönmålade. Blindfönster är målat på den norra gaveln.
Takfallet mot allén har ett småspröjsat lunettfönster som är målat grönt.

Teknisk beskrivning

Grund
Stengrund av granit med sockel. Krypgrund. Putsad och omålad.
Stomme
Murad, tegel.
Fasad
Putsad, avfärgad tegelröd.
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Mur
Putsad och avfärgad i tegelrött. Profil upptill avfärgad vit.
Tak
Sadeltak. Tvåkupiga takpannor och nockpannor av lertegel.
Vindskivor av trä svarta, plåttäckning svart.
Skorstenar med utkragade krön med plåttäckt överdel.
Takrännor och stuprör svart plåt.
Dörrar
Entrédörr glasad fyllnadsdörr med spetsformigt överljus, grönmålad.
Kalkstenshäll framför entrén.
Baksidan två grönmålade dörrar med cementtrappa med järnräcke.
Fönster
Kopplade höga spröjsade träfönster med mittpost.
På vardera gavelspets finns det två småspröjsade runda fönster, grönmålade.
Blindfönster är målat på norra gaveln.
Takkupa med småspröjsat lunettfönster mot allén.

Status




Sprickor och putsskador på fasaden och gesims.
Fuktig mark. Fuktskador på grund och fasad.
Vindskivor har torksprickor och färgen släpper.

Omedelbara åtgärder




Dränering av mark. Justering eller sänkning av marknivån med mer avrinning från
fasad och grund.
Oljning och målning av vindskivor.
Lagning av sprickor och putsbortfall i fasad.
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Sadelmakeri och gårdssmedja, Längbro 2:25.

Historik
Huset uppfördes 1855 av August Anckarsvärd. I bottenvåningen låg en gårdssmedja och en
sadelverkstad. Övervåningen fungerade som bostad och rymde två hushåll.

Allmän beskrivning
Byggnaden är 1½ med källare i del av grunden. Grundmuren av sten är putsad och avfärgad
grå. Fasaden är spritputsad och avfärgad tegelröd. Slätputsade omfattningar är vita. Sadeltaket
är täckt med tvåkupigt lertegel. Vindskivor av trä är målade, plåttäckning och nockplåt är
svart. Skorstenen med utkragande krön och något bredare nedre del vid nock är centralt
placerad mitt på taket. Portar och dörrar är nytillverkade med horisontellt liggande
pärlspontpanel som är målade gröna. Kalkstenshäll ligger framför dörren mot öst. Gavelns
dörrar har cementtrappor. Fönstren är nytillverkade kopplade tvåluftsfönster med tredelad
spröjsning och mittpost, målade gröna. Ett fönster i källaren är smalt enluftsfönster. Igensatta
fönster på långsidan mot hästhagen är slätputsade och målade.

Teknisk beskrivning

Grund
Stengrund, med källare, putsad och avfärgad grå.
Stomme
Murad, tegel.
Fasad
Putsad spritputs, avfärgad tegelröd.
Igensatta fönster slätputsade och målade.
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Tak
Sadeltak. Tvåkupiga takpannor av lertegel.
Vindskivor av trä målade, plåttäckning svart.
Skorsten med utkragade krön med plåttäckt överdel.
Takrännor och stuprör av plåt.
Dörrar
Dörrar och portar av trä, horisontellt panelad, grönmålade.
Kalkstenshäll och trappa med vilplan av cement.
Omfattningar slätputsade, vita.
Fönster
Höga kopplade träfönster, tredelad spröjsning med mittpost.
På vardera gavelspets mindre småspröjsade tvåluftsfönster.
Fönster i källare spröjsat enluftsfönster, grönmålade.
Omfattningar slätputsade, vita.

Status






Sprickor och putsskador på fasaden.
Dörrar har en del torksprickor.
Vindskivor med plåttäckning har torksprickor med färgsläpp.
Blindfönstrens målning har flagnat av.
Växter klättrar på fasad och tak.

Omedelbara åtgärder




Lagning av sprickor och putsbortfall i fasad.
Oljning och målning av dörrar och vindskivor.
Avlägsna eller begränsa klättrande växter.
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Ankarsvärds magasin, Längbro 2:25

Historik
Sädesmagasinet uppfördes 1834 av Carl Henric Anckarsvärd som på sin tid kallade det
spannmålsboden. Här förvarade man en stor mängd spannmål på en liten yta. De många
svarta trekanterna av gjutjärn bildar en ventilationsanordning och var till för att tröskad säd
skulle torka och inte mögla. Dess placering påvisar att det har funnits en kornskruv i
magasinet. Torkning skedde genom att säden var i rörelse genom att den fylldes på upptill och
rann nedåt. En modell av kornskruven kan ses i den Kvarnhistoriska utställningen i Tekniska
Kvarnen. Anckarsvärd var med och tävlade med sin ria och sitt magasin i en tävling gällande
just uppfinningar av spannmålstorkinrättningar och sädesmagasin. Han vann dock ingen av
tävlingarna, hans magasin sågs inte som någon ny uppfinning eftersom det var uppfört efter
en skotsk modell. Vällingklockan som idag sitter på Diedens stall var från början placerad på
sädesmagasinets tak. Byggnaden är betydelsefull då den uppvisar ett viktigt steg i svensk
agrarhistoria.

Allmän beskrivning
Stor putsad byggnad med sadeltak täckt av enkupigt lertegel. Byggnadens bottenvåning är i
full bredd och längd, en vindsvåning, ett källarplan i souterrain samt två halvvåningar i den
södra delen. Fasaderna är slätputsade och avfärgade i tegelröd kulör, mycket karakteristisk för
Karlslund. Fasaden delas av med två kraftiga vertikala band. I övrigt utgörs dekoren av en
kraftig konsolgesims under takfoten som även sträcker sig en bit in på gavlarnas sidor och
kröner de i putsen markerade hörnen. Konsolgesimsen, omfattningar, listverk samt gavlarnas
profilerade takfot är slätputsade samt avfärgade i vitt. Fönstren är placerade symmetriskt, på
den norra delen av byggnaden, i sju axlar. Flera av fönstren under takfoten är nytillverkade. I
källarvåningen på västra sidan utgörs dock fönstren av blindfönster. I den södra änden av
byggnaden finns ett flertal små trekantiga ventilationsöppningar, något osymmetriskt
placerade. I nedersta källarvåningen, åt söder finns även större luckor i stället för fönster.
Huvudentrén är belägen på norra kortsidan och utgörs av en dubbelport som kröns av en
inskriptionsplatta av slät kalksten med inskriptionen CHA 1834 (Carl Henrik Ankarsvärd).
Dubbelportar finns även i söder, väster och öster.
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Teknisk beskrivning, exteriört

Grund
Grunden är putsad i liv med fasaden avfärgad gråvit.
Stomme
Tegel.
Tak
Sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel på ett undertak av spån. Sadeltakstol av skrätt
timmer, med knän på remstycke. Plåtavtäckt nock, omålad.
Vindskivor av svartlackerad plåt samt trä. Brädorna är svartmålade.
Takfotsbräda, kan vara tjärad.
Fasad
Reveterad och slätputsad samt avfärgad i en tegelröd kulör. Slätputsade omfattningar,
listverk, knutar, konsolgesims samt takfot. Puts av kalkbruk. Avfärgad med kalk- eller KC
färg. Den del av konsolgesimsen som fortsätter in på gavlarna är plåtavtäckt med
svartlackerad plåt.
Dörrar
En port i vardera väderstreck: Dubbelportar av i form av bräddörrar klädda med liggande
panel, svartmålade. Karmarna är målade mörkt röda.
Fönster
Fönstren av trä består av tvåluftsfönster med mittpost. Vardera luft är indelad i tre rutor.
Bågarna är enkla. Vissa av dessa fönsterbågar med tillhörande glas och beslag kan vara
ursprungliga.
Blindfönstren på västra sidan utgörs av karmar med mittpost. Fönsterlufterna saknas och i
stället täcks fönstren av plankor målade som fönster.
På nedersta våningen åt söder och öster finns igensatta öppningar. De har satts igen med
svartmålade brädor.
I vardera gavelspets finns ett större lunettfönster. De är indelade i tre småspröjsade lufter.
Listverket under lunettfönstren är plåtavtäckt.
Samtliga fönster och karmar är målade med mörkt röd alkydfärg.

Teknisk beskrivning, interiört

Källarvåning
Markplanet är byggt i souterrain där den södra delen är restaurerad och är en nödutgång.
Norra delen används som vagnförråd.
Stolpverkskonstruktion med två rader som bär upp ovanliggande bjälklag.
Fönstren är gallerförsedda där järnen har kraftiga hullingar.
Nödutgångsdelen
Golv: Golvet har en cementplatta och delvis belagt med marktegel.
Mellanbjälklaget har golvbrädor.
Väggar: De metertjocka ytterväggarna är murade och delvis putsade.
Tak: Sparrar bär upp trätrappa och mellanbjälklag som har golvbrädor.
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Dörrar: Dubbelporten är nygjord och klädd med horisontellt liggande panel som är målad
svart. Ursprungliga smidda bandgångjärn och gångjärnsstaplar har återanvänts.
Fönster: Fönstren är igensatta med träluckor. Fönstersmygarna är djupa där den bärande
övre delen är murade med stickbågar.
Fönsterblecken är svartmålade.
Utifrån är de målade som blindfönster med röd och svart alkydfärg.
Ett flertal trekantiga ventilationsgluggar finns i väggarna.
Vagnförråd
Golv: Stenhällar och flata stenar är utlagda på marken.
Väggar: De metertjocka ytterväggarna är murade och delvis putsade.
Tak: Sparrar bär upp trätrappa och mellanbjälklag som har golvplank. Rundtimmer och
skrädda stockar bär upp två bärlinor, som bjälklaget vilar på.
Dörrar: Dubbelportar av trä finns på båda långsidorna, de är nygjorda och klädda med
horisontellt liggande panel som är målad svart.
Ursprungliga smidda bandgångjärn och gångjärnsstaplar har återanvänts.
Fönster: Fönstren är småspröjsade tvåluftsfönster med mittpost. Fönstersmygarna är djupa
där den bärande övre delen är murade med stickbågar.
Ett flertal trekantiga ventilationsgluggar finns i väggarna.
Fönsterblecken är svartmålade.
Fönstren är målade med röd alkydfärg.
Bottenvåning
Bottenvåningen utgörs av ett långsträckt rum. Längst bak i rummet, åt söder, finns en trappa
upp till vinden. Rummet delas upp, i nord-sydlig riktning av stående stolpar, i två rader, som
bär upp ovanliggande bjälklag. Stolparna är av varierat utseende. Vissa är mångkantiga, vissa
fyrkantiga och vissa består av avbarkade något tillhuggna stockar. Vissa av stolparna är
målade, eller till viss del målade och vissa är omålade.
Golv: Golvet utgörs av ett äldre plankgolv, det är dock troligtvis ej ursprungligt.
Obehandlat. På vardera långsida löper ett tegelband längs med ytterväggen.
Väggar: Putsade samt avfärgade i ljust rosa eller ljust grå. I den södra änden av byggnaden
är tegelstommen synlig. Det finns även spår av en tidigare tegelvägg som delat av det
långsmala rummet.
I södra änden av rummet finns kraftiga dragjärn som håller samman byggnadens väggar.
Det finns många kraftiga sprickor i murverket interiört.
Tak: Taket utgörs av plankor lagda på bjälklaget. Plankorna är målade ljust grå. Taket går
inte hela vägen ut mot långsidornas väggar.
Fönster: Fönstren är placerade i djupa stickbågevälvda nischer med fönsterbänkar
tillverkade av breda brädor. Fönsterbänkar och -karmar är handhyvlade. Såväl fönsterbågar
som karmar är målade mörkt röda. På vissa av fönsterbänkarna skymtar den röda färgen
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under en svart ovanpåliggande färg. I varje nisch är två vertikala svartmålade järn placerade.
I en av nischerna finns en avlastande stolpe för att stötta upp murverket. Den är hyvlad samt
omålad. Den är troligtvis senare tillkommen.
Hörnjärnen och de nitade gångjärnen är av sent 1800-tals modell. Cylinderglas.
I den södra änden av rummet finns ett flertal mindre fyrkantiga öppningar i murverket. Detta
är gluggar för de trekantiga järnplåtar som på utsidan täcker ventilationsöppningarna.
Vindsvåning
Detta våningsplan var avsett för förvaring. I norr finns en äldre trätrappa med breda
handhyvlade brädor med smidd spik. Mitt på loftgolvet finns luckor där man hissade upp det
som skulle förvaras. I takstolarna finns fortfarande lyftöglor kvar. Porslinsisolatorer för äldre
elledningar finns på takstolarna.
Golv: Golvet är delvis lagat men stor del består av breda kilformade brädor som är spikade
med handsmidd spik.
Väggar: Långsidornas övre del av tegelmuren är synlig vid takfoten. Gavlarnas väggar är
murade och putsade, avfärgade vitt.
Tak: Taket är ett sadeltak av skrätt timmer. Äldre spåntäckning finns kvar.
Fönster: Lunettfönster finns i vardera gavel. Fönstren är småspröjsade med två mittposter.
Mot norr är det ursprungliga fönstret med hörnjärn cylinderglas kvar.
Det södra fönstret är nytillverkat kopplat.
Fönstren är målade med alkydfärg, mörkt röda.

Status
-

Takteglet är frostskadat och flera pannor ligger fel.
Färgen på vindskivorna flagar kraftigt.
Fuktskador i muren mot mark, där puts och avfärgning släpper.
En del fönster är i behov av underhåll.
Dörrbladen har torksprickor och rötskador. Nytillverkade dörrblad har slitage och
ytliga färgskador.
Kraftiga sprickor interiört.

Åtgärdsförslag
-

Taket ses över. Komplettering sker med nytt enkupigt lertegel.
Vindskivorna målas, eventuellt med tjära eller rödtjära.
Putsskador lagas med kalkbruk samt avfärgas med kalkfärg. Eventuella lagningar av
cementhaltigt bruk tas bort, lagningar utförs i dessa fall med kalkbruk.
Fönstren ses över och renoveras på antikvariskt godtagbart sätt.
Sprickbildningen, interiört ses över så att den inte blir mer omfattande. Eventuella
sättningar åtgärdas.
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Potatiskällare, Längbro 2:25

Historik
Byggnaden uppfördes under 1830-talet.

Allmän beskrivning
Byggnad uppförd i tegel med sadeltak täckt av korrugerad plåt. Långsidorna på byggnaden
utgörs till stor del av jordvallar. I norr och söder finns dubbelportar med ventilationsluckor.
På södra sidan finns även två större jalusiförsedda öppningar, en på var sida om porten. Det
finns ytterligare en öppning, en rund, ovanför porten. Dekoren finns i själva murverket som
har rundstrukna fogar samt på den södra sidan av byggnaden. Dekoren utgörs av utskjutande
knutar, valvbåge ovanför porten samt två vertikala band på var sida om densamma.

Teknisk beskrivning

Grund
Huggen granit, på södra sidan.
Stomme
Tegel.
Tak
Sadeltak belagt med trapetskorrugerad plåt, svartlackerad.
Vindskivor målade med röd slamfärg samt försedda med svart vindskiveplåt.
Takfotsbräda målad med röd slamfärg.
Fasad
Tegel, på södra sidan rundstrukna fogar. Ovanför dörrar och öppningar finns valvbågar i
murverket. Ovanför södra porten är den utskjutande ur murverket. På var sida om samma
port finns även utskjutande vertikala band.
Dörrar
Söder: Dubbelport i form av en panelklädd bräddörr där panelen är pärlspontad samt
monterad så att ett fiskbensmönster uppstår. Porten har en stickbågeformad överkant. På den
nedre delen av dörrbladen finns skjutbara vädringsluckor av plåt.
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Norr: Dubbelport i form av bräddörrar. I den övre delen av dörrbladen finns vädringsluckor
av plåt.
Dörrarna är målade med röd slamfärg.
Fönster samt jalusiöppningar
Jalusiförsedda öppningar där jalusierna består av smala samt tunna snedställda brädor,
falurödfärgsmålade.
I den runda öppningen ovanför södra porten har öppningen minskats genom att brädor
monterats. I brädorna är sedan ett hål upptaget täckt med nät. Kanske har det suttit ett
fönster här tidigare?

Status
-

Fogen i murverket släpper på norra sidan.
Fuktskador i murverket närmast marken på norra sidan.
Portar, jalusier samt rund öppning i behov av underhåll.
Sly växer inpå fasaden.

Åtgärdsförslag
-

-

Växter tas bort så att rötterna inte tränger in i murverket.
Fogen ses över. Lagas på antikvariskt godtagbart sätt.
Murverket och teglet ses över, främst på norra sidan. Eventuellt behöver
markförhållandena här ses över då murverket går hela vägen ner till marknivå.
Åtgärder sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Portar och jalusier målas lika befintligt utförande. Vädringsluckorna ses över,
eventuellt behövs nytt nät. Åtgärder på luckor sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Den runda öppningen förses med nytt nät eller eventuellt ny fönsterbåge om det är så
att man kan finna spår av att det tidigare funnits en sådan.
På sikt bör plåttaket ersättas med lertegel.
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Diedens stall, Längbro 2:25

Historik
Theodor Dieden hade ett stort intresse för hästar och det nya stallet blev den första byggnad
han uppförde sedan han tagit över Karlslund. 1876 stod stallet så gott som färdigt och hade då
utrustats med flera finesser. En vattenledning hade dragits från vattenreservoaren i
koladugården och stallet hade både tornur och vällingklocka (som tidigare suttit på
Anckarsvärds magasin). Theodor Dieden hade också installerat en slags telefon så han kunde
sitta vid sitt skrivbord och ringa ner till stallet för att ge sina order och dessutom kunna ta
emot fullständiga svar. Theodors Diedens pappa var mycket imponerad och beskriver i ett
brev att många kom till Karlslund för att ”taga denna vackra uppfinnig i ögonsikte och
öfvertyga sig om dess användbarhet”.
Byggnaden iordningställdes 1981 i samband med att ridhuset återuppfördes efter branden.
Öppningen med luckor i den norra gaveln var för överdimensionerad vilket med tiden
orsakade sättningar i murverket. Gaveln murades om och öppningen minskades 2008.

Allmän beskrivning
Långsträckt byggnad uppförd i tegel med sadeltak täckt av korrugerade eternitplattor.
Byggnaden består av en våning samt en våning under tak. På östra sidan finns tre frontespiser
varav den i mitten skjuter ut något från fasadlivet. Frontespisen med dubbelport och fönster
med välvd överdel kröns med en klocka som inte fungerar. Uppe på nocken sitter en
vällingklocka i ett vitmålat klocktorn av trä som kröns av en vindflöjel. Fasaderna är putsade
och avfärgade i en gråvit kulör. Dekoren utgörs av en konsolgesims under takfoten samt
våningsavskiljande band format i murverket på gavlarna. Omfattningar, profilerad takfot,
knutar och listverk är slätputsade samt avfärgade i en tegelröd kulör, som återkommer på
många av byggnaderna i Karlslund. Fönstren är symmetriskt placerade över fasaderna, på
östra sidan i par. På östra sidan finns tre dubbelportar, till den mittre som utgör huvudentrén
leder en ramp av packat grus på granitblock. Ovanför huvudentrén finns inskriptionen 1876.
På västra sidan finns en mycket stor port beståendes av tre delar samt en dubbelport och en
enkeldörr, på norra och södra gaveln finns dubbelportar. Några av portarna är försedda med
överljus.
På en äldre bild från början av 1880-talet syns att byggnaden från början haft ett spåntak samt
små fönsterkupor. Vidare har de idag tegelröda partierna varit oputsade, ursprungligen var
teglet synligt.
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Teknisk beskrivning, exteriört

Grund
Tuktad granit, murad, lagningar med cementhaltigt bruk. På västra sidan putsad och
avfärgad i grått.
På delar av västra sidan är en liten del av marken satt med kullersten.
Stomme
Tegel.
Fasad
Fasaderna är putsade, på gavlarna släta och gråvita. Långsidorna spritputsade och avfärgade
gråvita. Listverk, knutar och omfattningar i en tegelröd kulör. Puts och färg av kalkbruk
men med lagningar av cementhaltigt bruk med krossad ballast som ger ett taggigt utseende.
Alla lagningar är inte avfärgade. Del av takfotens konsolgesims fortsätter in på gaveln, här
är gesimsens plåtavtäckt med omålad plåt.
Tak
Sadeltak belagt med sinuskorrugerade eternitplattor, samt lagningar av falsad eller
korrugerad plåt. Undertak av spån. Takstolskonstruktionen är en så kallad svensk takstol av
skrätt timmer med hanbjälke och knän som vilar på ett remstycke.
Vindskivor samt takfotsbräda målade med falurödfärg, rödtjära eller tjära.
Dörrar
Östra långsidan: Den norra dubbelporten är av trä och klädd med panel. Porten har ett
stickbågeformat överljus med fyra lufter.
Mittenporten som även utgör huvudentrén utgörs av en panelklädd bräddörr. Panelen är
pärlspontad och monterad så att ett rombiskt mönster uppstår. Porten har ett överljus i form
av ett stickbågeformat småspröjsat fönster med två lufter.
Den södra dubbelporten är av trä och klädd med panel. Porten har stickbågeformad
överkant.
Söder: Dubbelport av trä klädd med spontad panel. Porten har ett stickbågeformat överljus
med två lufter som är spröjsade i två rutor.
Norr: Dubbelport av trä klädd med spontad panel. Porten har ett stickbågeformat överljus
med två småspröjsade fönster. Ovanför porten finns i den övre våningen två höga luckor av
stående panel samt med stickbågeformad överkant.
Västra långsidan: Den norra enkeldörren är av plåt med ett överljus som egentligen utgörs
av ett fönster.
Dubbelporten i mitten är av trä där ena dörrbladet är bredare, panelklädd.
Porten längst åt söder består av tre delar där det mittersta dörrbladet är smalare än de övriga
två. Porten är av trä och klädd med panel.
Samtliga dörrar samt överljus är målade mörkt röda. Dörrarna är senare tillkomna, troligtvis
även överljusen.
Vällingklocka
Den centralt placerade frontespisen på östra sidan av byggnaden har ett klocktorn av trä med
profilerade listverk och en vällingklocka. Plåtavtäckt. Målad i vitt.
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Klocka
Ovanför huvudentrén och det rundbågeformade fönstret finns en klocka monterad i en
rödmålad karm. Klockan fungerar inte.
Fönster
Fönstren består av enluftsfönster, enkelglas. De är svagt stickbågevälvda bågar spröjsade så
att fyra rutor uppstår. Fönstren är troligtvis senare tillkomna.
I mittenpartiet på den östra sidan sitter ett rundbågeformat fönster med korspost. De två
nedre lufterna är spröjsade. Fönsterbågen är försedd med beslag vanliga under 1800-talets
sista hälft och kan vara ursprungligt.
I frontespiserna på östra sidan, sitter ovanför portarna, runda småspröjsade fönster.
Samtliga fönster är målade mörkt röda.

Mur
I anslutning till stallet, på den sydvästra sidan finns en mur av tegel på en sockel av granit.
Muren har två kraftiga grindstolpar med flackt pyramidalt samt utkragande krön, plåtavtäckt
med färdiglackerad plåt. Muren delas in i flera sektioner genom spritputsade fält som delas
av med listverk av tegel. Teglet har rundstrukna fogar. Muren är plåtavtäckt med
galvaniserad omålad plåt. Grinden utgörs av en svartmålad järngrind.
På en äldre bild, från Nordiska museet 1927, är grinden av trä och plåtavtäckningen något
annorlunda utformad. Den är något mer konkav och har ett flackt avslut. På en bild från
1973 är grindstolparna dessutom försedda med kulor, vilket de inte är på den äldre bilden.
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Status
-

Takbeläggningen håller inte tätt, flera olika lagningar har utförts.
Vindskivorna har torksprickor och färgen har flagnat.
Putsskador, på vissa ställen är de omfattande. Lagningar har utförts med cementbruk.
Ränndalar och plåtavtäckningar är rostiga och i behov av översyn.
Puts, tegel och plåtskador på murens grindstolpar. Dessa har troligtvis orsakats genom
att större transporter tagit sig in på planen bakom stallet.
Grinden på grindstolparna är rostig och den är påkörd.

Åtgärdsförslag
-

Vissa putsskador kommer troligtvis på grund av att taket inte är tätt. Häng och stuprör
ses också över, skador finns i anslutning till dessa. Taket lagas.
Vindskivor målas och eventuellt oljas. Skadade delar ersätts med nytt virke lika
befintligt.
Lagningar av cementhaltigt bruk avlägsnas. Skador i puts och tegel lagas med
kalkbruk och material som överrensstämmer med det befintliga.
Nedanför klockan finns en putsskada, möjligen behöver klockan ett underbleck eller
fönsteromfattningen en liten plåtavtäckning.
Plåtavtäckningar ses över, lagas eller byts vid behov.
Plåtavtäckningen på grindstolparna åtgärdas och utformas likt det befintliga.
Grinden av järn borstas rent från löst sittande färg och rost. Skevheter riktas upp.
Målas sedan med lämpligt färgsystem, i en svart kulör. Grindhålet kanske kan skyddas
med pollare.

Foto från Örebro Läns Museums arkiv.
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Slaktbod, Ladugårdsfyrkanten, Längbro 2:25

Historik
Under 1820-talets intensiva byggnadsperiod uppfördes på Karslund flera nya
ladugårdsbyggnader. En stor dubbel ria med järnugnar och utanpåliggande skorsten stod
färdig 1823. 1822 påbörjades bygget av det stora oxhuset och 1827 restes till slut taket.
Stenbyggnaden placerades norr om rian och sammanlänkades senare med fårhuset. Fårhuset
uppfördes 1837 och placerades längs den norra långsidan i ladugårdsfyrkanten. Alldeles intill
fårhuset, längs sen östra gaveln i ”fyrkanten” byggdes 1839 ett mindre stenhus. Huset
fungerade till en början som bostad för gårdens anställda men kom i slutet av 1800-talet att
användas som slaktbod. Mot slutet av 1840-talet flyttade man om i ladugården och korna fick
nu flytta in i fårhuset som blev koladugård. 1928 byggs koladugården på och fick sitt
nuvarande utseende med brutet tak. Bygganden fick då även hissar. Tillbyggnaden på
baksidan av byggnaden var avsedd för kalvar. Oxhuset byggdes och dessutom stängde man
ladugårdens södra sida med en stenmur som gick från rian till stallet. Rian och oxhuset
totalförstördes 1979 i en våldsam brand. Där oxhuset låg byggdes istället ett stort modernt
ridhus. Idag används hela ladugården och intilliggande område av både ridklubbar och privata
hästägare.
Byggnaden iordningställdes 1981 i samband med att ridhuset återuppfördes efter branden.
Byggnaden används numera som fjärrvärmecentral som installerades 2009.

Allmän beskrivning
Byggnaden är placerad i vinkel mot den tidigare koladugården. Byggnaden är putsad samt i
två våningar med portlider. Taket utgörs av ett sadeltak täckt med enkupigt lertegel.
Fasaderna är spritputsade och avfärgade i en mycket ljust varmgrå kulör. Omfattningar samt
profilerad takfot på östra sidan är slätputsade och avfärgade i samma kulör som fasaderna. På
östra sidan är fönstren något osymmetriskt placerade på fasaden i fem axlar. På västra sidan
finns endast ett större överljus. På östra sidan finns två dörrar osymmetriskt placerade i
höjdnivå på fasaden. Portlidret är stickbågevälvt med ett brädklätt tak. Marken är stensatt med
kullersten.
På en äldre bild från 1927 har byggnaden en annan färgsättning. Den verkar vara slätputsad
samt avfärgad i en mörkare kulör med ljusare listverk och omfattningar. Kanske bygganden
var avfärgad i den rosaorange kulören som är så vanlig i Karlslund?
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Teknisk beskrivning, exteriört

Grund
Granit. På östra sidan putsad samt avfärgad i gråvitt.
Stomme
Tegel.
Tak
Sadeltak täckt av enkupigt lertegel.
Profilerad slätputsad takfot på östra sida. Takfoten på västra sidan inklädd med brädor. På
gaveln består takfoten av råspontad panel. Takfoten är målad i en kulör som
överensstämmer med fasaden.
Vindskivor vitmålade samt plåtavtäckta med rödlackerad plåt.
På taket finns en plåtavtäckt ventilationshuv av trä. Målad med röd slamfärg.
Fasad
Fasaderna är spritputsade med släta omfattningar, även väggarna i portlidret är slätputsade.
Såväl de slätputsade som de spritputsade partierna är avfärgade i samma gråvita kulör.
Nedre delen av östra sidan har avfärgats senare och då fått en något gulare kulör.
Kalkputs med lagningar av cementhaltigt bruk på västra sidan. Lagningarna innehåller
ballast som skiljer sig från den befintliga, vilket ger ett annorlunda, taggigare, utseende.
Lagningarna är ej avfärgade.
Dörrar
På västra sidan finns två dörrar beståendes av bräddörrar klädda med panel så att ett
fiskbensmönster bildas, fast med spetsen nedåt. De är målade mörkt röda.
Den södra dörren är placerad i marknivå medan den norra dörren en bra bit upp på fasaden.
Den norra dörren har även ett överljus i form av ett fönster med två lufter, spröjsade så att
fyra rutor bildas i vardera luft.
Överljuset är målat mörkt rött.
Upphängning på smidda bandgångjärn och gångjärnsstaplar.
Fönster
Fönstren består på nedre våningen av småspröjsade tvåluftsfönster med mittpost. Enkla
fönster försedda med kraftiga järnstag på insidan.
Fönstren på övre våningen är lika dem på nedre våningen fast lägre.
På södra gaveln finns ett fönster på övre våningen. Det är ett småspröjsat enluftsfönster.
Samtliga fönster är målade mörkt röda.
Grind
En svartmålad järngrind sitter på portlidret på östra sidans fasad.

Status
-

Ventilationshuven trädetaljer har torksprickor och färgen har flagnat av.
Vindskivornas färg flagnar.
Mindre putsskador. Lagningar av cementhaltigt bruk.
Fönster i behov av underhåll, bland annat finns en trasig glasruta.
Grinden är angripen av rost och i behov av underhåll.
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Åtgärdsförslag
-

Ventilationshuven ses över och målas med äkta falurödfärg i den ljusare kulören, eller
med rödtjära. Eventuella åtgärder sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Vindskivorna målas med linoljefärg i kulör lika befintlig. Skadade delar ersätts med
nytt hyvlat virke, lika det befintliga.
Lagningar av cementhaltigt bruk avlägsnas. Lagning av putsskador sker på
antikvariskt godtagbart sätt.
Fönstren åtgärdas. Åtgärder sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Grinden av järn borstas rent från löst sittande färg och rost. Målas sedan med lämpligt
färgsystem, i en svart kulör.

Foto från Örebro Läns Museums arkiv.
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Koladugård, Ladugårdsfyrkanten, Längbro 2:25

Historik
Under 1820-talets intensiva byggnadsperiod uppfördes på Karslund flera nya
ladugårdsbyggnader. En stor dubbel ria med järnugnar och utanpåliggande skorsten stod
färdig 1823. 1822 påbörjades bygget av det stora oxhuset och 1827 restes till slut taket.
Stenbyggnaden placerades norr om rian och sammanlänkades senare med fårhuset. Fårhuset
uppfördes 1837 och placerades längs den norra långsidan i ladugårdsfyrkanten. Alldeles intill
fårhuset, längs sen östra gaveln i ”fyrkanten” byggdes 1839 ett mindre stenhus. Huset
fungerade till en början som bostad för gårdens anställda men kom i slutet av 1800-talet att
användas som slaktbod. Mot slutet av 1840-talet flyttade man om i ladugården och korna fick
nu flytta in i fårhuset som blev koladugård. 1928 byggs koladugården på och fick sitt
nuvarande utseende med brutet tak. Bygganden fick då även hissar. Tillbyggnaden på
baksidan av byggnaden var avsedd för kalvar. Oxhuset byggdes och dessutom stängde man
ladugårdens södra sida med en stenmur som gick från rian till stallet. Rian och oxhuset
totalförstördes 1979 i en våldsam brand. Där oxhuset låg byggdes istället ett stort modernt
ridhus. Idag används hela ladugården och intilliggande område av både ridklubbar och privata
hästägare.
På en bild från 1927 har byggnaden ännu inte byggts på. Den har då ett sadeltak. Den var
troligtvis även slätputsad samt avfärgad i den för Karlslund karakteristiska tegelröda kulören.
Byggnaden iordningställdes 1981 i samband med att ridhuset återuppfördes efter branden.

Allmän beskrivning
Byggnaden består av en långsträckt hög byggnad i två våningar samt med en våning under
tak. Taket utgörs av ett mansardtak täckt med tegel samt med kraftig inbrädad takfot. Nedre
våningen är spritputsad och avfärgad i en ljust varmt grå kulör. De övre våningarna är klädda
med stående rödfärgsmålad panel. Dekoren utgörs av knutarna som markeras genom
vitmålade bräder. Detsamma gäller takfoten. Fönstren är placerade på byggnadens nedersta
våning, på andra våningen finns jalusiluckor. Det finns även små takkupor. Till byggnaden
finns ett flertal entréer. I öster en dubbelport till vilken en stor gjuten trappa leder. Ovanför
entrén finns inskriptionen 1837. I norr finns såväl dubbelportar som enkeldörrar, i söder finns
flera dubbelportar. Vissa av dörrarna och portarna är försedda med överljus. I väster finns
höga luckor. På den västra gaveln finns längst upp i gavelspetsen en utskjutande balk, idag
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plåtinklädd. Möjligen har den varit en del av en hissanordning för att kunna hissa upp och in
saker till ladugården. På norra sidan av byggnaden finns en lägre tillbyggnad, som ska ha varit
avsedd för kalvarna då byggnaden fungerade som koladugård.

Teknisk beskrivning, exteriört
Grund
Putsad, avfärgad i gråvitt.

Stomme
Bottenvåningen är murad med tegel. Bjälklag och takstolar är skrätt timmer.
Fasad
Fasaderna är på den nedre våningen spritputsade med släta omfattningar. Fasaden är
avfärgad i en varm ljus gråvit kulör. Nedre delen av östra sidan har avfärgats senare och då
fått en något gulare kulör. Den övre delen av byggnaden är klädd med stående slät panel,
målad med falurödfärg.
Kalkputs med lagningar av cementhaltigt bruk på södra sidan. Lagningarna innehåller
ballast som skiljer sig från den befintliga, vilket ger ett annorlunda, grynigare/taggigare,
utseende. Lagningarna är ej avfärgade.
Tak
Valmat mansardtak täckt av enkupiga betongpannor. Kraftigt inbrädad takfot som mot
fasaden markeras med en vitmålad bräda. Brädorna i takfoten är annars målade med
falurödfärg. Den inbrädade takfoten sträcker sig en liten bit in på gavlarna för att ”kröna”
knutarna. Vindskivorna är vitmålade samt plåtavtäckta.
Den mindre utbyggnadens tak är täckt av tvåkupigt lertegel och har en inbrädad vitmålad
takfot. Taket har lagats i med trapetskorrugerad färdiglackerad plåt. Taket har även en
ventilationshuv av trä, plåtavtäckt.
Dörrar
Öster: Dubbelport av trä med stickbågeformad överkant. Dörren är försedd med panel
monterad så att ett rombiskt mönster bildas. Dörren är senare tillkommen. Till porten leder
en trappa, gjuten av betong. Sidan på trappen har ett kvaderstensimiterande mönster. Räcket
utgörs av ett svartmålat järnräcke, karakteristiskt utformat för byggnaderna vid Karlslund.
Norr: Här finns flera dubbelportar samt enkeldörrar, alla utom en enkeldörr är försedda med
överljus. Portarna och dörrarna är försedda med panel. De är samtliga senare tillkomna.
Väster: Större luckor av stående brädor, målade med falurödfärg.
Söder: Två dubbelportar och en enkeldörr. Samtliga med överljus, panelklädda. De är
samtliga senare tillkomna.
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Fönster och jalusier
Fönstren består på nedre våningen av kopplade småspröjsade tvåluftsfönster med mittpost.
De är försedda med järnstag på insidan. Bågarna är målade mörkt röda.
På övre våningen finns jalusiförsedda öppningar. Ribborna är troligtvis svartmålade. Fodren
vitmålade.
I taket finns några takkupor med liggande rektangulär form, beståendes av tre bågar,
spröjsade samt vitmålade.

Status
-

Taket på tillbyggnaden behöver ses över så att inte lagningarna läcker, finns en
fuktskada i takfoten.
Ventilationshuven på tillbyggnaden är i stort behov av underhåll av trä och plåt.
Vindskivornas färg flagnar.
Fasaderna klädda med panel behöver målas.
Mindre putsskador, främst vid marken. Lagningar av cementhaltigt bruk.
Där den inbrädade takfoten sträcker sig in på gavlarna behöver den inbrädade takfoten
ses över. Kan finnas fuktskador här.
Fönstren i bottenvåningen, takkupornas fönster och jalusierna har torksprickor, rostiga
beslag och flagnande färg.
Trappan har algpåväxt.
Trappräcket har slitage och rostskador.

Åtgärdsförslag
-

Taket på tillbyggnaden ses över, läckor åtgärdas. Rötskadade delar i takfoten ersätts
med nytt hyvlat virke som målas med linoljefärg i kulör lika befintlig.
Ventilationshuven målas med äkta falurödfärg i den ljusare kulören, eller med
rödtjära. Eventuella åtgärder sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Vindskivorna målas med linoljfärg i kulör lika befintlig. Skadade delar ersätts med
nytt hyvlat virke, lika det befintliga.
Fasaderna målas med äkta falurödfärg i den ljusa kulören.
Lagningar av cementhaltigt bruk avlägsnas. Lagning av putsskador sker på
antikvariskt godtagbart sätt.
Skadade delar av panelen i takfoten ersätts med lika befintligt.
Fönster och jalusier åtgärdas. Åtgärder sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Trappan tvättas ren. Rengöring sker varsamt så att trappan inte skadas.
Räcket av järn borstas rent från löst sittande färg och rost. Målas sedan med lämpligt
färgsystem, en svart kulör.
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Ridhus, Ladugårdsfyrkanten, Längbro 2:25

Historik
Under 1820-talets intensiva byggnadsperiod uppfördes på Karslund flera nya
ladugårdsbyggnader. En stor dubbel ria med järnugnar och utanpåliggande skorsten stod
färdig 1823. 1822 påbörjades bygget av det stora oxhuset och 1827 restes till slut taket.
Stenbyggnaden placerades norr om rian och sammanlänkades senare med fårhuset. Fårhuset
uppfördes 1837 och placerades längs den norra långsidan i ladugårdsfyrkanten. Alldeles intill
fårhuset, längs sen östra gaveln i ”fyrkanten” byggdes 1839 ett mindre stenhus. Huset
fungerade till en början som bostad för gårdens anställda men kom i slutet av 1800-talet att
användas som slaktbod. Mot slutet av 1840-talet flyttade man om i ladugården och korna fick
nu flytta in i fårhuset som blev koladugård. 1928 byggs koladugården på och fick sitt
nuvarande utseende med brutet tak. Bygganden fick då även hissar. Tillbyggnaden på
baksidan av byggnaden var avsedd för kalvar. Oxhuset byggdes och dessutom stängde man
ladugårdens södra sida med en stenmur som gick från rian till stallet. Rian och oxhuset
totalförstördes 1979 i en våldsam brand. Där oxhuset låg byggdes istället ett stort modernt
ridhus vilket stod klart 1981. Idag används hela ladugården och intilliggande område av både
ridklubbar och privata hästägare.

Allmän beskrivning
Byggnaden består av en stor hög byggnad täckt av ett sadeltak med förhöjd mittdel/ variant på
säteritak. In mot ladugårdsfyrkanten, åt öster är den nedre delen av fasaden putsad medan den
övre klädd med panel för att efterlikna koladugården som ligger i vinkel till ridhuset. Den
västra fasaden är putsad. Den södra fasaden klädd med stående slät panel. De putsade delarna
av fasaden är spritputsade samt avfärgade i en mycket ljust gul kulör, nästintill vit. De med
panel klädda delarna av fasaden är målade med falurödfärg. Knutarna är på samma sätt som
på koladugården markerade med vitmålade brädor. Fönstren är placerade en bit in i fasaden
och omfattningarna slätputsade och avfärgade i en rosaorange kulör. Fönsterfoder av trä
vitmålade. I den förhöjda delen av taket sitter på var sida en rad med fönster som ger ett stort
ljusinsläpp in i ridhuset. I väster finns en huvudentré som markeras med ett utskjutande tak.
I övrigt finns flera portar in till byggnaden.
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Teknisk beskrivning, exteriört
Grund
Putsad, avfärgad i gråvitt.
Stomme
Limträbalkar och till viss del stålprofiler.
Tak
Sadeltak klätt med svart papp. Över nock finns en förhöjd fönsterförsedd del med pappklätt
sadeltak. Utrymmet mellan fönstren är klätt med panelimiterande röd plåt. Vindskivorna
utgörs av vitlackerad plåt.
Fasad
Fasaden är spritputsad med släta omfattningar. Fasaden är avfärgad i en mycket ljus gul
kulör, nästintill vit. Omfattningar avfärgade i en tegelröd kulör. Södra fasaden är klädd med
stående panel, rödfärgsmålad. Foder samt knutbrädor vitmålade.
Dörrar
Väster: Huvudentré i form av dubbelport med överljus samt tak. Det finns ytterligare en
dubbelport med överljus i väster.
Söder: Två dubbelportar varav den ena är något större.
Öster: Två dubbelportar samt en enkeldörr.
Samtliga dörrar är målade med en röd färg som är kraftigt solblekt. Dörrarna är panelklädda
eller panelimiterande.
Fönster
Fönstren är placerade en bit in i fasaden och är kraftiga. De utgörs av fyrkantiga
2-glasfönster spröjsade så fyra rutor uppstår, rödmålade.
Fönstren i lanterninen saknar spröjs.

Status
-

Fasaderna klädda med panel behöver målas.
Fönster med tillhörande fönsterbleck i behov av underhåll.

Åtgärdsförslag
-

Fasaderna klädda med panel målas med äkta falurödfärg i den ljusare kulören.
Fönstren rengörs och målas i en kulör lika befintligt. På sikt bör det övervägas om
fönstren ska ersättas med något smäckrare fönsterbågar.
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Svinhuset, smedjan, Längbro 2:25

Historik
Exakt när huset uppfördes har ingen lyckats fastställa men det finns med på en karta från
1858. Byggnaden användes från början som svinhus och i skogen intill, Svinhusskogen, fick
gårdens grisar böka runt. Bland annat matade man grisarna med vassle som var en restprodukt
från osttillverkningen i norra flygeln. Huset användes också en tid av smeden i Karlslund men
på 1940-talet bytte huset funktion ännu en gång. Då började man tillverka dörrhandtag och
stickkontakter av bakelit här inne. Produktionen hade tidigare ägt rum i Anckarsvärds
magasin.

Allmän beskrivning
Byggnaden består av en putsad byggnad med ena gavelspetsen klädd med rödfärgsmålad
panel. Taket utgörs av ett sadeltak täckt av sinuskorrugerad plåt. Fasaderna är spritputsade
med släta omfattningar. Fasaderna är avfärgade i en ljust gul kulör med ljusare slätputsade
partier. Fönstren på långsidorna samt på södra gaveln utgörs av mindre stickbågeformade
fönster medan det i gavelspetsarna sitter större fönster. Fönstren på norra gaveln är är också
större. Entréer finns på vardera kortsida samt en större dubbelport på östra sidan. På västra
sidan finns en tillbyggnad beståendes av flera mindre huskroppar varav den ena utgör dass.

Teknisk beskrivning, exteriört
Grund
Putsad, slät oavfärgad.
Stomme
Tegel
Tak
Sadeltak klädd med sinuskorrugerad plåt. Inbrädad takfot, på östra sidan i sin helhet men
endast till viss del på västra sidan.
Takfoten på östra sidan har troligtvis varit tjärad medan den västra varit målad med
falurödfärg. I gavelspetsarna utgörs takfoten av brädor, tjärade.
Vindskivor och takfotsbrädor, tjärade.
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På västra takfallet finns en hög skorsten i tegel.
Utbyggnaden på västra sidan har såväl sinus- som trapetskorrugerad plåt.
Fasad
Fasaderna är spritputsade och avfärgade i en mycket ljust gul kulör med släta ljusare
omfattningar. Kalkputs med lagningar av cementhaltigt bruk där kornstorleken på ballasten
varierar. Vissa av lagningarna är avfärgade, andra inte.
Södra gaveln är försedd med rödfärgsmålad locklistpanel.
Tillbyggnaden på västra sidan har fasader klädda med rödfärgsmålad panel.
Dörrar
Öster: Stor dubbelport av trä som sticker upp något i takfallet så att taket här har lyfts något.
Vardera dörrblad är försedd med ett småspröjsat fönster. Porten är troligtvis tjärad eller
brunbetsad medan fönstren är målade mörkt röda.
Norr: Dubbelport av stål, vardera dörrblad är försedd med en glasruta.
Söder: Dubbelport av trä klädd med stående panel.
Fönster
På långsidorna samt södra gaveln utgörs fönstren av stickbågeformade småspröjsade fönster
med bågar av järn, målade mörkt röda. Fönstren har lösa innerbågar, vitmålade.
På norra gaveln finns tre fönster. De utgörs av spröjsade tvåluftfönster med mittpost.
Fönstret placerat ovanför porten är småspröjsat. Fönstren är målade mörkt röda.
På södra gaveln finns fyra fönster. De utgörs av småspröjsade tvåluftsfönster med mittpost,
vitmålade. De två mittersta fönstren är något högre än de andra två. Dessa kan vara
kopplade eller ha lösa innerbågar.
Fönsterfodren är vitmålade.

Status
-

På västra sidan finns fuktskador i takfoten.
Vindskivor i behov av underhåll, även på tillbyggnaden.
Teglet i skorstenen är skadat, troligtvis även fogarna.
Putsskador. Lagningar av cementhaltigt bruk.
Fasaden klädd med panel behöver målas.
Dörrar i behov av underhåll.
Fönster i behov av underhåll.

Åtgärdsförslag
-

Taket med tillhörande hängrännor behöver se över för att förhindra vidare fuktskador i
takfoten. Åtgärder i takfoten sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Vindskivor behandlas med tjära eller rödtjära.
Skorstenen åtgärdas på antikvariskt godtagbart sätt.
Lagningar av cementhaltigt bruk avlägsnas. Lagning av putsskador sker på
antikvariskt godtagbart sätt.
Fasaden målas med äkta falurödfärg i den ljusa kulören.
Dörrarna tjäras.
Fönstren åtgärdas på antikvariskt godtagbart sätt.

90

Vagnslider, Längbro 2:25

Allmän beskrivning
Byggnaden består av en större rödfärgsmålad och panelklädd byggnad med sadeltak täckt av
sinuskorrugerad svartmålad plåt. Byggnaden saknar fönster men det finns flera portar. På
östra och västra sidan finns vardera två större dubbelportar. En skjutport finns även på södra
sidan. På västra sidan finns en mindre tillbyggnad.

Teknisk beskrivning, exteriört
Grund
Plintar av huggen granit
Stomme
Regelstomme av timmer
Fasad
Nedre delen av fasaden är klädd med liggande panel. Den övre delen av fasaden med
locklistpanel som i nederkant formats till en spets. Fasaderna delas av vitmålade brädor som
sträcker sig över hela fasaden, utom i gavelspetsarna.
Utbygganden är klädd med stående slät panel.
All panel är målad med falurödfärg.
Tak
Sadeltak klädd med sinuskorrugerad plåt, svartmålad.
Tillbyggnadens tak utgörs av ett sadeltak klätt med svartmålas sinuskorrugerad plåt.
Portar
Öster och väster: På vardera sida två stora dubbelportar monterad så att ett fiskbensmönster
bildas. Har troligtvis varit svartmålade men är i dag solblekta.
På södra gaveln finns en större skjutport klädd med panel monterad så att ett
fiskbensmönster uppstår. Rödmålad.
På östra sidan finns även en större port mitt på fasaden, klädd med panel lika fasaden.
Tillbyggnaden har en dubbelport av stående brädor målad med falurödfärg.
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Status
-

Färgen på taket flagar och rostar.
Panelen har en del torksprickor och färgen fäller.
Vitmålade brädor torksprickor och färg som flagar.

Åtgärdsförslag
-

Taket ses över så det inte läcker på grund av rostskador. Takplåten rengörs och målas
med lämpligt färgsystem i en svart kulör. Åtgärder sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Panelen målas med äkta falurödfärg i den ljusare kulören.
De vitmålade brädorna skrapas rent från löst sittande färg målas med linoljefärg i
kulör lika befintlig.
Portarna ses över och målas. Används täckfärg ska svart eller röd linoljefärg användas.
Alternativt falurödfärg.
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Nya ridhuset, Längbro 2:25.

Historik
Byggnadsår 1996.

Allmän beskrivning
Byggnaden är uppförd med moderna byggmetoder. Konstruktionen står på en gjuten
betongsyll och plintar. Stommen är en järnkonstruktion. Fasaden är en rödmålad
lockläcktpanel, insidan enbart plåtklädd. Knutbrädorna är vitmålade. En vitmålad bräda täcker
skarvarna mellan de olika sektionerna. Sadeltakets fackkonstruktion är täckt med
vågkorrugerad svart plåt. En längsgående vitmålad bräda täcker mot taket ovan fönsterraden.
Takrännor och stuprör av svart plåt. En stor dubbelport och en mindre dörrar är placerad i
gaveln, ytterligare två trädörrar finns i långsidorna, alla är svartmålade. Längs med takfoten
sitter 14 grupper om 6 fönster på vardera långsida med enkelglas som är vitmålade.

Teknisk beskrivning

Grund
Betongsockel och betongplintar.
Stomme
Stålprofiler.
Fasad
Rödmålad lockläktpanel.
Tak
Sadeltak klätt med vågkorrugerad svart plåt.
Takrännor och stuprör av svart plåt.
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Dörrar
En stor dubbelport och tre mindre dörrar av trä, svartmålade.
Fönster
Längs med takfoten sitter 14 grupper om 6 träfönster på vardera långsida. Enkelglas.
Vitmålade.

Status
Nyskick

Omedelbara åtgärder
Normalt underhåll
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Gäststall, Längbro 2:25.

Historik
Byggnadsår 1998.

Allmän beskrivning
Byggnadens konstruktion av stolp- och regelverk står på en gjuten platta på mark.
Brädpanelen är liggande och rödmålad. Konstruktion är öppen vid takfoten för att erhålla god
luftväxling. Längsgående vitmålad bräda är fastsatt mot takstolstassarna. Sadeltaket är klätt
med sinuskorrugerad svart plåt lagda på längsgående reglar på takstolar. Takfotsbrädan är
svartmålad. Svartmålade vindskivor har en påspikad profilerad bräda för att täcka
takrännornas ändar. Svart täckplåt på vindskivorna. Svarta takrännor och stuprör av plåt.
Boxdörrarna med stående panel är svartmålade. Gallerförsedd öppning är placerad i dess övre
del. Upphängning med bandgångjärn. Vitmålade omfattningar, knutbrädor och stolpar på
gavlarna.

Teknisk beskrivning
Grund
Betongplatta på mark.

Stomme
Stolpverk- och regelkonstruktion.
Fasad
Liggande rödmålad panel. Öppen konstruktion vid takfot för att erhålla god luftväxling.
Tak
Sadeltak. Sinuskorrugerad svart plåt lagd på längsgående reglar på takstolar.
Svartmålade vindskivor och svart täckplåt.
Takrännor och stuprör av plåt, svarta.
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Dörrar
Boxdörrar av ramverk med stående svartmålad panel. Gallerförsedd öppning i dess övre del.
Bandgångjärn.
Vitmålade omfattningar, knutbrädor och stolpar på gavlarna.

Status
Nyskick

Omedelbara åtgärder
Normalt underhåll
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Ridbanans byggnader, Längbro 2:25.
Stall

Historik
Ridbanan anordnades under 1850-talet. Stallbyggnaden kan vara från denna tid.

Allmän beskrivning
Byggnaden ligger strax söder om Anckarswärds magasin vid dammen. Användningen har
varit stall. Nuvarande funktion är förråd. Byggnaden står på en betonggrund. Timmer- eller
stolpverkskonstruktionen är brädklädd med lockläkt som är rödmålade med slamfärg.
Sadeltaket är klätt med tvåkupigt tegel. Nockpannorna är av lertegel. De dubbla vindskivorna
är målade svarta. Plåttäckningen är svart. På norra takfallet finns en plåtklädd ventilationshuv.
En förhållandevis ny bräddörr finns på östra gaveln, denna är målad svart. Framför denna dörr
finns en betongtrappa. Bredvid denna finns en igensatt äldre rödmålad bräddörr med
bandgångjärn. Högre upp på gaveln en lucka, rödmålad. Den västra gaveln har en bred
svartmålad bräddörr med horisontellt liggande panel. Även denna gavel har en lucka i
gavelspetsen som är rödmålad. Dörromfattningarna är målade svarta. Fönstren är tre stycken
småspröjsade med mittpost som är målade gröna. Fönsterbleck av plåt. Omfattningar saknas.

Teknisk beskrivning
Grund
Betonggrund, omålad.

Stomme
Timmer- alternativt en stolpverkskonstruktion.
Fasad
Lockläktspanel. Rödmålad.
Tak
Sadeltak med takpannor av tvåkupigt lertegel. Nockpannor av lertegel.
Takrännor och stuprör av svart plåt.
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Dörrar
En modern trädörr med vertikal panelning med sparkplåt nedtill, svartmålad.
Betongtrappa finns här med två sättsteg.
En enklare svart bräddörr med horisontella brädor.
Tre rödmålade bräddörrar eller luckor på gavlarna.
Fönster
Tre stycken småspröjsade träfönster med mittpost i fasaden mot söder. Grönmålade.
Hörnjärn.

Status
I behov av restaurering.

Övriga byggnader
Funktionärsbyggnad

Historik
Byggnadsår okänt.

Allmän beskrivning
Tre baracker staplade på varandra. Klädda med rödmålad fasspontpanel. Vitmålade
knutbrädor. Taken är täckta med korrugerad plåt. Bräddörr finns i vardera gavel. Fönstren är
täckta med luckor. En trätrappa leder upp till den övre baracken.
Skärmtak är placerat i den ena lägre gaveln.
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Transformatorstation, Längbro 2:141

Historik
Privatägt
Transformatorstationen byggdes 1938.

Allmän beskrivning
Byggnaden är kubisk i två våningar med ett flackt sadeltak. Grunden är en betongplatta på
mark. Sockeln av betong har tydliga avtryck efter formbrädorna. Stommen i den ursprungliga
kubiska byggnadskroppen och tillbyggnaden är murad med rött tegel, kryssförband och med
konvexa fogar. Taket är ett plåtklätt sadeltak med falsad skivplåt. Tillbyggnaden har ett
pulpettak med vågkorrugerad plåt. Dörr och portar av trä och metall, klädda med vertikal smal
panel, målade brunröda. Baksidans dörr helt i metall. Dörrarnas överljus är spröjsade med
armerat glas. Murade raka valv över öppningarna. Dolda bandgångjärn med kraftiga
gångjärnsstaplar. Baksidan mot väst finns spåren efter en igensatt port med rakt valv.
Nuvarande dörr är av plåt. Fönster finns tre stycken på gaveln mot norr, dessa är
enluftsfönster med armerat glas. På baksidan syns spåren efter ett igensatt fönster, fyllningen
av tegel.
På nedre delen av fasaden mot norr finns ett stort ventilationsgaller med murat rakt valv över
öppningen.
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Teknisk beskrivning

Grund
Platta av betong på mark.
Stomme
Tegel.
Fasad
Tegel. Kryssförband med konvexa fogar.
Tak
Sadeltak. Falsat svart skivtäckt plåttak.
Tillbyggnaden vågkorrugerad plåt. Inbrädad takfot, rödmålad.
Dörrar
Framsidans vänstra dörr är tvådelad med öppningsbar sida och plåtklädda nedre delar,
överljuset är av trä med armerad glasruta och avdelat med spröjs.
Dubbelport av trä med plåtklädd nedre del och stort spröjsat överljus av trä med hörnjärn.
På baksidan finns en plåtdörr.
Alla dörrarna är målade brunröda.
Fönster
Gavel mot norr har tre enluftsfönster med armerat glas. Fönsterbågar av trä.
Fönsterbleck.
Målat brunröda.

Status






Tegelfasaden nedklottrad på norrsidan. Påväxt av alger på nedre del av fasad mot
väst.
Takplåt nedsmutsad av luftförorening och rostigt.
Takfot torkskador och flagnande färg.
Plåtdörr på västra sidan rostig i nederkant.
Fönster torkskador med flagnande färg.

Omedelbara åtgärder




Fasad rengöres från klotter och algpåväxt.
Plåtdörr rostskyddsbehandlas och målas om.
Fönster rengöres och målas om.
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Fiskodlingsanläggningen, Längbro 2:20

Historik
Byggnaden som idag inrymmer ett krukmakeri byggdes av godset 1933. Den byggdes som en
kläckningsanstalt och fungerade som detta i samarbete med Hushållningssällskapet fram till
1968. Karlslunds fiskodling var försedd med för tiden den mest moderna anläggningen.
Utrustningen såg ut som ett laboratorium med en stor mängd glasbehållare för
äggkläckningen.
Här odlades sik, laxöring, gädda, lake, abborre, gös och siklöja som sedan planterades ut i
Hjälmaren.

Allmän beskrivning
Byggnaden är en putsad tegelbyggnad på 1½ våning med klassicistisk utformning. Grundmur,
knutar och fönsteromfattningar är slätputsade. Fasaden är spritputsad och ljust avfärgad. En
trappstegsformad gesims avslutar fasaden. Sadeltaket är täckt med enkupigt lertegel.
Takkuporna, en på vardera takfallet är putsade som fasaden med två kvadratiska fönster med
korsspröjs är grönmålade. Taken är tegelklädda. Två skorstenar med utkragande krön är
symetriskt placerade mitt på taknock. Hängrännor och stuprör är grönmålade. Entrén med en
grönmålad dubbeldörr av trä inramas av en slätputsad portik, överdelen är trappstegsformad
som gesimsen och plåtklädd. Trappan av betong har sättsteg åt tre håll. De kopplade och
spröjsade fönstren med mittpost på bottenvåningen är tre stycken på vardera långsida, två på
vardera gavel är symetriskt placerade och målade gröna. Fönstret över entrén och det motsatta
gavelfönstret är båda spröjsade tvåluftsfönster med enkelglas med mittpost och innanfönster,
grönmålade.

Teknisk beskrivning

Grund
Cementputsad, målad mörkgrå.
Stomme
Tegel.
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Fasad
Spritputsad med släta knutar, dörr- och fönsteromfattningar.
Takkuporna spritputsade.
Avfärgad gråvit.
Tak
Sadeltak klätt med enkupigt lertegel.
Takkupor på båda takfallen, tegeltak.
Två skorstenar med utkragande krön.
Vindskivor vita med vit plåtavtäckning.
Dörr
Dubbeldörr med diagonalt ställd panel. Grönmålad.
Cementtrappa med sättsteg åt tre håll.
Fönster
Fönster av trä i undervåningen är spröjsade tvåluftsfönster med enkelglas, har mittpost och
innanfönster, grönmålade.
Takkuporna, kvadratiska flerglasfönster med mittpost, tvärspröjsade och målade gröna.
Övervåningens fönster i gavlarna är spröjsade tvåluftsfönster, enkelglas har mittpost och
innanfönster, grönmålade.
Slätputsade omfattningar.

Status








Marken är odränerad vid den västra gaveln, marken är mycket sumpig.
Avfärgningen flagar på fasaden. Rester från klättrande växter sitter på putsen.
Takfoten är sprucken och puts faller av på flera ställen.
Tegeltaket delvis smutsigt av nederbörd. Skorstenens tegel vittrar.
Vindskivorna är torkskadade.
Entrédörrarna är torkskadade, sprickor i träpanelen och flagnande färg.
Fönstren är torkskadade, rostiga beslag, kittet lossnar och färg flagnar.

Omedelbara åtgärder







Marken dräneras.
Fasaden rengörs.
Skador i puts lagas och avfärgas.
Skorstenens vittrade tegel byts.
Dörrarna rengörs, inoljas och målas.
Fönster restaureras. Löst kitt tas bort, rostiga beslag rengöres och
rostskyddsbehandlas, fönstren inoljas och målas om.
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Materialboden

Allmän beskrivning
Byggnaden är byggd i 1 plan med källare på en murad grund som är putsad. Trappa till
källaren finns på den västra gavelns utsida, källaren har fyra englasfönster, tvålufts med
mittpost, vitmålade. Fasaden har en spontad lockläkts panel rödmålad med vitmålade
knutbrädor. Taket är ett sadeltak klätt med enkupigt lertegel. De dubbla vindskivorna är
vitmålade med svart plåttäckning. Takrännor och stuprör är av svart plåt. Skorstenen med
plåttäckning är placerad mitt på nock vid den västra gaveln. De svartmålade dörrarna är av trä
med diagonalt ställd smal panel från kanterna upp mot mitten. Dörromfattningarna är
vitmålade. Spröjsade vitmålade enkelglasfönster med mittpost. Fönsteromfattningarna är
vitmålade.

Teknisk beskrivning

Grund
Källare. Cementputs på betongmursten.
Stomme
Okänd.
Fasad
Spontad rödmålad lockläktpanel. Knutbrädor vitmålade.
Tak
Sadeltak med enkupigt lertegel.
Skorsten med utkragande krön.
Dubbla vindskivor vitmålade. Svart plåtavtäckning.
Dörr
Två trädörrar klädda med smal diagonalställd panel, svartmålad.
Omfattningar vitmålade.
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Fönster
Källaren har vitmålade rektangulära tvåluftsfönster av trä med mittpost.
Byggnadens övriga träfönster är spröjsade englasfönster med innanfönster, tvåluft med
mittpost, vitmålade.
Omfattningar vitmålade.

Status





Putsen på grundmuren är sprucken och på stora områden har putsen lossnat.
Överlag har fönstren torksprickor med rostiga beslag och flagnande färg.
Panel, knutbrädor, takfotsbrädor och vindskivorna har torksprickor med flagnande
färg.
Nedsmutsat taktegel med algpåväxt.

Omedelbara åtgärder




Putsskadorna på grundmuren lagas.
Fasaden rengörs och målas.
Fönster restaureras. Löst kitt tas bort, rostiga beslag rengöres och
rostskyddsbehandlas, fönstren inoljas och målas om.

Dass och förrådslänga

Allmän beskrivning
Byggnaden verkar ha använts som toalett, vedförvaring och förråd. Regelstommen är
uppbyggd på en sula där tre av de lägre sidorna utjämnats med ett skift av mursten. Fasaden är
en rödmålad lockläktpanel. Knutbrädorna är vitmålade. Sadeltaket har enkupiga röda
cementpannor lagda på breda ospontade underbrädor. Nocken är plåtklädd. Galvade takrännor
och stuprör med raka böjar och falsade skarvar. Vindskivorna är dubbla och vitmålade,
skvättbräda saknas. De svartmålade dörrarna är tre stycken på långsidan, det är enkla
bräddörrar med diagonalt ställd smal panel. Toalettdörren är en gråmålad masonitklädd
trädörr med trälameller på den övre delen för luft och ljusinsläpp. Dörromfattningarna är
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vitmålade. Vid toaletten finns ett enluftsfönster samt ut mot vägen ett tvåluftsfönster med
mittpost. Alla har enkelglas och är vitmålade. Fönsteromfattningarna är vitmålade.

Teknisk beskrivning

Grund
Sockel av cement och mursten.
Stomme
Regelstomme.
Fasad
Spontad lockläktpanel, finsågade, rödmålad med slamfärg. Knutbrädor vitmålade.
Tak
Sadeltak. Enkupiga röda cementpannor. Dubbla vindskivor, vitmålade.
Dörr
Tre svartmålade trädörrar klädda med smal diagonalställd panel. Omfattningar vitmålade.
Toalettdörr av trä, gråmålad, masonitklädd och övre del ett ljusinsläpp av smala lameller.
Omfattningar vitmålade.
Fönster
Träfönster vid toalett är ett rektangulärt vitmålat enluftsfönster med enkelglas. Omfattningar
vitmålade.
Träfönster mot vägen är ett enkelglasfönster med tvärspröjs och mittpost, vitmålat.
Omfattningar vitmålade.

Status






Allmänt förfall.
Taket har börjat rasa in på den norra sidan. Takpannorna är beväxta med lav och
mossa. Vindskivorna har torksprickor och saknar plåtavtäckning.
Fasaden har torksprickor och är rötskadad. Färgen flagnar.
Dörrarna har torksprickor och färgen flagnar.
Fönster överlag är torkskadade med rostiga beslag och flagnande färg.

Omedelbara åtgärder






Lagning av tak och vindskivor. Rengöring av takpannor.
Städning utvändigt och i byggnad.
Fasaden lagas, rengöres och målas med röd slamfärg.
Dörrarna rengörs, inoljas och målas om.
Fönster restaureras. Löst kitt tas bort, rostiga beslag rengöres och
rostskyddsbehandlas, fönstren inoljas och målas om.
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Glasbehållare för romkläckning. Foto från Örebro Läns Museums arkiv.

106

Karlslunds kraftstation, Längbro 2:141

Historik
Karlslunds kraftstation är byggd 1897 och är en av Sveriges första vattendrivna kraftstationer
och byggherren bakom denna modernitet var förstås Theodor Dieden själv. Med kraftverket
satte han Karlslund på kartan som Sveriges första och mest elektrifierade gård. Den första
glödlampan tändes dock redan 1886 på Karlslunds gård. Här fanns inte mycket som inte drevs
med el: kvarnmaskiner, mjölkningsmaskiner, sädesharpor, hackelsemaskiner, tröskverk och
sågverk, mejeri, säckhissar, hissar i logar, i stall och i ladugårdsskullar, frönötare,
borrmaskiner, slipstenar, vattenverket, uppvärmning och belysning av drivbänkar och växthus
och mycket mer ändå.
Från 1906 till 1934 levererade kraftstationen på Karlslund elkraft till Statens järnvägars
centralverkstad inne i Örebro. Kontraktet upphörde då järnvägen elektrifierades och Staten
kunde stå för sin egen elförsörjning. Theodor Dieden skriver i sina anteckningar att Karlslund
under dessa 28 år har levererat elkraft till centralverkstaden för 1 000 000 kronor vilket förstås
var en väldigt hög summa på den tiden. Men Karlslund fick snabbt en ny kund i form av Kils
socken som elektrifierades 1935 och kontraktet var beslutat att löpa fram till 1955.

Allmän beskrivning
Byggnaden består av en 1½ vånings byggnad uppförd i tegel. Taket utgörs av ett sadeltak klätt
med svartmålad falsad plåt. Vid norra gaveln finns en snedtäcka, med fasader av murat tegel
och taket skivklätt med svartmålad plåt. Dekoren utgörs av markerade och något utskjutande
knutar samt av på fasaden vertikala utskjutande band. Under takfoten löper en takfotsgesims
formad i murverket. På västra sidan finns två portar varav den ena i snedtäckan. Ytterligare en
port finns på den södra gaveln. På södra gaveln står ”KRAFTSTATION 1897”. På västra
sidan av byggnaden finns ytterligare en mindre snedtäcka, troligtvis dock senare tillkommen.
Den har rödfärgsmålade fasader av panel samt plåtklätt tak av sinuskorrugerad plåt.
På västra sidan ansluter, till kraftstationen, en större trumma av brädor som lett vatten hit från
ovanliggande damm.
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Teknisk beskrivning, exteriört
Grund
Platta med synlig sockel av huggen granit. Asfalten går på vissa ställen upp mot
tegelfasaden.
Stomme
Tegel
Fasad
Tegel, kryssförband med rundstrukna fogar.
Tak
Sadeltak täckt av skivplåt med förskjutna skarvar, svartmålat.
Snedtäckan på västra sidan: Sinuskorrugerad plåt, svartmålad.
På västra takfallet finns en skorsten murad av tegel med utkragande krön. Plåtavtäckt.
Dörrar
Väster: Porten längst åt söder utgörs av en port av trä beståendes av tre dörrar. Vardera
dörrblad är försedd med tre fyllningar och kraftiga bandgångjärn, formade efter speglarna.
Dörren är målad i en rosa kulör. Troligtvis är det ej den ursprungliga kulören utan en
kraftigt solblekt färg. Ovanför porten finns ett stickbågeformat överljus. Det består av två
småspröjsade lufter med mittpost och är målat lika porten.
Porten i snedtäckan utgörs av en dubbeldörr av trä med stickbågeformad överkant. Vardera
dörrblad har tre fyllningar och kraftiga bandgångjärn, formade efter speglarna. Porten är
målad i en brun kulör.
Söder: Porten med tillhörande överljus är lika den på västra sidan som består av tre dörrar.
Denna dörr är dock målad i en brun kulör.
Samtliga portar är troligtvis senare tillkomna.
Fönster
På östra sidan finns fem och på södra gaveln två fönster med stickbågeformad överdel. De
har korspost och vardera luft är småspröjsad. I södra gavelspetsen finns ett lägre småspröjsat
fönster med mittpost och två lufter. På västra fasaden finns tre fönster, snedtäckan döljer
dock en del av fasaden. Ett av fönstren är lika dem på östra sidan medan två av dem är något
lägre, med mittpost och två småspröjsade bågar. Enkelglasfönster. Fönsterbrädorna utgörs
av snedställda tegelstenar. Fönstren är målade i en rosa kulör, eventuellt med plastfärg.
Under finns spår av en röd kulör.
Det finns även ett par jalusier av järn på byggnaden.

Status
-

Färgen på taket flagar. Kan vara en färdiglackerad plåt där färgen släpper.
Färgflagnad på stuprör.
En del frostskador och saltutfällningar i murverket. En del fogar dåliga.
Portarna har torrsprickor.
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-

Fönstren i behov av underhåll.
Jalusierna rostangripna.
Trumman i behov av översyn

Åtgärdsförslag
-

-

Taket ses över. Åtgärder sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Stuprören ses över. Målas med lämpligt färgsystem, i en svart kulör.
Skador i murverket åtgärdas på antikvariskt godtagbart sätt. En översyn bör göras på
hur den förbipasserande vägen påverkar murverket. Detta för att förhindra vidare
saltutfällningar och frostskador.
Portarna ses över, åtgärder sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Fönstren ses över, åtgärder sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Jalusierna ses över, åtgärder sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Trumman ses över och behandlas så att virket inte skadas. Troligtvis är brädorna
behandlade med tjära.

Foto från Örebro Läns Museums arkiv.
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Foto från Örebro Läns Museums arkiv.

Foto från Örebro Läns Museums arkiv.
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Minikraftverket, Längbro 2:20

Historik
Byggnaden uppfördes 1982.

Allmän beskrivning
Byggnaden består av en mindre byggnad med sadeltak, täckt av svart trapetskorrugerad plåt.
Byggnadsstommen är murad och fasaden är klädd med rödmålad lockpanel. På västra gaveln
finns två större svarta portar. På norra sidan finns ett fönster. På samma sida finns en
jalusi/ventilationsöppning. Det finns ytterligare två, en på södra fasaden och en på östra. En
liten låg snedtäcka finns på södra fasaden

Teknisk beskrivning, exteriört
Grund
Platta, grunden är putsad, rå.
Stomme
Murblock.
Tak
Sadeltak täckt av trapetskorrugerad plåt, svartlackerad.
Snedtäckan på södra sidan: Falsad plåt, svartlackerad.
Vindskivor av svartlackerad plåt.
Fasad
Locklistpanel, målad med röd alkyd.
Dörrar
Väster: Två dubbelportar av stål, svarta.
Fönster
Kopplat tvåglasfönster med mittpost och två lufter. Vardera luft är indelad med spröjs i tre
rutor. Behandlat med brun bets, eller liknande.
Det finns även ett par jalusier av plåt på byggnaden, svarta.
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Status
-

Färgen på taket är delvis borta och vindskivorna flagar.
Skador på fasadens panel i form av sprickor och algpåväxt.
Fönstret i kraftigt behov av underhåll.

Åtgärdsförslag
-

-

Taket ses över, eventuellt byts eller målas delar av plåten. Vindskivorna målas svarta
med lämpligt färgsystem. På sikt bör det övervägas om plåttaket ska ersättas med
lertegel.
Panelen lagas och tvättas rent. På sikt bör det övervägas om panelen ska ersättas och
målas med falurödfärg.
Fönstret behandlas med bets i en brun kulör, eller lika befintligt utförande.
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Kvarnstallet, Längbro 2:20

Historik
Uppfört 1883.

Allmän beskrivning
Putsad byggnad med sadeltak täckt med trapetskorrugerad plåt. Fasaderna är spritputsade med
slätputsade omfattningar och listverk. De spritputsade fasaderna är avfärgade i en mycket ljust
brun kulör medan de släta partierna är avfärgade i vitt. Med lika avfärgning som kvarnen. På
södra och västra fasaderna finns flera dörrar av varierande slag, de är alla röda. På norra och
östra fasaderna finns några mindre fönster, även dessa röda.

Teknisk beskrivning, exteriört
Grund
Granit, murad. Lagningar av cement.
Stomme
Murverk av sten.
Tak
Sadeltak med öppen takfot belagt med omålad sinuskorrugerad plåt ovanpå ett tidigare tak
av spån.
Vindskivor troligtvis tjärade.
Fasad
Spritputsad samt avfärgad i ljust brun kulör. Slätputsade omfattningar, knutar samt
våningsavskiljande band på gavlarna är vita. Puts kc-bruk på ursprungligt kalkbruk.
Avfärgad med KC-färg.
Dörrar
Stallets framsida mot väst har två dubbelportar av trä med liggande bred fasspontad panel
monterad på stående brädor.
Bandgångjärn och gångjärnsstaplarna är handsmidda.
Murverket över öppningarna är stickbågevalv.
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Dörrarna i den södra gaveln är enkla bräddörrar. Mittendörren utgörs av en dubbelport av
stående plank.
Dörren till höger om denna är klädd med liggande panel. Denna dörr har ett spröjsat
överljus.
Igensatt dörr finns till vänster om denna. Nedre delen består av stående panel och i den övre
delen finns ett fyrkantigt spröjsat fönster.
Dörrarna är målade mörkt röda.
Fönster
Fönstren är rektangulärt liggande, småspröjsade, enluftsbågar. De är målade mörkt röda.

Status
-

Vindskivorna är i behov av ommålning/behandling.
Takfotstassar i behov av ommålning/behandling.
Enstaka sprickor och färgsläpp finns i putsen. Troligtvis finns lagningar med
cementhaltigt bruk.
På norra fasaden finns mossa och algpåväxt.
Cementlagningar i grunden
Dörrar och portar behöver ses över överlag. De har torkskador. En av portarna på östra
fasaden saknar panel.
Fönstren i behov av underhåll.

Åtgärdsförslag
-

Vindskivor behandlas med tjära.
Takfotstassar behandlas med tjära
Sprickor och färgsläpp på fasaden ses över. Eventuella åtgärder sker på antikvariskt
godtagbart sätt.
Norra fasaden rengörs på ett för putsen skonsamt sätt.
Lagningar av cementhaltigt bruk avlägsnas.
Åtgärder på dörrar och portar sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Åtgärder på fönster sker på antikvariskt godtagbart sätt.
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Tekniska kvarnen, Längbro 2:20

Historik
I början av 1880-talet fanns det tre kvarnar i Karlslund men samtliga var mer eller mindre
obrukbara. Theodor Dieden beslöt sig för att bygga nytt och den 26 maj 1881 tecknades ett
kontrakt mellan honom och ingenjören Carl E. Jansson i Lindesberg om att uppföra en ny
kvarn och gräva en kanal till densamma. Kvarnbyggnaden skulle vara av sandsten och
murtegel på gråstensgrund samt täckas med engelsk galvaniserad korrugerad plåt. I april 1882
anmälde han sedan att han anlagt en mjölkvarn benämnd Karlslunds kvarn, med tio par stenar
och grynverk. Dieden meddelade också att kvarnverksamheten upphört i såväl norra som
södra kvarnarna samt i kvarnen vid Snavlunda. Ett nytt kvarnstall uppfördes 1883 och 1888
byggde man en ny magasinsbyggnad av tegel och sandsten med tegeltak. Tidigare hade
nämligen den gamla norra kvarnen tjänstgjort som magasin.
22 maj 1889 härjade en brand i den nybyggda kvarnen. Elden antogs ha uppkommit genom
gnistor från ett par hopslående kvarnstenar. En artikel i Nerikes Allehanda beskriver att
”eldskenet” syntes ända från staden och att människor åkte, gick och rodde ut till kvarnen för
att se ”en ståtlig fast sorglig syn”. Arbetet med att återuppföra kvarnen efter branden
påbörjades på en gång och det var då den fick det utseende som den har idag. 1897 drogs
också ett bispår från Örebro-Svartåbanan ner till kvarnmagasinet. Karlslunds kvarn var under
hela verksamhetsperioden utarrenderad till olika bolag och mjölnare. 1910 funderade man på
att bygga om kvarnen som då hade utökat sin kapacitet till 12 par stenar. Men någon
ombyggnad kom aldrig till stånd, istället fick kvarnverksamheten vara vilande i 20 år för att
sedan startas igång igen på 1930-talet. Kvarnverksamhet bedrevs på Karlslund fram till år
1975 då de sista malstenarna stannade.

Allmän beskrivning
Stor putsad byggnad med sadeltak, täckt av enkupigt lertegel. Rektangulär mindre utbyggnad
i norr med sadeltak i vinkel mot huvudbyggnaden. Spritputsad gråaktig fasad med slätputsade
vita omfattningar, våningsavskiljande band och hörn. Tre hela våningar och två halvvåningar
under takfallet samt en källarvåning. Småspröjsade rödmålade fönsterbågar i fönsteröppningar
med svagt segmentsformade överstycken. Fem osymmetriskt placerade fönsteraxlar på
gavlarna. Sex fönsteraxlar på långsidorna med ojämn fönstersättning. Öppning för vattenkanal
i källaren. Tre dörröppningar i källarvåningen, en dubbelport i sydväst. En dubbelport och en
enkeldörr i första våningen åt söder. Till huvudentrén leder en lång ramp av tryckimpregnerat
virke.
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Teknisk beskrivning, exteriört
Grund
Huggen granit.
Stomme
Tegel.
Tak
Sadeltak belagt med enkupigt rött lertegel. Vindskivor troligtvis behandlade med tjära,
rödtjära eller roslagsmahogny. Möjligen har även takfoten varit behandlad på samma sätt
som vindskivorna.
Fasad
Reveterad och spritputsad samt avfärgad i en grå kulör. Slätputsade omfattningar, knutar
samt våningsavskiljande band, vita. Puts av kalkbruk. Avfärgad med kalk- eller KC färg.
Dörrar
Söder: Huvudentré i form av pardörr av trä. Klädd med liggande panel. Dörren är senare
tillkommen. Enkeldörr med spröjsad glasruta i övre delen och fyllningar i den nedre. Dörren
är senare tillkommen.
Norr: Två enkeldörrar, varav den ena i tillbyggnaden. Den i huvudbyggnaden är av stål samt
senare tillkommen. Dörren i tillbyggnaden utgörs av en spegeldörr av trä med fyra
fyllningar.
Väster: Tre dörrar varav två pardörrar eller portar. Samtliga dörrar utgörs av spegeldörrar av
trä med fyra fyllningar. De två portarna är lägre.
Samtliga dörrar är målade mörkt röda.
Fönster
Fönstren består av småspröjsade tvåluftsfönster med mittpost. Bågarna är enkla med lösa
innerbågar lika ytterbågarna.
På norra sidan i tillbyggnaden är ett av fönstren egentligen en lucka. På östra sidan av
tillbyggnaden är fönstren ersatta med svartmålad plåt/järnskivor.
Fönstren är målade mörkt röda.
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Teknisk beskrivning, interiört
Kvar från kvarnverksamheten finns en del utrustning som sträcker sig över alla
våningsplanen.

Status
-

Vissa takpannor ligger fel.
Vindskivor och takfot i behov av underhåll.
Färgflagnad på hängrännor och stuprör.
Lokala putsbortfall, bland annat skada under takfoten på tillbyggnaden. Även
putsskador mot marken. Lagningar av cementhaltigt bruk.
Fönstren i behov av underhåll. Plåt eller järnskivor som ersatt glasrutorna rostar.

Åtgärdsförslag
-

-

Taket ses över, troligtvis är det en vattenläcka från taket som orsakat skadan på
tillbyggnaden.
Vindskivor och takfot behandlas lika befintligt utförande. Troligtvis är de behandlade
med tjära. Eventuella skador åtgärdas lika befintligt utförande och på antikvariskt
godtagbart sätt.
Hängrännor och stuprör målas med lämpligt färgsystem i kulör lika befintliga.
Putsskador lagas med kalkbruk samt avfärgas med kalkfärg. Lagningar av
cementhaltigt bruk tas bort. Åtgärder sker på antikvariskt godtagbart sätt.
Fönstren ses över och renoveras på antikvariskt godtagbart sätt.

Foto från Örebro Läns Museums arkiv.
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Foto från Örebro Läns Museums arkiv.
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Tegelmagasinet, Längbro 2:20.

Historik
Magasinsbyggnaden av tegel och sandsten uppfördes 1888 och inreddes till silomagasin och
rensrum. Tidigare hade den nedlagda norra kvarnen använts. Det fanns en bro mellan
magasinet och kvarnen och på den fraktades säden med en rälsbunden kärra. Idag finns en
färg- och byggnadsvårdsbutik i en del av det gamla magasinet. Bottenvåningen har tidigare
även inrymt en glashytta.

Allmän beskrivning
Magasinet är uppfört i tegel på en granitgrund med tre hela och två halva våningsplan. Teglet
är murat i kryssförband och över fönstren är det raka avbärande valv medan portarna och
dörrarnas överstycken har stickbågsformade valv. Ankarjärn synliga på fasaden i höjd med
bjälklaget. Sadeltaket är klätt med enkupigt rött lertegel, nock klädd med plåt. Vindskivorna
är omålade. Två större dubbla portar. En enkeldörr på långsidan mot vägen. Dörr finns kvar
en bit upp på den norra gaveln där det tidigare fanns en gångbro till kvarnen. Alla portar och
dörrar är av trä, målade i rödbrunt och bärs upp med långa svartmålade bandgångjärn och
gångjärnsstaplar. De symmetriskt placerade fönstren är spröjsade och indelade med sex små
rutor, tvåluftsfönstren har mittpost och är målade rödbruna. Alla har enkelglas.
I det sydöstra hörnet är en tillbyggnad uppmurad med löpförband på en cementsockel. Taket
är ett brant pulpettak klätt med korrugerad plåt. Bräddörren är målad rödbrun.
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Teknisk beskrivning

Grund
Stensockel av granit. De stora entréernas golv är i markplan i övrigt är bottenvåningen ett
upphöjt bjälklag.
Stomme
Tegel.
Fasad
Fasaden är murad med kryssförband. Murade valv över öppningar.
Synliga ankarjärn.
Tillbyggnaden murad med löpförband.
Tak
Sadeltak klätt med enkupigt lertegel. Nock klädd med plåt.
Takfotsbräda, vindskivor och skvättbräda av trä, omålade.
Dörr
Två stora dubbelportar av trä med diagonalt ställd panel, målade gröna på insidan och
rödbrun utvändigt.
Mindre dubbelport en bit upp på norra gaveln före detta lastport från kvarnen är av trä,
diagonalt ställd panel, målad rödbrun.
Dörr mot väg av trä med vertikalt ställd panel, målad rödbrun.
Dörr i tillbyggnaden är av trä horisontell panelning, målad rödbrun.
Äldre smidda bandgångjärn och gångjärnsstaplar i dörrbladen.
Fönster
De 54 träfönstren är tvåluftsfönster med mittpost. Spröjsningen är sexindelad och målade
rödbruna. Moderna platta hörnjärn i bågarna. Alla har enkelglas.

Status






Tegelfasaden är nedsmutsad av vägdamm. På norra gaveln och östra sidan
förekommer kraftig algpåväxt. Tegel är på vissa ställen frostsprängt och bruket har på
flera ställen vittrat i fogarna.
Fönster har torkskador från våning 2 och uppåt där färg och fönsterkitt släpper.
Vindskivorna har torksprickor och rötskador.
Takfotsbrädan är torkskadad.

Omedelbara åtgärder






Tvättning av fasaden.
Lagning av frostsprängt tegel och kompletteringsfogning.
Skadade delar av takfotsbräda och vindskivor byts. Oljning och målning i övrigt.
Fönster rengöres, kittas, inoljas och målas där färg och kitt lossnat. Rostiga beslag
rengöres och rostskyddsbehandlas.
Dörrar oljas och målas. Rostiga beslag rengöres och rostskyddsbehandlas.
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Mjölnarbostaden, Längbro 2:20.

Historik
Norra kvarnens mjölnarbostad ska enligt en brandförsäkringsvärdering från 1802 vara
uppförd 1795. I början av 1900-talet fungerade huset som bostäder åt maskinisterna som
arbetade i Karlslunds kraftstation.

Allmän beskrivning
Bostadshuset är i 2 våningar med en inredd vind. Stengrunden är av natursten, putsad och
gråmålad. Fasaden är klädd med lockläktspanel vars smala läkt är avfasade, fotbrädan är en
snedställd kantad bräda, knutlådorna är rödmålade förutom den yttre brädan som är vitmålad.
Fasaden avslutas med den inklädda takfoten profilerad och vitmålad som en gesims. Taket är
ett brant sadeltak klätt med enkupigt lertegel. Takfoten och gavelns taksprång är inbrädade
och har minimalt uthäng. De dubbla vindskivorna är vitmålade med svart plåtavtäckning.
Dörren är en nytillverkad tredelad fyllningsdörr, målad rödbrun. Vid dörrens sidor står
pilastrar med ett profilerat överstycke, vitmålade. Trappa av kalksten med ett enkelt järnräcke.
De symmetriskt placerade fönstren är kopplade med två- eller treluftsindelning med mittpost,
fönster och omfattningar är vitmålade. Vindsvåningens fönster med mittpost är spröjsade och
målade vita.
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Teknisk beskrivning

Grund
Hög stengrund med källare. Putsad och gråmålad.
Stomme
Timmer.
Fasad
Lockläktpanel med enkel fotbräda, rödmålad.
Knutlådor rödmålade, den yttre brädan målad vit.
Gesimsen den inklädda och profilerade takfoten avslutas en bit ute på gavelfältet, vitmålad.
Tak
Sadeltak klätt med enkupigt lertegel. Nock klädd med plåt.
Dubbla vindskivor, och inklätt taksprång är målade vita. Svart plåtavtäckning.
Takrännor och stuprör av plåt, vita.
Skorsten placerad på nock.
Dörr
Nytillverkad, röd tredelad fyllningsdörr.
Snidade pilastrar på entréns sidor med profilerat överstycke, vitmålade.
Trappa av kalksten med enkelt järnräcke.
Fönster
Fönstren av trä är kopplade tvåluftsfönster med mittpost och spröjsad tredelning.
Baksidan har fyra treluftsfönster spröjsade och med två mittposter.
Vindsutrymmet har två spröjsade tvåluftsfönster med enkelglas.
Fönster och fönsteromfattningar är målade vita.

Status








Sockelns puts är sprucken och puts släpper och sten faller ur grunden.
Fasaden har torkskador i panel och fotbrädan med sprickor i färg som delvis flagnar.
På takets nockplåt flagnar färgen. Lerteglet är nedsmutsat av sot och nederbörd.
Vindskivor, plåtavtäckning, gesims och inklätt taksprång har torksprickor med färg
som flagnar. Även synlig nedsmutsning efter nederbörd.
Dörr vid entrén har torksprickor. Dörr i källare är nedsmutsad och har torksprickor.
Trappan vid entrén har spruckna murfogar. Källartrappan är beväxt med mossa.
Fönster är torkskadade med kitt och färg som släpper. Målade fönsterbleck flagnar.

Omedelbara åtgärder






Stenar läggs in och grunden putsas om på skadade partier.
Fasaden bättringsmålas, torra partier inoljas före ommålning.
Fönster restaureras, inoljas och målas.
Snickerier rengörs, inoljas och målas.
Rengöring av nedsmutsade delar på dörrar, inoljas och bättringsmålas.
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Övriga byggnader

Historik
Lekstugan som står bakom Mjölnarbostaden är ditflyttad med häst och vagn från herrgården
1950. Den byggdes ursprungligen för Godsägarinnan Marianne Diedens dotter Annmarie på
1930-talet av gårdssnickare Gustafsson.
Mer kan läsas i Karlslund – en vandringsbok. Clas Thor och Ullabritt Jonsson. Örebro 1999.

Allmän beskrivning
Lekstugan är en enkel stolpverkskonstruktion med ett sadeltak klätt med korrugerad eternit,
vindskivor av trä. Entrén är placerad i gaveln med en traditionell farstukvist med stolpar,
enkla räcken och under tak. Fasaden är skivklädd och ljust målad. Stolpar, knutar, takfot,
fönster- och dörromfattningar är grönmålade.
Interiören är klädd med träfiberskivor och fasspontpanel och är ljust målad. Speciellt är den
platsbyggda köksinredningen med en gjutjärnskamin, som bevarats i ursprungligt skick.
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Norra kvarnen, Längbro 2:20

Historik
Vid forsen i Svartån har det funnits kvarnar sedan 1400-talet. Norra kvarnen kom i Karlslunds
ägo omkring 1690. Kvarnbyggnaden uppfördes på 1770-talet under den günterska tiden. På
1780-talet tillkom det en skinn- och vadmalsstamp. Kvarnen byggdes åter om 1796.
Norra kvarnen med tillhörande byggnader rustades upp 1839 när Anders Engvall blev
arrendator, inspektor vid Carlslund. Vid den tiden fanns det förutom själva kvarnen ett
boningshus, såg, stamp, smedja, ett fähus sammanbyggt med kvarnstallet, en logbyggnad med
loge och lada samt ett svinhus. Benstampen användes för att krossa kreatursben till benmjöl
som är ett utmärkt gödningsmedel.
Vid 1840-talet byggdes även kvarndammen om och en tullbod blev uppsatt.
En stor mängd stengrunder finns kvar mellan kvarnbyggnaden och ån.
Den kvarvarande kvarnbyggnaden har under en period efter det att den nya kvarnen stod klar
enbart använts som magasin.

Allmän beskrivning
Återstoden av kvarnen är en timrad byggnad i 1½ våning med en hög stengrund mot ån och i
byggnadens norra del, det tillbyggda grynverket. Den höga stengrunden har varit putsad och
avfärgad i tegelrött. Liggtimret är målat med mörkt röd slamfärg. Den södra gavelns knutar
har rödfärgade knutlådor, i övrigt är timmerknutarna synliga och ett flertal följare sitter på
långsidorna.
I timmerbyggnadens långsida mot vägen finns en bräddörr med en liten ruta. Trappan består
av äldre kvarnstenar. Här finns också en dubbelport, båda med horisontellt liggande profilerad
panel, rödmålade med vita dörromfattningar.
Sadeltaket är klätt med korrugerad grön plåt. Takfoten är inbrädad men mot den södra gaveln
har man efterliknat en gesims mot gaveln. Skorstenen med utkragande krön är placerad vid
sidan av ryggåsen i dess södra del.
På kvarnens baksida finns det numera en balkongliknande öppning vilket varit en del av en
vinkelbyggnad. Kvar finns två enkla bräddörrar och ett spröjsat fönster med mittpost och gula
omfattningar. En bräddörr målad med röd slamfärg finns på långsidan mot ån vid gaveln.
Det är fem stycken tvåluftsfönster med mittpost. Två mezzaninfönster finns på långsidan mot
vägen med vitmålade fönsteromfattningar och fyra mindre fönster på långsidan mot ån där
omfattningarna är rödmålade. Ett flertal öppningar finns i stengrunden med oklar funktion.
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Norra delen är en tillbyggnad och murad med sten och tegel som putsats, detta skall ha varit
ett grynverk. Putsen är avfärgad i tegelrött. Två fönster är igensatta på gaveln, två mindre är
igensatta i stengrunden mot ån. En enkeldörr och en dubbelport av trä finns i stengrunden mot
vägen, de är klädda med liggande profilerad panel och är rödmålade. Fönstren är tre stycken
tvålufts med mittpost, omfattningarna är slätputsade runt fönsteröppningarna.
En förråds och toalettlänga av trä finns på tillbyggnadens norra del. Taket är ett pulpettak och
täckt med enkupigt lertegel. Fasadens lockläktspanel är rödmålad. Dörrarna är sex enkla
bräddörrar med överljus, rödmålade.

Teknisk beskrivning

Grund
Sten under den timrade delen i huvudsak skolad sten.
Sten och tegel i tillbyggnaden mot norr, putsad och avfärgad tegelröd.
Stora ankarjärn finns på flera platser i stenmuren.
Stomme
Liggtimmer i kvarnen med ett flertal följare.
Tegel i tillbyggnaden.
Resvirke i förråds- och dassdelen.
Fasad
Liggtimmer på kvarnen är målad med röd slamfärg.
Gaveln mot syd är klädd med lockpanel, målad med röd slamfärg.
Puts på tillbyggnaden mot norr, avfärgad tegelröd.
Gavelspetsen är klädd med lockläktspanel och rödmålad.
Lockläktpanel på förråds- och dassdelen, målad med röd slamfärg.
Tak
Sadeltaket är klätt med vågkorrugerad grön plåt.
Takfoten är inklädd och rödmålad, denna fortsätter en bit ut på gaveln.
Vindskivorna är omålade.
Förråds- och dassbyggnaden har ett pulpettak klätt med enkupigt lertegel.
Dörrar
Mot vägen finns två enkeldörrar varav en har ett litet fönster, en dubbeldörr och en
dubbelport, alla med liggande panel, rödmålade.
Baksidan har en röd slamfärgsmålad bräddörr vid gaveln, de enkla bräddörrarna i (balkong-)
öppningen varav en är tvådelad har varit kalkade.
Förråds- och dasslängan har sex enkla röda slamfärgsmålade bräddörrar.
Fönster
Bottenvåningens sex fönster och de två i gavelspetsarna är småspröjsade med mittpost.
Två öppningar i den norra gaveln är igensatta.
Under takfoten på långsidan mot vägen finns två mindre spröjsade mezzaninfönster.
Baksidan har två mezzaninfönster samt två mindre oregelbundet placerade fönster i
timmerstommen.
Alla fönster har enkelglas.
Två igensatta öppningar finns i stengrunden mot ån.
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Status







Stengrundens stenar faller ur. Putsen har fallit av på större delen. Mycket växtlighet
inpå grundmuren. Påväxt av mossa.
Timmerstommen har flera rötskadade partier.
Lertegel på tillbyggnaden är beväxt med mossa. Vindskivorna är torkskadade.
Fasaden är skadad i alla olika delar, timmerstommen rötskadad, putsade delar har
sprickor och putsbortfall, träpanelen har torkskador och rötskador.
Dörrarna har slitage och torkskador.
Fönster har trasiga rutor men överlag torkskador och rötskador.

Omedelbara åtgärder








Laga sprickor och andra putsskador i muren och avfärga den tegelrött.
Byta rötskadat timmer och åter måla med röd slamfärg.
Laga panel och slamfärgsmåla.
Lertegel görs rent. Vindskivor lagas, görs rena, oljas och målas om. Takfotsbrädor,
gesims lagas och ommålas.
Skorsten fogas eller putsas. Eventuellt komplettering med plåthuv som regnskydd.
Dörrarna lagas, inoljas före målning med linoljefärg. Målas de med slamfärg oljas
dom inte.
Fönster lagas, görs rena, inoljas och målas om. Fönsteromfattningar lagas och putsas
om, träomfattningar lagas och målas.
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Krogstugan, Längbro 2:20.

Historik
Stenhuset som ligger söder om norra kvarnen byggdes omkring 1840. På den nedre våningen
fanns brygghus och visthusbod och på övervåningen fanns en bostad. Senare gjorde man om
övervåningen till en krog där bönderna kunde vistas medan de väntade på att få sin säd mald.
Här serverades förutom brännvin, som tillverkades på Karlslund även konjak, arrak och vin.
Numera är byggnaden samlingslokal för Ornitologiska Klubben Örebro med en
utställningslokal och ett rum tillägnat Erik Rosenberg.

Allmän beskrivning, exteriört
Huset är byggt i souterrain strax intill ån med källare, bottenvåning och en inredd
vindsvåning. Den höga grundmuren av sten är synlig mot ån, i övrigt är den putsad och
avfärgad grå. Fasaden är putsad och avfärgad tegelröd. Sadeltaket är klätt med enkupigt
lertegel. Murad skorsten med utkragat krön är centralt placerad på taknock. Den inbrädade
takfoten är vitmålad. Vindskivorna och nockbrädan av trä är omålade. Entréns dubbeldörr av
trä är panelad diagonalt och målad rödbrun. Trappans steg är av kalkstenshällar där vissa är
lagade med betong. Svartmålat smidesräcke. Källarens trädörr är klädd med horisontellt ställd
panel och målad rödbrun. De två småspröjsade fönstren i källaren är rektangulära och målade
rödbruna. Fönsterbågarna har hörnjärn. Bottenvåningen har fem kopplade fönster med spröjs
och mittpost, vardera luft är tredelade och målade rödbruna. Den inredda vindsvåningen har
fönster liknande bottenvåningens.

Teknisk beskrivning

Grund
Grundmuren är murad av granit. Avfärgad grå.
Stomme
Sten. Grovt putsad med synlig struktur av stenen.
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Fasad
Putsad med grov yta där underlagets sten är synlig.
Avfärgad tegelröd.
Tak
Sadeltak. Enkupigt lertegel.
Murad utkragad skorsten.
Vindskivorna med små ilagningar och nockbrädan av trä är omålade.
Dörrar
Nytillverkade dörrar i entrén med diagonalt ställd panel, rödbrunt målad.
Trädörr till källaren är nytillverkad med horisontellt ställd panel, rödbrunt målad. Nutida
beslag och gångjärn.
Slätputsade omfattningar avfärgade vita.
Fönster
Kopplade träfönster med mittpost, tredelad spröjsning är målade rödbruna.
Fönster i källareplanet mot ån har hörnjärn. De är täckta med nät och har galler.
Slätputsade omfattningar som avfärgats vita.

Allmän beskrivning, interiört
Byggnaden är renoverad interiört med den ursprungliga planlösningen bevarad under 1970talets mitt. Källarlokalen är iordningställd för att användas till utställning.
Bottenvåningens entré har numera även en toalett. Rummet till vänster om entrén är en
dedikation till Erik Rosenberg. I rummet finns även ett bibliotek. En stor oljemålning på duk
är uppspänd på gavelväggen. Målningen är utförd av Lindorm Liljefors och har funnits i
Folkets Hus i samband med en utställning om Oset. Den inre kammaren där trappan till
övervåningen finns är även en klubbexpedition. Alldeles till höger om entrén är köket som är
inrett med köksskåp och diskbänk. Klubblokalen på övervåningen är en möteslokal.

Teknisk beskrivning, interiört
Källarlokal.
Golv: Golvet är nedsänkt med gjuten platta belagd med golvklinker.
Vägg: Putsade och målade väggar. Delvis klädda med furupanel.
Väggfast bänk finns utmed ytterväggarna.
Tak: Brädtak, målat vitt.
Dörrar: Trädörren är nytillverkad med horisontellt ställd panel, masonitklädd och rödbrunt
målad. Nutida beslag och gångjärn.
Fönster: Spröjsade nytillverkade fönster målade rödbruna. Ej öppningsbara.
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Bottenvåningen.
1. Entré och toalett:
Golv: Spontat trärent furugolv, lackat täckt med en matta. Låga släta vita golvlister.
Vägg: Väggarnas träskivor beklädda med väv som är målade gula.
Tak: Klätt med masonit som är målad vitt. Smal hålkälslist är vitmålad.
Dörr: Ytterdörrens dubbla dörrblad är täckt med masonit och brunmålad. Fyllningsdörren
mot köket med tre speglar och kammarlås är brunmålad.
Dörr mot rummet är en brunmålad fyllningsdörr med tre speglar.
Släta vita dörrfoder.
Toalett: Nutida inredning med våtrumsmatta, målad väv på vägg, vitmålad masonit i taket
med hålkäl och släta dörrfoder.
Övrigt: Oljefyllda element.
2. Rum:
Golv: Spontat trärent furugolv, lackat. Släta golvlister med en profil i övre kanten,
vitmålade.
Vägg: Väggarnas träskivor beklädda med brun väv.
Tak: Äldre breda handhyvlade brädor som är målade vita, synlig spikning. Vitmålad
hålkälslist.
Dörr: Dörr mot entrén och kammaren är en brunmålade fyllningsdörrar med tre speglar och
kammarlås.
Släta sockellossar med avfasad kant möter vita breda profilerade dörrfoder.
Fönster: Kopplade tvåluftsfönster med mittpost, brunmålade, inga fönsterfoder,
smygbrädans kant är utdragen.
Övrigt: Oljefyllda element.
3. Kontor:
Golv: Spontat trärent furugolv, lackat. Släta vitmålade golvlister.
Vägg: Väggarnas träskivor beklädda med brun väv.
Tak: Brädor spikade som panel, vitmålade. Ingen taklist.
Dörr: Fyllningsdörrarna mot rummet och köket med tre fyllningar och kammarlås är målade
bruna. Släta vitmålade dörrfoder.
Fönster: Kopplat tvåluftsfönster med mittpost, brunmålat, inga fönsterfoder, smygbrädans
kant är utdragen.
Övrigt: Oljefyllda element.
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4. Kök:
Golv: Spontat trärent furugolv, lackat. Släta vitmålade golvlister.
Vägg: Väggarnas träskivor beklädda med gulmålad väv.
Tak: Brädor spikade som panel, vitmålade. Ingen taklist.
Dörr: Fyllningsdörrarna mot kammaren och entrén med tre fyllningar och kammarlås är
målade bruna. Släta vitmålade dörrfoder.
Fönster: Kopplat tvåluftsfönster med mittpost, brunmålat, inga fönsterfoder, smygbrädans
kant är utdragen.
Övrigt: Ventilationen är självdrag. Oljefyllda element.
Övre våningen
5. Klubblokal:
Golv: Trägolv belagt med mattplattor med korkmönster. Släta golvlister av furu.
Vägg: Väggarnas träskivor beklädda med brun väv.
Tak: Innertaket är ett tredingstak klät med fasspontad furupanel.
Fönster: Kopplade tvåluftsfönster med mittpost, brunmålade, inga fönsterfoder,
smygbrädans kant är utdragen.
Övrigt: Ventilationen är självdrag. Oljefyllda element.

Status








Sprickor och putsskador på fasadputsen. Sättningskada i hörnet mot väg.
Dörrarna är nedsmutsade och har torksprickor och flagnande färg.
Takpannorna är nedsmutsade och beväxta med alger och mossa.
Vindskivor och taknocksbräda är skarvade och har torksprickor och rötskador.
Brandstegen är rostig vilket missfärgar fasadens puts.
Dålig ventilation och luftväxling interiört.
Fukt- och luktproblem i källarlokal.

Omedelbara åtgärder







Sättningsskadan behöver åtgärdas då den orsakar sprickor och putsskador på fasaden.
Sprickor i fasaden lagas med kalkbruk och avfärgas med kalkfärg.
Entrédörr och källarens dörr rengörs, inoljas och målas.
Takpannorna rengörs.
Vindskivor och nockbräda byts till hela längder och målas med linoljefärg.
Den rostiga brandstegen rengörs, rostskyddsbehandlas och målas.
Fuktproblem i källarlokal åtgärdas. Tillfällig lösning kan vara avfuktare och fläktar.
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Kvarnmästarbostaden, Ånsta 20:252.

Historik
Privatbostad.
Kvarnmästarbostaden byggdes 1835 och hörde till södra kvarnen som revs 1888. Den kallades
Qvarnströmska gården efter mjölnaren som lät bygga den. Mellan dessa byggnader ligger
Snavlunda bro, här forslades stora mängder säd på landsvägen ut mot västra Närke och
Bergslagen. Platsen var en rörlig social miljö med krogstugor och kvarnar.
När södra kvarnen såldes till August Anckarsvärd 1853 kallade man huset ”Corps de Logie”.

Allmän beskrivning
Byggnaden är timrad i två våningar med inredd vind. Grunden är murad med sten och putsad.
Timmerstommen är synlig på entrésidan och den södra gavelspetsen. I övrigt är fasaden
inbrädad med lockläkt. Snedställd fotbräda av trä. Knutlådor på alla knutar. Målad med röd
slamfärg. Gesimsen med en tydlig profilering är vitmålad. Takfallen är inbrädade mot fasaden
profilerade och målade vita. Taket är ett sadeltak med enkupigt lertegel. Vindskivor av trä,
skvättbrädan är klädd med svart plåt. Två murade skorstenar är centralt placerade på taknock
med utkragande krön. Dörrparet av trä med tre varierande fyllningar med ovala små rutor
upptill är nytillverkade och målade med guldockra. Trappans fem sättsteg och vilplan är
uppbyggd av kalkstenshällar, så även de avtrappade sidorna. Fönstren är spröjsade med
tredelning, de är tvåluftsfönster med mittpost och målade vita. Hörnjärn och gångjärnsstaplar
är ursprungliga från tidigt 1800-tal. Omfattningarna och vattbrädorna är vitmålade.
Gavelspetsarna har vardera två mindre vitmålade runda och spröjsade fönster.
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Teknisk beskrivning
Grund
Granit. Putsad.
Stomme
Timmer.
Fasad
Synligt timmer på entrésidan och den södra gavelspetsen. I övrigt är fasaden inbrädad med
lockläkt. Snedställd fotbräda av trä.
Knutlådor på alla knutar. Målad med röd slamfärg.
Gesimsen med tydlig profilering är vitmålad. Takfallen är inbrädade mot fasaden
profilerade och målade vita.
Tak
Sadeltak med enkupigt lertegel.
Vindskivor av trä, skvättbräda klädd med svart plåt.
Två murade skorstenar centralt placerade på taknock med utkragande krön.
Dörrar
Entréns dubbeldörrar av trä med tre fyllningar är nytillverkade och målade med guldockra.
Vid dörrparets sidor finns spröjsade enluftsfönster.
Omfattning är profilerad list på en stor vitmålad portik med svagt spetsig övre del, detaljer i
utformningen är klassicistisk med en tandsnittsklädd rak hylla med konsoler.
Fönster
Fönstren av trä är spröjsade med tredelning, de är tvåluftsfönster med mittpost. Hörnjärn
och gångjärnsstaplar från tidigt 1800-tal.
Fönstren har en övre vitmålad vattbräda och vita undre bleck.
Vitmålade fönsteromfattningar.
Gavelspetsarna har två mindre runda spröjsade fönster som är vitmålade.

134

Övriga byggnader
Förrådsbyggnader.

Allmän beskrivning
Den timrade byggnaden är och ditflyttad från Laxå. Grunden är putsad. Synligt timmer med
synliga knutar. Målad med röd slamfärg. Baksidan delvis klädd med stående brädor. Sadeltak
klätt med enkupigt lertegel. Dubbla vindskivor och skvättbräda av trä, tjärfärgade. Dörrar och
portar av trä med bandgångjärn och gångjärnsstaplar, tjärfärgade.
Det intilliggande huset är byggt på en lågt murad grund med en regelverkskonstruktion. Ett
flackt sadeltak är klätt med enkupigt lertegel. Nockpannor av lertegel. Dubbla tjärfärgade
vindskivor och skvättbräda av trä. Skorsten murad placerad centralt vid sidan av nock med
huv av plåt. Fasaden är klädd med lockläktspanel som är rödmålad. Enkel pardörr av trä med
småspröjsade rutor upptill, målade gula. Fönster ihopkopplade småspröjsade tvåluftsfönster,
målade vita.

Ett garage finns även på andra sidan vägen.
Byggnaden är en regelverkskonstruktion. Sadeltaket är plåtklätt. Takrännor och stuprör av
svart plåt. Lockläktspanel, rödmålade. Bruna tjärfärgade bräddörrar med bandgångjärn.
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Långkatekesen, Ånsta 20:200.

Historik
Långkatekesen eller kronobyggningen från 1763 är den enda bevarade byggnaden på
Borrarebacken sedan gevärsfaktoriets tid. Det är också den äldsta byggnaden i Örebro som
står på sin ursprungliga plats. Långkatekesen uppfördes på stenfot och under torvtak och
innehöll förstuga, kök, två kamrar och en stor sal. Byggnaden skulle fungera som bostad till
vällsmed och piparbetare och salen fungerade som kolbod. Gevärsfaktoriet anlades av kronan
1603 och i borrverket göts och borrades kanoner. Verksamheten lades ner 1795 och Christian
Günter förvärvade Borrarebacken 1797. Han lät arbetarna bo kvar i sina bostäder i utbyte mot
att ge gjorde dagsverken på Karlslund. De flesta byggnader revs sedan, men Långkatekesen
fick stå kvar.
Karlslunds Hembygdsförening har disponerat halva byggnaden sedan 2006.

Allmän beskrivning
Byggnadens huvuddel har en sexdelad plan. En tillbyggd del finns i den norra gaveln med en
entré och två kammare. En inredd kammare finns på vinden.
Timmerkonstruktionen är klädd med lockläktspanel där underbrädorna har varierande
bredder. Fasaden och knutlådorna är målade med röd slamfärg. Sadeltaket är täckt med
enkupigt lertegel. Under detta finns en äldre taktäckning med spån och näver. Nocken täckt
med svart plåt. Fyra vitmålade brädor bildar vindskivorna, som har plåttäckning. Vitmålad
takfotsbräda. Två murade skorstenar med utkragade krön är placerade på den huvudsakliga
byggnadens nock. En tredje skorsten är placerad vid sidan av nock på tillbyggnaden.
Entrédörrarna är narade och ursprungliga med pyttesmå rutor upptill, exteriört målade bruna,
interiört målade gråvita. Gammal kvarnsten av granit ligger framför entrén. Tillbyggnadens
bräddörr är narad och ursprunglig har bandgångjärn och är brunt målad. En kompletterande
yttre masonitklädd dörr är brunt målad med vitmålade dörromfattningar. Trätrappa framför
entrén. De spröjsade tvåluftsfönstren med mittpost i olika storlek har enkelglas med
innanfönster och är vitmålade. Vitmålade fönsteromfattningar och skvättbrädor.
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Teknisk beskrivning

Grund
Fältsten. Utfyllnadsstenarna i grundmuren är putsade med cement.
Stomme
Timmer.
Fasad
Lockläktpanel. Knutlådor. Målade med röd slamfärg.
Tak
Sadeltak täckt med enkupigt lertegel på äldre spån.
Vindskivorna är vitmålade.
Plåttäckning och nockplåt är svarta.
Vitmålad takfotsbräda.
Två murade skorstenar med utkragade krön placerade på nock. En tredje skorsten är
placerad vid sidan av nock.
Dörrar
Entrédörrarna av trä med små rutor är målade bruna, interiört målade gråvita.
Äldre smidda nyckelskyltar, bandgångjärn och gångjärnsstaplar.
Äldre narad ytterdörr med bandgångjärn och gångjärnsstaplar är brunt målad, målad vitgrå
på insidan. En kompletterande masonitklädd bräddörr är brunt målad.
Vitmålade dörromfattningar.
Fönster
Spröjsade tvåluftsfönster av trä med mittpost, enkelglas och vitmålade.
Hörnjärn av 1800-tals modell.
Vitmålade fönsteromfattningar och skvättbrädor.

Status






Grundmur putsad med cement mot timmer och panel. Sprickor i puts.
Panelen rötskadad och torksprickor, framförallt i nederkant.
Plåtavtäckningarnas färg släpper.
Skorstenarnas tegel är frostsprängt.
Fönstrens nedre hörnbeslag har släppt på grund av rostangrepp.

Omedelbara åtgärder





Cementputsen bör avlägsnas från timmerstomme och panel. Sprickor lagas.
Panelen lagas. Brädor med varierande längd skarvas i. Målas med röd slamfärg.
Skorstenarnas frostskadade tegel åtgärdas.
Fönstren åtgärdas vid tillfälle, hörnbeslag rengöres och rostskyddsbehandlas.
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Beskrivning av interiören
Bottenvåningen
Entré: 1 Entrén är gemensam för de båda lägenheterna.
Golv: Korkmatta på brädgolv. Släta målade golvlister.
Vägg: Pappspända och tapetserade.
Tak: Pappspänt och tapetserat.

Dörr: Entrédörrarna är ursprungliga med mycket breda narade brädor, små glasrutor upptill.
Exteriört målade bruna, interiört målade gråvita. Dörrarna in mot lägenheterna är vitmålade
fyllningsdörrar.
Dörr mot rum 2 är narad och har tre speglar på insidan.
Dörr mot rum 5 är vitmålad med fyra speglar. Profilerade och vitmålade dörrfoder.
Övrigt: En igensatt dörr finns även till den inre kammaren.
Trätrappa med låst taklucka leder upp till vinden.
Gammal el med virade tygledningar och porslinsisolatorer.
Rum: 2
Golv: Grönmålade brädor. Golvlist, slät vitmålad.
Vägg: Pappspända väggar med flera tapetlager.
Tak: Pappspänt tak, vitmålat. Taklist övertapetserad.
Dörr: Äldre narad dörr med tre fyllningar in mot rum, vitmålat. Dörr mot kök äldre
bräddörr, vitmålad med smitt handtag.
Fönster: Spröjsat tvåluftsfönster, enkelglas med innanfönster, vitmålat.
Breda profilerade vitmålade foder.
Övrigt: Låg kvadratisk gjutjärnskamin på ben. Vitmålad murstock.
Ålderdomlig el.
Kök: 3
Golv: Masonit och korkmatta, gråmålat. Slät avfasad låg golvlist.
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Vägg: Pärlspontspanel, smal och gulmålad.
Tak: Bjälklagsstockar synliga och vitmålade som pappspänningen mellan stockarna.
Dörr: Bräddörrar vitmålade mot båda rummen.
Fönster: Spröjsat tvåluftsfönster, enkelglas med innanfönster, vitmålat.
Breda profilerade vitmålade foder.
Övrigt: Gjutjärnsspis från Husqvarna vapenfabrik nr. 228. Murstock med nisch, vitmålad.
Rum: 4
Golv: Golvnivån är lägre än kökets. Furubrädor omålade. Synlig spikning. Släta vitmålade
golvlister.
Vägg: Tapet på väggskivor.
Tak: Masonit vitmålad.
Dörr: Vitmålad narad bräddörr mot kök, ålderdomlig. Igensatt bräddörr mot entrén.
Fönster: Spröjsat tvåluftsfönster, enkelglas med innanfönster, vitmålat.
Breda profilerade vitmålade foder.
Hembygdsföreningens lokal
Rum: 5
Golv: Brun matta på brädgolv. Släta vitmålad golvlist.
Vägg: Tapet på väggskivor.
Tak: Vitmålade takskivor. Taklist tapetserad.
Dörr: Dörrblad mot kök är borttagen, dörrfodren är profilerade och de släta sockelklossarna är
vitmålade.
Dörr mot entrén är vitmålad med fyra speglar. Profilerade dörrfoder och släta sockelklossar är
vitmålade.
Fönster: Spröjsat tvåluftsfönster, enkelglas med innanfönster, vitmålat.
Breda profilerade vitmålade foder.
Övrigt: Rektangulär liten järnugn, vitmålad murstock med nisch.
Kök: 6
Golv: Matta på brädgolv. Golvlist, slät och vitmålad.
Vägg: Brädor synliga mot kaminen i rummet, övrigt tapet.
Tak: Takskivor målade ljust gråa. Snedställd bräda mot tak.
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Dörr: Släta dörrfoder med avrundade kanter, vitmålade.
Fönster: Spröjsat tvåluftsfönster, enkelglas med innanfönster, vitmålat.
Breda profilerade vitmålade foder.
Övrigt: Köksinredning nutida. Inget vatten indraget.
Gavelrummen
Entré: 7
Golv: Grönmålad korkmatta på golvbrädor. Hög slät golvlist, vitmålad.
Vägg: Pärlspontpanel och timmerstomme, vitmålad.
Tak: Äldre handhyvlade breda brädor.
Dörr: Äldre ytterdörr narad med bandgångjärn, brunt målad.
Dörrblad mot kammaren rum 8 borttaget.
Mot rum 9 brun bräddörr med tre speglar.
Övrigt: Ålderdomlig el.
Kammare: 8
Golv: Omålade golvbrädor. Höga släta brungult målade golvlister.
Vägg: Putsad yttervägg. Pärlspontpanel i övrigt.
Tak: Handhyvlade brädor, gråmålade spikade omlott.
Dörr: Dörrblad borttaget.
Fönster: Spröjsat tvåluftsfönster, enkelglas med innanfönster, vitmålat.
Breda profilerade vitmålade foder.
Övrigt: Platsbyggt skåp av fasspontpanel.
Murstock med nisch vitmålad, kamin saknas.
Ålderdomlig el.
Rum: 9
Golv: Brädgolv, röd korkmatta.
Vägg: Tapet på väggskivor.
Tak: Handhyvlade vitmålade brädor.
Dörr: Fyllningsdörr, vitmålad mot rum och brunt målad ut mot entrén.
Fönster: Fönster: Spröjsat tvåluftsfönster, enkelglas med innanfönster. Vitmålat. Breda
profilerade vitmålade foder.
Övrigt: Vitmålad murstock. Kamin av gjutjärn.
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Vindsvåningen
Trappa:
En brant trappa av brädor leder upp till vindsvåningen. Handledaren som tillverkats av en
slana är fastsatt i den vitmålade timmerstommen.
Vindskammare: Kammare finns i båda gavlarna. Nedan beskriven är mot norr.
Golv av breda omålade brädor. Dörren är en narad bräddörr. Väggarna pappspända och
målade vita. Taket är pappspänt och vitmålat på ryggåsarna.

Övriga byggnader
Förrådslänga

Allmän beskrivning
Byggnaden är till stor del timrad men är även en stolpverkskonstruktion som vilar på stenar.
Timret och lockläktspanelen är målat med röd slamfärg. Den bortre delen av förrådet är en
tillbyggnad, här är panelen glest spikad då det förmodligen varit ett vedförråd. Sadeltaket är
täckt med vågkorrugerad plåt på ett äldre spånklätt tak. Vindskivorna är målade svarta.
Takrännor och stuprör av svart plåt. Bräddörrarna och portarna med bandgångjärn och
gångjärnsstaplar är målade svarta. Ett litet spröjsat vitmålat fönster finns i ena gavelspetsen.

Status





Timmerstommens syll är rötskadad på en del ställen. Timmer har även ramlat ur sitt
läge på västra långsidan.
Panelen har torksprickor och rötskador.
Dörrbladen har en del skador nedtill. En del har blivit sneda.
Den södra tillbyggnaden har en äldre sättning.

Omedelbara åtgärder




Rötskadat timmer byts.
Skadad panel byts. Brädor med varierande längd skarvas i. Målas med röd slamfärg.
Dörrblad lagas. Sneda dörrar rättas till.
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Borrarebacken, Ånsta 20:265.

Historik
Privatbostad.
Förmodad datering för byggnaden är mitten av 1800-talet. Belägen på Borrarebacken i
närheten av Långkatekesen.
Någon exakt historik om byggnaden har inte hittats. Den har troligen använts som
arbetarebostad för Karlslund.

Allmän beskrivning
Timrad byggnad i 1 våning med inredd vindsvåning. Låg stengrund som är delvis synlig.
Stommen är timrad, knutlådorna är vitmålade. Fasadens locklistpanel är till stor del den äldre
brädpanelen av varierande bredder vilket ger ett ålderdomligt intryck. Rödmålad. Sadeltak
med tvåkupigt lerteg. Dubbla svartmålade vindskivor med plåttäckning. Takfoten inklädd och
svartmålad. Två skorstenar nyligen tillkomna av rött tegel med bred bas och utkragat
murkrön, centralt placerade på taknock. Två nytillverkade, grönmålade trädörrar med små
glasrutor finns i tillbyggnaden, de ursprungliga dörrarna är numera inbyggda. Fönstren är fyra
tvålufts- och två treluftsfönster, de är en blandning av nytillverkade och restaurerade
ursprungliga fönster. De är småspröjsade med enkelglas, innanfönster och mittpost. De två
fönstren i den inredda övervåningen är nytillverkade småspröjsade och kopplade, vitmålade
med mittpost. Fönsteromfattningarna av enkla hyvlade brädor och vitmålade. Den övre
skvättbrädan är av trä. Vita underbleck av plåt.
Tillbyggnaden på baksidan är byggd på platta med utförande att efterlikna det äldre huset.
Pulpettak med tvåkupigt rött lertegel. Dubbla vindskivor som är svartmålade med svart
plåttäckning. Rödmålad panel. Knutarna är vitmålade. De nytillverkade kopplade fönstren är
vita. Ytterdörrarna av trä är målade ljust gröna.
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Teknisk beskrivning

Grund
Stengrund, låg delvis synlig.
Stomme
Timmerstomme med knutar.
Fasad
Locklistpanel med delar av den äldre panelen bevarad, varierande bredder på
underbrädorna. Gavlarna avdelade med en smal snedställd bräda.
Snedställd hyvlad fotbräda.
Fasaden målad med röd slamfärg.
Knutlådorna är vitmålade.
Tak
Sadeltak med tvåkupigt lertegel.
Vindskivor av trä svartmålade. Plåttäckning på vindskivorna och nockplåt svarta.
Takfot inbrädad och svartmålad.
Två skorstenar mitt på ryggås, med bredare bas och dekorativ utkragning.
Dörrar
De äldre dörrarna är inbyggda i tillbyggnaden. Synliga trädörrar med två små rutor upptill är
nytillverkade, målade ljust gröna.
Fönster
Bottenvåningens träfönster är delvis ursprungliga men även nytillverkade. De är
småspröjsade med enkelglas och innanfönster. Två- och treluftsfönster med en respektive
två mittposter.
Hörnjärn finns på de äldre fönstren.
Alla fönster är vitmålade.
Vita fönsterbleck.
Fönstren på övervåningen är kopplade tvålufts, småspröjsade, vita med mittpost.
Tillbyggnaden har mindre spröjsade kopplade enluftsfönster ,vitmålade.
Fyra svarta pivåhängda takfönster finns på det östra takfallet.

Status
Nyrestaurerad.
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Övriga byggnader
Förrådsbyggnad.

Byggnadens ursprungliga användning kan ha varit för ved, höns och toalett.
Förrådsbyggnaden är en stolpverkskonstruktion på upplag av natursten. Brädklädsel utan
lock, målad med röd slamfärg. Knutar, fönster och dörromfattningarna är vitmålade. Sadeltak
vågkorugerad plåt. Vitmålade vindskivor av trä. Sex enkla bräddörrar med bandgångjärn,
varav ett med ett litet fönster, rödmålade. Sju fönster finns varav ett på baksidan är
ursprungligt som förmodligen varit toalett, det har diagonalt ställda profiler. Alla fönster är
vitmålade.

Jordkällare.

Jordkällaren har dubbla utrymmen, avsett en för vardera familj. Den är delvis nedgrävd i
marken. Murverk av cement och betong. Dörrar saknas. Täckt med jord och gräsbevuxen.
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Karlsnäs, Ånsta 20:201.

Historik
Jägarebacken som ligger söder om herrgården var från början en kronopark. När Carl
Anckarsvärd 1828 förvärvade området genom en auktion hade han som ambition att där
kunna hämta ved till tegelbruket samt att bygga bostäder åt arbetarna på Karlslund. Bostäder
byggdes på två ställen på Jägarebacken. Hushållen i den sydöstra delen kom att kallas
Charlottenlund och de i den nordvästra delen benämndes först Jägarlund men blev ganska
snart Karlsnäs. De två boningshus byggdes 1838 och hade plats för sammanlagt åtta familjer.
Varje familj hade ett rum och kök till förfogande. Man byggde också en brygg- och
bagarstuga samt flyttade hit en gammal ladugård från den günterska tiden. Vid sidan om
namnet Karlsnäs uppstod bland dem som bodde där namnet ”Falej”. Det finns ingen exakt
förklaring till varför Karlsnäs kallades så, men en gissning kan vara att det härleder tillbaka
till uttrycket ”Dä går på fali” som betyder att något gick till undergång. Bron från herrgården
över till Karlsnäs var nämligen mycket instabil och på vintrarna blev den ofta oanvändbar då
den slogs sönder av isen. 1926 raserades den totalt i samband med en kraftig vårflod.

Allmän beskrivning
Byggnaderna är murade av tegel och sandsten. Grunden är murad av sten och putsad,
avfärgad grå. Fasaden är putsad och avfärgad tegelröd. Gesimsen är kraftigt profilerad, den
avslutas en bit ut på gavlarna och är avfärgad vit. Taket är ett högt sadeltak klätt med enkupigt
lertegel. Vindskivornas brädor är brunmålade och har svart plåttäckning. Takfallets avslut mot
gavelns fasad är profilerad och avfärgad vit. Takrännor och stuprör är av varierande material
och färg. Två murade skorstenar med utkragande plåttäckta krön är placerade centralt på
taknock. Dörrarna är dubbla med diagonalt ställd pärlspontpanel och målade gröna med
slätputsade vita omfattningar. Trappor och vilplanen är av cement, trädäck eller stenhällar.
Fönstren är kopplade, de spröjsade tvåluftsfönster har mittpost och är målade gröna.
Omfattning i slätputs avfärgad vit.
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Teknisk beskrivning

Grund
Stengrund av granit, putsad.
Stomme
Murad av tegel.
Fasad
Putsad och avfärgad tegelröd.
Gesims putsad och avfärgad vit.
Tak
Sadeltak. Enkupiga takpannor och nockpannor av lertegel.
Vindskivor av trä svarta, plåttäckning svart.
Skorstenar med utkragade krön med plåttäckt överdel.
Takrännor och stuprör svart plåt.
Dörrar
Dörrarna är dubbla med diagonalt ställd pärlspontpanel och målade gröna.
Trappor och vilplanen är av cement, trädäck eller stenhällar.
Fönster
Fönstren av trä är kopplade och spröjsade tvåluftsfönster med mittpost, målade gröna.
Omfattning i slätputs avfärgad vit.

Status





Sprickor och putsskador på fasad och gesims.
Dörrarna har torksprickor och färgen släpper.
Vindskivorna har torksprickor och färg som flagnar.
Trasiga takrännor och stuprör.

Omedelbara åtgärder




Oljning och målning av dörrar och fönster.
Oljning och målning av vindskivor.
Lagning av sprickor och putsbortfall i fasad.

Beskrivning av interiören
Entrén är gemensam för lägenhet 1 och 2.
Golv: Brädgolv, målat grått. Smal list mot vägg.
Vägg: Putsade och målade vita.
Tak: Pärlspontpanel som är målad vit. Snedställd bräda som taklist är vitmålad.
Dörr: Entréns dubbeldörr med breda diagonalt ställda brädor är grönmålade. Insidan av
dörrbladen är målade brunröda. Foderklossen och dörrfodren är målade brunröda. Draglås
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eller kammarlås finns på en del av ytterdörrarna, en enklare variant förekommer där
nyckelns vridning lyfter en låshasp.
Övrigt: Trätrappa leder upp till vindsvåningen. El modell äldre.

Lägenhet 1
Kök: Köket kunde delvis inventeras genom ett fönster. Lägenhetsinnehavaren kunde inte nås.
Golv: Ljus matta. Golvlisterna är släta och målade vita.
Vägg: Putsade och vitmålade.
Tak: Pärlspontpanel och hålkälslist är vitmålad.
Dörr: Fyllningsdörren med tre speglar med kammarlås är målad rödbrun mot entrén och
vitmålad in mot köket. De avfasade foderklossarna och profilerade dörrfodren är vitmålade.
Fönster: Kopplade fönster med trären oljad furu.
Övrigt: El modell äldre. Enbart kallvatten.
Rum:
Rummet är ej inventeringsbart.
Lägenhet 2
Kök:
Golv: På brädgolvet ligger en brädmönstrad linoleummatta. Golvlisterna är släta och
vitmålade.
Vägg: Tapetserade och vitmålade väggar på putsunderlag.
Tak: Pärlspontpanelen och hålkälslisten är vitmålade.
Dörr: Fyllningsdörren med tre speglar med kammarlås är målad rödbrun mot entrén och
vitmålad in mot köket. De avfasade foderklossarna och profilerade dörrfodren är vitmålade.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Fristående köksskåp från tidigt 1900-tal. Diskbänk med en ho och kallvattenkran.
Ålderdomlig el. Vedspis nr. 727 från Husqvarna med spiskåpa av plåt.

149

Rum:
Golv: Trägolv, spontat, slipat och lackat. Golvlist profilerad och målad vit.
Vägg: Putsat underlag, vitmålade tapeter.
Tak: Pappspänt och vitmålat. Vitmålad hålkälslist.
Dörr: Dörrbladet bortlyft. De avfasade foderklossarna profilerade dörrfodren är vitmålade.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Tegelkakelugnen är vitmålad.
Entrén är gemensam för lägenhet 3 och 4.
Golv: Brädgolv som är täckt med mattor. Smal golvlist.
Vägg: Putsade och målade vita.
Tak: Pärlspontpanel som är målad vit. Snedställd bräda som taklist är vitmålad.
Dörr: Entréns dubbeldörr med breda diagonalt ställda brädor är grönmålade. Insidan av
dörrbladen är målade gröna och ljusgröna. Foderklossen och dörrfodren är målade
ljusgröna. Ytterdörrens lås är en enklare variant där nyckelns vridning lyfter en låshasp.
Övrigt: Trätrappa leder upp till vindsvåningen. Platsbyggt skåp med vitmålad
pärlspontpanel står under trätrappan. El modell äldre.
Lägenhet 3
Kök:
Golv: På brädgolvet ligger en brunmönstrad linoleummatta. Golvlisterna är höga släta och
vitmålade.
Vägg: Tapetserade och vitmålade väggar på putsunderlag.
Tak: Pärlspontpanelen och hålkälslisten är vitmålade.
Dörr: Fyllningsdörren med fyra speglar har skjutregel och ett infällt lås. Dörrbladet är målad
grön mot entrén och vitmålad in mot köket. De avfasade foderklossarna och profilerade
dörrfodren mot entrén är svartmålade.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Fasta nutida köksskåp. Diskbänk med en ho och kallvattenkran. Äldre elledningar.
Vedspis nr. 727 från Husqvarna med spiskåpa av plåt.
Rum:
Golv: Trägolv täckt med matta. Golvlisterna profilerade och målade.
Vägg: Putsat underlag, tapetserat.
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Tak: Pappspänt och vitmålat. Vitmålad hålkälslist.
Dörr: Dörrbladet bortlyft. De avfasade foderklossarna och profilerade dörrfodren mot köket
är ljusgult målade.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Tegelkakelugn. Äldre elledningar.
Lägenhet 4
Kök:
Golv: Vattenskadat kök golvet är uppbrutet. Golvlisterna är höga släta och vitmålade.
Vägg: Putsade väggar. Tapetserade och målade bruna och vita.
Tak: Pärlspontpanelen och hålkälslisten är vitmålade.
Dörr: Fyllningsdörren med fyra speglar med ett infällt lås. Dörrbladet är målad vit. De
avfasade foderklossarna och profilerade dörrfodren mot entrén och rummet är vitmålade.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Ålderdomlig el. Vedspis nr. 727 från Husqvarna med spiskåpa av plåt.
Rum:
Golv: Trägolv spontat, naturligt slitage. Golvlist profilerad och målad vit.
Vägg: Putsat underlag, tapetserade.
Tak: Vitmålad pärlspont. Vitmålad hålkälslist.
Dörr: Dörrbladet bortlyft. De avfasade foderklossarna och profilerade dörrfodren är målade
vita.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Tegelkakelugn.
Entrén är gemensam för lägenhet 5 och 6.
Golv: Brädgolv med matta. Smal list mot vägg.
Vägg: Putsade och målade vita.
Tak: Pärlspontpanel som är målad vit. Snedställd bräda som taklist är vitmålad.
Dörr: Entréns dubbeldörr med breda diagonalt ställda brädor är grönmålade. Insidan av
dörrbladen är målade bruna. Foderklossen och dörrfodren är målade bruna. Draglås finns på
ytterdörrarna och en variant där nyckelns vridning lyfter en låshasp.

151

Övrigt: Trätrappa leder upp till vindsvåningen. Platsbyggt lågt skåp med vit pärlspontspanel
står under trappan. El modell äldre.
Lägenhet 5
Kök:
Golv: På brädgolvet ligger en linoleummatta. Golvlisterna är släta och vitmålade.
Vägg: Tapetserade väggar på putsunderlag.
Tak: Pärlspontpanelen och hålkälslisten är vitmålade.
Dörr: Fyllningsdörren med tre speglar är målad brun mot entrén och masonitklädd och
vitmålad in mot köket. De avfasade foderklossarna och profilerade dörrfodren är vitmålade.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Fristående köksskåp från tidigt 1900-tal. Diskbänk med en ho och kallvattenkran.
Ålderdomlig el. Vedspis nr. 727 från Husqvarna med spiskåpa av plåt.
Rum:
Golv: Trägolv furu, spontat, slipat och lackat. Golvlist vitmålade.
Vägg: Putsat underlag, vitmålad väv.
Tak: Vitmålad pärlspont. Vitmålad hålkälslist.
Dörr: Dörrbladet bortlyft. De avfasade foderklossarna och profilerade dörrfodren är
vitmålade.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Tegelkakelugn. Ålderdomliga elledningar.
Lägenhet 6
Kök:
Golv: Brädgolvet är brunmålat. Golvlisterna är släta och vitmålade.
Vägg: Tapetserade väggar på putsunderlag.
Tak: Pärlspontpanelen och hålkälslisten är vitmålade.
Dörr: Fyllningsdörren med tre speglar med kammarlås är målad brun mot entrén och
vitmålad in mot köket. De avfasade foderklossarna och profilerade dörrfodren är vitmålade.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Platsbyggt köksskåp från tidigt 1900-tal. Diskbänk med en ho och kallvattenkran.
Ålderdomlig el. Vedspis nr. 727 från Husqvarna med spiskåpa av plåt.
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Rum:
Golv: Trägolv, spontat, slipat och lackat. Golvlist höga profilerade och målade vita.
Vägg: Tapetserade väggar på putsunderlag.
Tak: Pärlspont och hålkälslist är vitmålat.
Dörr: Dörrbladet bortlyft. De avfasade foderklossarna och profilerade dörrfodren är
vitmålade.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Tegelkakelugn. Äldre elledningar.
Entrén är gemensam för lägenhet 7 och 8.
Golv: Brädgolv med linoleummatta. Smal golvlist.
Vägg: Putsade och målade vita.
Tak: Pärlspontpanel som är målad vit. Snedställd bräda som taklist är vitmålad.
Dörr: Entréns dubbeldörr med breda diagonalt ställda brädor är grönmålade. Insidan av
dörrbladen är målade brunröda. Foderklossen och dörrfodren är målade brunröda. Draglås
finns på en del av ytterdörrarna, en enklare variant förekommer även där nyckelns vridning
lyfter en låshasp.
Övrigt: Trätrappa leder upp till vindsvåningen. El modell äldre.
Lägenhet 7
Kök:
Golv: På brädgolvet ligger en linoleummatta. Golvlisterna är släta och vitmålade.
Vägg: Tapetserade väggar på putsunderlag.
Tak: Pärlsponten är vitmålad.
Dörr: Fyllningsdörren med tre speglar med kammarlås är målad rödbrun mot entrén och
vitmålad in mot köket. De avfasade foderklossarna och profilerade dörrfodren är vitmålade.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Fristående köksskåp från tidigt 1900-tal. Diskbänk med en ho och kallvattenkran.
Ålderdomlig el. Vedspis nr. 727 från Husqvarna med spiskåpa av plåt.
Rum:
Golv: Trägolv, spontat, slipat och oljat. Golvlist profilerade och målade vita.
Vägg: Tapetserade väggar på putsunderlag.
Tak: Pappspänt och vitmålat. Hålkälslisten är vitmålad.
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Dörr: Fyllningsdörren med fyra speglar med kammarlås är målad vit. De avfasade
foderklossarna och profilerade dörrfodren är vitmålade.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Tegelkakelugn. Ålderdomlig el.
Lägenhet 8
Kök:
Golv: Brädgolvet av furu är slipat och lackat. Golvlisterna är höga släta och vitmålade.
Vägg: Tapetserade väggar på putsunderlag.
Tak: Pärlspontpanelen och hålkälslisten är vitmålade.
Dörr: Fyllningsdörren med tre speglar är målad rödbrun mot entrén och vitmålad in mot
köket. De avfasade foderklossarna och profilerade dörrfodren är vitmålade.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Platsbyggt köksskåp från 1950-tal. Diskbänk med en ho och kallvattenkran. Vedspis
nr. 727 från Husqvarna med spiskåpa av plåt är inbyggd som överskåp. Ålderdomlig el.
Rum:
Golv: Brädgolvet av furu är slipat och lackat. Golvlist profilerade och målade vita.
Vägg: Putsat underlag, vitmålade tapeter.
Tak: Pärlspont och hålkälslist vitmålade med roller.
Dörr: Dörrbladet bortlyft. De avfasade foderklossarna och profilerade dörrfodren är
vitmålade.
Fönster: Kopplade fönster av furu, trärena och oljade ytor.
Övrigt: Tegelkakelugn. Ålderdomlig el.
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Övriga byggnader
Tvättstuga

Allmän beskrivning
Den kvadratiska byggnaden med högt tälttak är murad av tegel och putsad. Grundens
avfärgning är grå, fasaden är tegröd, dörr- och fönsteromfattningarna är vita. Gesimsen är
profilerad och avfärgad vit. Taket är täckt med enkupigt lertegel och takllsskarvarna är
plåttäckta. Skorstenen är murad och har ett utkragande krön med plåttäckning. Bräddörren har
vertikalt stående brunmålad panel med bandgångjärn. Interiört finns spisen med kåpa och
järngrytor kvar.

Status





Sprickor och putsskador på fasad och gesims.
Dörren har torkskador och färgen släpper.
Vindskivorna har torkskador med färgsläpp.
Fönstren har torkskador med färgsläpp.

Omedelbara åtgärder




Oljning och målning av dörrar och fönster.
Oljning och målning av vindskivor.
Lagning av sprickor och putsbortfall i fasad.
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Dasslänga

Allmän beskrivning
Toalängan byggdes med ett bås för varje lägenhet med en gång i mitten för tömning av
behållarna. Numera delar alla lägenheterna på en toalett. Konstruktionen är stolpverk och
regelstomme på en gjuten platta på mark. Panelen är målad med mörkt röd slamfärg.
Sadeltaket är täckt med enkupigt lertegel. De omålade vindskivorna av trä och nocken har
svart plåttäckning. De enkla bräddörrarna med bandgångjärn är målade som fasaden. Ett
småspröjsat överljus sitter över vardera dörr. Ett tillbyggt skärmtak finns i den västra gaveln
för sopkärl.

Status



Dörr, fönster och vindskivor har torkskador och färgen släpper.
Fasadens panel är röt- och torkskadad.

Omedelbara åtgärder



Oljning och målning av dörrar, fönster och vindskivor.
Lagning av fasadens lockläktspanel. Målas med röd slamfärg.
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Jordkällare och garage

Allmän beskrivning
Jordkällaren är nedgrävd i marken. Den är låst på grund av svampangrepp och fuktskador.
Grundmuren är murad och putsad. Gavelfälten är klädd med enkel panel som är målad med
röd slamfärg. Sadeltaket är täckt med enkupigt lertegel. Vindskivorna av trä och nocken har
svart plåttäckning. Bräddörren med bandgångjärn är omålad.
Garagen är av senare ursprung med regelverkskonstruktion. Rödmålad lockläktspanel med
svarta knutbrädor. De flacka taken är täckta med korrugerad svart plåt. Nock plåttäckt.
Portarna är brädklädda masonitklädda med bandgångjärn och målade svarta. Svarta
vindskivor med plåttäckning.

Status






Garage i godtagbart skick.
Jordkällaren har mögel- och svampangrepp.
Dörr, fönster och vindskivor har torkskador och färgen släpper.
Fasadens panel är röt- och torkskadad.
Träd och buskar växer inpå byggnaden.

Omedelbara åtgärder




Sanera fuktskadorna så svamp- och mögelangreppen försvinner.
Oljning och målning av dörrar, fönster och vindskivor.
Lagning av fasadens lockläktspanel. Målas med röd slamfärg.
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Svinlänga och vedförråd

Allmän beskrivning
Större delen av byggnaden står på en huggen granitgrund, denna del var för djurhållning och
är murad med kryssförband medan den främre delens stolpverkskonstruktion som var
vedförråd står på upplag av sten. Brädpanelen är målad med röd slamfärg. Panelen på
gavelspetsarna ligger utanpå den undre panelen och är spetsformade i nederkant. Sadeltaket är
täckt med korrugerad eternit. Vindskivorna av trä är målade röda. Hängrännor och stuprör av
svart plåt. Bräddörrarna med bandgångjärn är målade röda. Dörr i gavel till stalldelen med
bandgångjärn är målad blågrå. Sex mindre luckor för djuren finns i muren på baksidan. De har
alla bandgångjärn och är omålade. Två av fönstren är spröjsade och målade rödbruna, ett är
igensatt och ett är ospröjsat och målat blågrått.

Status






Murens fogning saknas på flera ytor. Teglet har påväxter av alger och mossa.
Dörr, fönster och vindskivor har torkskador och färgen släpper.
Taket har kraftig påväxt av mossa.
Fasadens panel har röt- och torkskador.
Träd och buskar växer inpå byggnaden.

Omedelbara åtgärder






Mur rengöres, lagas och fogas om.
Oljning och målning av dörrar, fönster och vindskivor.
Taket rengöres och lagas eventuellt.
Lagning av fasadens lockläktspanel. Målas med röd slamfärg.
Buskar och träd avlägsnas från byggnaden.
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Karlslunds station, Längbro 2:116 och 2:123.

Historik
Privatägd.
Karlslunds station öppnades den 1 oktober 1897, posten öppnade ett år senare och då var
oscar II på plats. Den 1 december 1930 blev stationen istället håll- och lastplats. Den 27 maj
1967 försvann persontrafiken då Karlslund blev lastplats och den lades slutligen ned den 1
december 1981.
Karlslund var en av de ursprungliga hållplatserna av I klass och kallades i planerna för
Carlslunds hållplats. Theodor Dieden, som ägde Karlslunds gård, hade starka intressen i
Örebro-Svartå järnväg. Stationen lades därför nära gården och man drog även ett stickspår
mellan stationen och hans kvarn.
År 1943 sålde SJ stationshuset, uthuset och jordkällaren till Karlslunds gemensamma
byggnadsförening.
Järnvägsområdet vid Karlslund ingår sedan våren 2010 i Kulturreservatet Karlslund som är ett
av Örebro kommuns två första kulturreservat.
På stationsområdet ligger det fortfarande kvar ett spår med två stoppbockar i var ände.

Allmän beskrivning
Byggnaden av timmer byggdes ursprungligen som stationshus men är nu ett restaurerat
bostadshus. Grunden är murad med huggen sten som är svartmålad. Fasadens liggande
fasspontpanel är vitmålad med knutar blågrönt målade. Takets plåtbeklädnad av bandplåt och
takplåt med tegelpannsprofilering är svarta, liksom hängskivor och den plåtbeslagna
skorstenen. Taktassarna är målade brunröda. Takfotsbrädan är blågrönt målad. Vindskivor av
trä målade blågröna. Hängrännor och stuprör av svart plåt. Skorsten klädd med svart plåt.
Entrédörren är nytillverkad liksom altandörrarna med småspröjsade rutor i den forna öppna
väntsalen. Dörromfattningar målade blågröna. Fönstren är kopplade där de flesta är spröjsade
med mittpost, medan några är moderna enluftsfönster, brunrött målade.
Fönsteromfattningarna är målade blågröna. Veranda av trä framför huset och ett mindre
trädäck vid den västra gaveln.
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Teknisk beskrivning

Grund
Huggen sten, murad. Svartmålad.
Stomme
Timmer.
Fasad
Liggande fasspontpanel, vitmålad. Fasaden är upptill klädd med stående brädor som i
nederkanten är spetsformade och ligger utanför fasspontens liv.
Snedställd fotbräda, vitmålad.
Knutbrädor blågrönt målade.
Tak
Sadeltaket är plåtklätt med tegelpannsprofilering.
Den inglasade före detta väntsalens sadeltak är klätt med svart bandplåt. Hängskivor av
svart plåt.
Takfotsbräda och vindskivor är målade blågröna.
Synliga taktassar, rödbruna.
Hängrännor och stuprör av svart plåt.
Dörrar
Entréns trädörr med glas upptill är vitmålad.
Småspröjsade verandadörrar är vitmålade.
Fönster
Fönstren av trä är kopplade där de flesta är spröjsade med mittpost, medan några är moderna
enluftsfönster. Rektangulära mezzaninfönster med en avdelande spröjs längs med takfoten.
Målade rödbruna.

Övriga byggnader
Uthuset.
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Historik
Stationshusets uthus är numera en förvaringsbod, de två skärmarna döljer dass för damer och
herrar.

Allmän beskrivning
Privatägd.
Byggnadens sadeltak är klätt med vågkorrugerad plåt. Nock plåtklädd. Omålade vindskivor.
Fasadens stående panel är rödmålad. Dörrarna med bandgångjärn är målade svarta.
Omfattningarna är mestadels blågrönt målade, en dörr har vita omfattningar. Ett fönster är
småspröjsat, de övriga är av senare modell med enluftsfönster.

Garage, bod och jordkällare.

Historik
Jordkällaren är samtida med stationshuset. De övriga byggnadernas tillkomst är okänt.

Allmän beskrivning
Privatägd.
Jordkällaren ligger alldeles norr om uthuset. Byggnaderna är brädklädda och målade röda. En
del knutbrädor är målade vita. Taken är täckta med korrugerad plåt. Vindskivor och
takfotsbrädor är delvis målade. Bräddörrar och portar är målade svarta. Fönster där de finns är
småspröjsat och vitmålat. Vitmålade omfattningar.
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Foto från Örebro Läns Museums arkiv.
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Magasin, Längbro 2:117.

Historik
Magasinet har varit en viktig del av Karlslunds station sedan 1897, lastplatsen lades ned 1981.
Theodor Dieden, som ägde Karlslunds gård, hade starka intressen i Örebro-Svartå järnväg.
Stationen lades därför nära gården och man drog även ett stickspår mellan stationen och hans
kvarn.
Järnvägsområdet vid Karlslund ingår sedan våren 2010 i Kulturreservatet Karlslund som är ett
av Örebro kommuns två första kulturreservat. Del av byggnaden används som förråd i stort är
den under förfall.

Allmän beskrivning
Magasinsbyggnadens administrationsdel är murad och sprutputsad liknande spritputs, denna
är avfärgad ljust gulbrun. I övrigt är det en stolpverkskonstruktion som är brädklädd med
smala läkt som är målad röd. Den västra delen finns en tillbyggnad som verkar ha varit en
kylrums del. Denna är en stålkonstruktion klädd med korrugerad plåt. Pulpettak klätt med
korrugerad plåt. Stor skjutbar port av järn. Sadeltaket är klätt med vågkorrugerad plåt.
Omålade vindskivor. Takluckor/ takfönster finns längs med nock. Över lastkajen är ett stort
plåtklätt skärmtak. Administrationsdelens dörr är av trä ljusgrönt målad. Källardörren av plåt
är sönderrostad. Övriga dörrar och portar av trä med stående brädor målade gröna men
mestadels med röd slamfärg. Bandgångjärn. Trappa vid administrationsdelen och till källaren
är av cement med handledare av runda järnprofiler. Alla fönster är igensatta med träskivor.
Lastkajen är uppbyggd av kantat timmer och plank på cementplintar. Spåret är borttaget, ett
kraftigt järnstaket finns kvar som avgränsat spårområdet.
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Teknisk beskrivning

Grund
Cementplintar.
Kylrumsdel på baksidan har cementerad platta på mark i.
Vid administrationsdelen finns det även en källare.
Stomme
Huvudparten har en stolpverkskonstruktion.
Murad grund i källardelen.
Järnprofiler i kylrummet.
Fasad
Putsad fasad i administrationsdelen vars kälarputs är cementgrå den övriga är avfärgad gul.
Kylrumsdelen är klädd med grågul korrugerad plåt.
Magasinets fasad har en röd slamfärgsmålad lockläktspanel.
Tak
Sadeltak som är täckt med korrugerad plåt, nock inklädd med plåt.
Vindskivor av trä.
Lastkajens tak är en fortsättning av magasinets vilket också är täckt med plåt.
Kylrumsdelens pulpettak är klätt med korrugerad plåt.
Dörrar
Administrationsdelens trädörr är ljusgrönt målad.
Källardörren av plåt och kylrummets skjutsdörr är sönderrostad.
Övriga dörrar och portar är av trä med stående brädor målade med röd slamfärg.
Bandgångjärn och gångjärnsstaplar på portarna längs med lastbryggan.
Fönster
Alla fönster igensatta med träskivor.
Takluckor fönster finns längs med nock på båda takfallen.

Status






Området och byggnaden används som soptipp.
Sly växer inpå fasaderna.
Alla fönsterrutor är utslagna.
Dörrarna är trasiga.
Fasadens panel har torrsprickor och läkt saknas.

Omedelbara åtgärder




Städning av området och under byggnaden.
Visa att område och byggnad används vilket avhjälper dumpning.
Lagning och målning av fasad, dörrar och fönster.
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Kolonistugor, Längbro 2:115.

Historik
Någon information eller historik om detta lilla hus med sadeltak finns inte. Byggnaden nedan
med pulpettak och rökrör tros ursprungligen ha varit en rastkoja.
Området har med stor säkerhet använts som koloniområde där de anställda kunde ha små
odlingar.
Dessa små hus finns mittemot det stora magasinet.

Allmän beskrivning
Huset är en enkel byggnad på upplag av sten. Fasaden är klädd med masonit, skivskarvarna
döljs av smal läckt som är rödmålade.
Taket är ett sadeltak klätt med korrugerad plåt. Vitmålade vindskivor. Dörren är masonitklädd
och målad gul. Fönster med liggande mittpost, vitmålade. Knutbrädor, fönster- och
dörromfattningar vitmålade.
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Rastkoja vid Karlslund station. Den står mittemot den gamla tvättstugan.

Allmän beskrivning
Byggnaden står på upplag av sten. Brädklädd byggnad med liggande panel som är rödmålad.
Knutbrädorna är målade svarta. Taket är ett pappklätt pulpettak och delvis täckt med plåt.
Rökrör finns kvar. Vindskivor av trä. Bräddörren är klädd med stående grönmålad panel.
Fönsterlucka täcker fönstret. Omfattningarna är svartmålade brädor.
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Boden, Längbro 2:117.

Historik
Karlslunds tvättstuga byggdes 1906. Under senare tid har byggnaden använts som stall. Idag
står det tomt och förfaller.

Allmän beskrivning
Grunden är låg och murad med olika stenmaterial. Förmodligen är konstruktionen av plankeller stolpar. Taket är ett sadeltak, underbrädorna är lagda på ryggåsar från nock till takfot.
Takbeklädnaden är tvåkupigt lertegel och nockpannor av lertegel, vilket är ovanligt för
Karlslund. Vindskivorna och takfoten är vitmålade, medan täckbrädan är omålad. Fasaden är
klädd med horisontellt liggande fasspontspanel som är rödmålad med vitmålade knutbrädor.
Delar av byggnadens baksida är murad. Dörren är en plåtklädd bräddörr. Igensatt öppning
finns på den västra gaveln, entrédörren verkar vara flyttad till nuvarande plats. Fönstren är
placerade på var sida av dörren, de är delvis igensatta men de återstående är småspröjsade
tvåluftsfönster med mittpost. Igensatt fönster finns på den västra gaveln.
Tillbyggnaden mot öst har varit ett stall. Fasaden är klädd med sinuskorrugerad röd plåt.
Vitmålade knutbrädor och inbrädad avslutning mot takfot. Ett plåttäckt pulpettak med
vitmålade vindskivor. Ventilationsrör är draget genom taket. Dörren är en tvådelad stalldörr
med bandgångjärn och vitmålad. Ett kvadratiskt vitt fönster finns till höger om dörr med
vitmålade fönsteromfattningar.

Teknisk beskrivning
Grund
Murad. Murmaterial granit och kalksten.
Stomme
Stolpverkskonstruktion med inslag av stående timmer. Del av baksidans är murad.
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Fasad
Liggande fasspontpanel.
Knutbrädorna är vitmålade.
Tillbyggda stalldelens fasad är klädd med sinuskorrugerad röd plåt med vita knutbrädor.
Inklädnaden mot takfot är vitmålad.
Dörrar
Dörren är en plåtklädd bräddörr med vitmålade omfattningar. En igensatt öppning finns på
västra gaveln. Gångjärn från 1900-t.
Tillbyggda stalldelens bräddörr är tvådelad med moderna förzinkade bandgångjärn och är
vitmålad.
Fönster
Fönstren av trä vid ingången är småspröjsade med mittpost och med vitmålade omfattningar.
Två fönsterluft är igensatta.
Målade vitt och blått.
De pressade hörnbeslagen och gångjärnen är från 1900-t.

Status
Allmänt förfall.

Omedelbara åtgärder
Total översyn.
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Åby gård, Åby 1.

Historik
Privatägd.
Åby härstammar från medeltiden och bestod från början av tre gårdar med varsin parstuga och
tillhörande uthus vilket gjorde att platsen definierades som by. På 1600- och 1700-talet var
Åby frälsehemman till Myrö fram till 1755. Efter Myrös försäljning av Åby bytte gårdarna
ägare ett antal gånger fram till 1797 då Christian Günter på Karslund förvärvade området.
Åby fortsatte att vara i Karlslunds ägo, även om jorden arrenderades ut, fram till Theodor
Diedens död 1927. Då såldes Åbygärderna till Örebro stad och på 40-talet såldes gården med
tillhörande byggnader. Manbyggnaden som står kvar på Åby idag är från 1700-talet, det
exakta byggnadsåret är dock inte känt.

Allmän beskrivning
På äldre foton ser man att byggnaden har varit ljusare målad i grått och vitt. Grunden är
inklädd med rödmålade brädor. Timmerstommen har upplag på sten. Fasadens lockläktspanel
är målad med röd slamfärg. De breda knutlådorna är vitmålade och liknar pilastrar. Takfoten
är inklädd. Sadeltaket är täckt med enkupigt lertegel. Nocken är täckt med en bräda. Två
breda brädor bildar vindskivorna, ovanpå dessa en rödmålad plåttäckning. Två murade
skorstenar sitter centralt placerade mitt på taknock med utkragat krön och plåttäckning.
Takrännorna är förlängda och släpper takvattnet utan stuprör. De trärena dörrarna med
panelen i sick-sack mönster är målad med brun lasyr. Ovanför dessa ett småspröjsat överljus.
Den breda portikliknande dörromfattningen är vitmålad. Ovanför entrén är ett smalt takfönster
av trä placerat i takfoten. Motsvarande fönster finns på andra långsidan men under takfot.
Tvåluftsfönstren av trä med mittpost har tredelad spröjsning med enkelglas och är vitmålade.
Skvättbläck nedtill och skvättbräda upptill. Spröjsade träfönster finns även på vardera
gavelspets. Lunettfönster av trä är placerade på vardera sidan om dessa vid knutbrädorna. De
är småspröjsade och vitmålade. Fönsteromfattningarna är vitmålade.

Teknisk beskrivning

Grund
Upplag på sten. Grunden är inklädd med rödmålade brädor.
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Stomme
Timmerstomme.
Fasad
Brädklädsel med lockläkt.
Målad med röd slamfärg.
Breda knutar och pilastrar med lockpanel är vitmålade.
Takfoten är inklädd.
Tak
Sadeltak klätt med enkupigt lertegel. Nock täckt med en bräda.
Vindskivorna är rödmålade med plåttäckning.
Två murade skorstenar med utkragat krön och plåttäckning.
Förlängda takrännor utan stuprör.
Dörrar
Trärena dörrar med panelen i sick-sack mönster. Målad med brun lasyr.
Ovanför dessa ett småspröjsat vitmålat överljus i trä.
En bred omfattning är vitmålad för att likna en portik.
Fönster
Ursprungliga tvålufts fönster av trä med mittpost, tredelade med enkelglas är vitmålade.
Hörnjärn av 1800-tals modell.
Fönsterbleck nedtill och skvättbräda upptill.
Spröjsade träfönster finns på vardera gavelspets.
Lunettfönster av trä är placerade på vardera sidan om dessa vid knutbrädorna. De är
småspröjsade och vitmålade.
Fönsteromfattningarna är vitmålade.

Övriga byggnader
Förråd och garage.
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Allmän beskrivning
Två förrådsbyggnader finns med stolpverkskonstruktioner. Fasaden är brädklädd och målade
med röd slamfärg. Pulpettaken är täckta med korrugerad plåt. Vindskivor och takfotsbrädor är
rödmålade. Bräddörrar med bandgångjärn är målade bruna.
Uthuset i trädgården verkar ha varit för djurhållning. Det är en stolpverkskonstruktion.
Fasaden är klädd med lockläktspanel och målad med röd slamfärg. Uthuslängan har ett
sadeltak, däremot har en tillbyggnad i vinkel ett pulpettak, taktäckningen är korrugerade
eternitplattor. Vindskivor är rödmålade. Hängrännorna är förlängda utan stuprör. Dörrar och
portar av trä är svartmålade. Fönstren av trä är småspröjsade och vitmålade. Dörr- och
fönsteromfattningar är målade vita.

Allmän beskrivning
Ett litet garage finns lite diskret vid sidan av den ståtliga allén av skogsek. Byggnaden är en
stolpverkskonstruktion klädd med rödmålade brädor. Knutar, vindskivor, fönster- och
dörromfattningar är målade grågröna. Sadeltaket är täckt med korrugerad plåt. Garageportarna
är brädklädda med vertikalt ställd brunmålad panel med bandgångjärn. Fönstren av trä är
småspröjsade.
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Åby torpet, Åby 2.

Historik
Privatägd.
Byggnaden uppfördes någon gång mellan 1863 och 1897 och var bostäder för arbetare och
hantverkare på Karlslund. Troligt även knutet till tegelbruket och konstsandstensfabriken.
Alldeles norr om byggnaden anlades ett tegelbruk 1896.

Allmän beskrivning
Huset är tillbyggt på längden mot norr. Byggnadens grund ligger på traditionsenligt
stenupplag under timrets knutpunkter, den övriga grunden är utfylld med sten och putsad.
Timmerstommen är klädd med rödmålad lockläktpanel, nedtill finns en snedställd fotbräda.
Takfoten är inklädd. Sadeltaket är täckt med enkupiga takpannor och nockpannor av lertegel.
Tre rödmålade brädor bildar den breda vindskivan, ovanpå dessa finns en täckplåt av zink.
Mitt på taknock finns en putsad skorsten med utkragad överdel med plåttäckning.
Takfönster finns på takfallet mot vägen. In mot gården finns en gulmålad bräddörr med
v-ställd panel, med ett litet diagonalställt fönster upptill. Ovanför dörren finns ett småspröjsat
överljus av trä och en skvättbräda med konsoler. Träfönstren på bottenvåningen är delvis
ursprungliga och spröjsade. Tillbyggnadens nytillverkade träfönster är kopplade
tvåluftsfönster med mittpost. Spröjsningen är tredelad och vitmålad. De nytillverkade,
kopplade träfönstren i gavelfälten är något lägre än de övriga. Längs med takfoten är
rektangulära mezzaninfönster av trä placerade, dessa har tvådelad spröjsning och är
vitmålade. Alla fönsteromfattningar är vitmålade.

Teknisk beskrivning
Grund
Putsad stengrund.
Stomme
Timmerstomme.
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Fasad
Lockläktpanel målad med röd slamfärg.
Snedställd tunn fotbräda, finsågad.
Knutar och knutlåda rödmålade.
Tak
Sadeltak. Täckt med enkupigt lertegel.
Tre brädor bildar vindskivor med en plåttäckning av zink.
Hängrännor och stuprör av zink.
Skorsten putsad och avfärgad vit.
Dörrar
Bräddörr med diagonalt ställd panel, litet diagonalställt fönster upptill på dörrbladet.
Gulmålad.
Småspröjsat vitt överljus av trä.
Vitmålade dörromfattningar.
Skvättbräda över dörren med konsoler.
Framför entrén ligger en kalkstenshäll.
Fönster
Kopplade nytillverkade och ursprungliga träfönster med mittpost och tredelade luft är
vitmålade.
Hörnjärn finns på en del av de ursprungliga fönstren.
Skvättbrädorna fönsteromfattningar är vitmålade.

Övriga byggnader
Förråd och garage

Allmän beskrivning
Förrådsbyggnaderna är enkla stolpverkskonstruktioner. Ett av förråden har ett plåttäckt
pulpettak med rödmålad panel, bräddörrar med bandgångjärn och ett småspröjsat vitmålat
träfönster.
Det andra förrådet har ett plåtklätt sadeltak med masonit-klädd rödmålad fasad. Rödmålad
bräddörr med bandgångjärn och gångjärnsstaplar.
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Koloniträdgårdarna, Ånsta 20:166.

Historik
Området kan tidigare ha varit en specialodling för äpplen som Hushållningssällskapet drev.
Därför finns det en hel del äldre fruktträd kvar i området.
Koloniområdet finns med på en del foto från början av 1900-talet. Marken ägs och arrenderas
ut till kolonilottsinnehavarna av Skråmsta gård.

Allmän beskrivning
På koloniområdet finns små stugor och odlingslotter som är oregelbundet placerade. Gångar
saknas så det är svårt att särskilja odlingslotterna och var man ska gå. Många odlingslotter
saknar stuga eller redskapsförråd.
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Loge.

Historik
1900-talets början. Troligen en kvarbliven del från Hushållningssällskapets äppelodling.

Allmän beskrivning
Traditionell konstruktion med stolpverk på stenupplag. Nedre del av syll och fasad i kontakt
med mark den ska vara öppen. Enkel brädklädnad som är målad med mörk slamfärg, på stora
ytor bortvittrad. Taket är ett sadeltak klätt med takpapp. Stor del av främre långsidan finns tre
portar som tidigare varit skjutbara. I den vänstra delen en öppning där det förmodligen varit
en bräddörr. Öppning finns även i den östra gaveln.

Teknisk beskrivning

Grund
Stenupplag för syll och stolpar.
Stomme
Stolpverkskonstruktion.
Fasad
Brädpanel med luftspalt. Målad med mörkt röd slamfärg.
Tak
Sadeltak. Brädor täckt med tjärpapp.
Dörrar
Bräddörrar och portar av stående brädor.
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Strömsborg, Ånsta 20:173.

Historik
Strömsborg byggdes 1920 -21 av lantbrukare K Gustav Gustavsson, Skråmsta by. Byggnaden
i nationalromantisk stil, uppfördes för att användas som sommarcafé. De första åren drevs
caféet av Gustavssons döttrar. Strömsborg var ett omtyckt utflyktscafé. Strömsborg ligger
precis längs med Svartån och dit kunde man åka med någon av båtarna Strömsborg 1 och 2.
Båtarna utgick från Väståparken.
Byggnaden inköptes senare av Örebro stad som arrenderade ut Strömsborg till olika
föreningar, bl.a. Örebro Sportklubb. Byggnaden användes till idrottsträffar, olika möten och
till dans.
De unika takmålningarna på loftet samt på nedervåningen utfördes av dekorationsmålaren
Bror Drake af Hagelsrum. Drake fick fria händer och målningar tillkom, enligt litteraturkälla,
1926.
Ovanstående historik tagen från: Dokumentation av Strömsborg, Örebro kommun 2009. Av
Charlotta Hagenberg. ÖLM.

Allmän beskrivning
Den timrade byggnaden på 1 ½ våning står på en mur av fältsten. Nedre delen av fasaden är
timmerstommen exponerad och eventuellt målad med svart lasyr. Övre våningen är täckt med
spån som är svart målade, eventuellt tjära med svart pigment. Sadeltaket är täckt med
enkupigt tegel och nockpannor av lertegel. Vindskivorna är dubbla och målade med svart
plåttäckning. Murad skorsten vid sidan av nock. Bräddörrar med ljusgrönt målad
pärlspontpanel med diagonalt kavadratiskt mönster. Trätrappa vid entrén som även har
handikappramp. Trappa av trä även på gaveln med balkong. Järnsmidestrappan på långsidan
leder upp till övervåningen. Småspröjsade flerluftsfönster med mittpost är ljusgrönt målade.
Utförligare beskrivning i bifogad bilaga: Dokumentation av Strömsborg, Örebro kommun
2009. Av Charlotta Hagenberg. ÖLM.
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Teknisk beskrivning

Grund
Fältstensmur med cementfogar. Källare.
Stomme
Liggtimmer, svartmålad och tjärstruken.
Fasad
Timmer. Spån på övervåningen. Tjärstrukna.
Tak
Sadeltak, täckt med enkupigt tegel och nockpannor av lertegel.
Vindskivor av trä, bruna med svart plåttäckning.
Murad skorsten vid sidan av nock.
Dörrar
Bräddörrar med ljusgrönt målad pärlspontpanel.
Trätrappor och en handikappramp. Järnsmidestrappa.
Fönster
Småspröjsade flerluftsfönster av trä, målade ljusgröna.

Status






Sprickor i grundmur.
Putsskador och färg som flagnar.
Timmerstommen och stolpar är bättringsmålat med olika färgtyper.
Spån på fasadens övre del är delvis sprucken och färg som flagnar.
Dörrar och fönster, fönsteromfattningar och vindskivor har torksprickor och färg som
flagnar.

Omedelbara åtgärder





Sprickor och putsskador lagas. Grundmurens målade delar bättringsmålas.
Bestämmer sig över ett gemensamt färgsystem och använder sig av detta.
Trasiga spån åtgärdas, lös färg avlägsnas och ytorna målas om.
Lös färg på dörrar och fönster, fönsteromfattningar och vindskivor avlägsnas. Ytorna
oljas in och målas om.
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Mjölnarbostaden i Snavlunda, Längbro 20:257.

Historik
Privatägd.
Mjölnarbostad för mjölnaren vid Snavlunda övre kvarn, uppförd 1846. Detta är den enda
byggnaden som är bevarad från kvarnrörelsen i Snavlunda. Övriga byggnaders tillkomst
1800-talets senare del.

Allmän beskrivning
Byggnaden är murad på putsad granitgrund i 1 våning med inredd vindsvåning. Grundmuren
är avfärgad grå. Fasadens är putsad och avfärgad tegelröd. Gesimsen är kraftigt profilerad,
den avslutas en bit ut på gavlarna och är avfärgad vit. Taket är ett sadeltak klätt med enkupigt
lertegel med nockpannor. Vindskivorna är plåttäckta. Takfallets avslut mot gavelns fasad är
profilerad och avfärgad vit. Takrännor och stuprör av svart plåt. Skorstenen har utkragande
plåttäckta krön och är placerad centralt på taknock. Den dubbla nygjorda entrédörren med
fasetter i de fyra speglarna är målad grön. Över dörren ett småspröjsat grönmålat överljus.
Entréns slätputsade omfattning är avfärgad vit. Halv kvarnsten ligger framför entrén. Fönstren
är kopplade, de spröjsade tvåluftsfönster har mittpost och är målade gröna. Omfattning i
slätputs avfärgad vit.
Tillbyggnad på ena gaveln är ett glasat uterum. Gjuten platta på mark. Inglasningen står på en
låg mur av tegel. Glasat sadeltak.

Teknisk beskrivning

Grund
Stengrund av granit, putsad målad grå.
Stomme
Murad, tegel.
Fasad
Putsad, avfärgad tegelröd.
Gesims, knutpelare och omfattningar avfärgade vita.
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Tak
Sadeltak. Enkupiga takpannor och nockpannor av lertegel.
Vindskivor plåttäckta och övrig plåttäckning svart.
Skorstenar med utkragade krön med plåttäckt överdel.
Takrännor och stuprör svart plåt.
Dörrar
Entréns dubbeldörr av trä med fasetter i fyllningarna är grönmålad.
Ett småspröjsat överljus av trä, grönmålat.
Halv kvarnsten framför dörrar.
Fönster
Fönstren av trä är kopplade med mittpost och tredelad spröjs. Likadana fönster i vardera
gavelspets.
Grönmålade.

Övriga byggnader
Badhus och förråd.

Allmän beskrivning
Privatägd.
Jordkällaren är ursprunglig. Teglet är synligt då nästan all puts fallit av. Bräddörren med
bandgångjärn och gångjärnsstaplar har varit brunmålad. Sidor och tak är övertäckt med jord.
Förrådsbyggnaden är en regelverkskonstruktion med vankantad lockpanel, målad med röd
slamfärg. Pulpettaket är plåttäckt. Dörren av trä är en äldre fyllningsdörr med ruta upptill,
gulmålad. Stort och litet spröjsat träfönster är vitmålat.
Badhuset med tillhörande brygga är en regelverkskonstruktion med vankantad lockpanel,
målad med röd slamfärg. Pulpettaket är plåttäckt. Dörren är en äldre bräddörr med
bandgångjärn och gångjärnsstaplar som är svartmålad. Flera spröjsade vitmålade träfönster.
Trätrall ligger framför byggnaden och ner mot bryggan.
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Vagnskjulet med klockstapel.

Allmän beskrivning
Privatägd.
Byggnaden är en stolpverkskonstruktion som har upplag på cementplintar. Halva skjulet är
öppet. Den andra halvan är brädklädd och målad med mörkt röd slamfärg. Gavelspetsarnas
brädor är spetsformade nedtill. Vindskivorna är rödmålade. Sadeltaket har en äldre
spåntäckning som numera är täckt med vågkorrugerad plåt. Den alldeles nytillkomna
klockstapeln sitter på nockens södra del. Stommen är sparrar med ett litet tegeltäckt sadeltak.
Rödmålat. Portarna av brädor med bandgångjärn är rödmålade. De vitmålade omfattningarnas
ändar är korslagda och formade likt spetsar.
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Stall och lada i Snavlunda, Längbro 2:124.

Historik
Byggnadsår okänt.
Oxar var stationerade här för åkerbruket under 1800-talets andra hälft. Svin betade i
kvarnarnas närhet och kallades för ”Qvarnsvin”.

Allmän beskrivning
Byggnaden är brandskadad.
Ladugårdens nedre del har en gjuten platta på mark. Nedre delen är murad i traditionellt
kryssförband. Påbyggnaden för foder är en stolpverkskonstruktion. Fasaden är klädd med
glesa rödmålade brädor. Takfoten är inbrädad och avslutas en bit ut på gaveln som en gesims.
Knutbräda och längsgående bräda under taket är vitmålade. Sadeltaket är täckt med
vågkorrugerad eternit. Två takkupor finns kvar på taket. De stora portarna är brädklädda med
bandgångjärn och målade svarta. Fönstren i den murade bottenvåningen är igensatta med
skivor. En svagt böjt stickvalv bär av fönsteröppningarna. Kvarvarande småspröjsade fönster
sitter i gaveln och är målade röda. Vitmålade omfattningar.
Ventilationsjalusier sitter strax under takfot. Vitmålade omfattningar.

Teknisk beskrivning

Grund
Gjuten platta på mark. Granitsula.
Stomme
Murad av tegel. Överdel stolpverkskonstruktion.
Fasad
Tegelmur av kryssförband.
Gles brädpanel.
Målad med röd slamfärg.
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Tak
Sadeltak täckt med vågkorrugerad eternit.
Vindskivor av trä vitålade.
Två brädklädda takkupor.
Dörrar
Bräddörr på långsidan med bandgångjärn och gångjärnsstaplar är svartmålad.
Gavelns stora portar med bandgångjärn och gångjärnsstaplar är svartmålade.
Omfattning kring den övre porten är vitmålad.
Fönster
Fönstren i bottenvåningen är igensatta med skivor.
Ett stickvalv bär av fönsteröppningarna.
Småspröjsade träfönster finns i gaveln och är målade röda.
Ventilationsjalusier sitter strax under takfot.
Omfattningarna är vitmålade.

Status






Stolpverk och tak är skadat efter brand.
Brädpanel och portar har torksprickor.
Fönstren är alla utslagna, har torkskador och färgen släpper.
Murade ytor har sprickor och flera områden med trasigt tegel.
Nedskräpat och igenväxt område.

Omedelbara åtgärder





Iordningställa eller säkra stolpverkskonstruktion och tak.
Laga och måla panel, fönster och bräddörrar.
Laga tegel och murskador.
Iordningställa eller säkra grundmur och hålla området städat.

Ladugård.
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Historik
Byggnadsår okänt.
Användningen bör ha varit en foderlada.

Allmän beskrivning
Ladugårdens stolpverkskonstruktion står på cementplintar. Fasaden är klädd med glesa
rödmålade brädor. Knutbrädor är vitmålade. Takfoten är inbrädad och avslutas en bit ut på
gaveln som en gesims. Knutbräda och längsgående bräda under taket är vitmålade. Sadeltaket
är täckt med sinuskorrugerad svart plåt. Två takkupor finns på vardera takfall. De stora dubbla
portarna med bandgångjärn är brädklädda och målade svarta. Fönster i gaveln och i takkupor
är igensatta, målade röda. Vitmålade omfattningar. Ventilationsjalusierna är rödmålade och
sitter strax under takfot med vitmålade omfattningar.

Teknisk beskrivning
Grund
Plintar av cement.

Stomme
Stolpverkskonstruktion.
Fasad
Brädpanel glest spikad.
Målad med röd slamfärg.
Tak
Sadeltak täckt med sinuskorrugerad svart plåt.
Vindskivor plåttäckta.
Fyra brädklädda takkupor.
Dörrar
Brädportarna med bandgångjärn och gångjärnsstaplar är svartmålade.
Omfattning kring portarna är vitmålade.
Fönster
Fönster är igensatta med skivor, målade röda.
Vitmålade omfattningar.
Ventilationsjalusierna är rödmålade med vitmålade omfattningar.

Status
Iordningställt.

Omedelbara åtgärder
Normalt underhåll.
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Käll- och litteraturförteckning
Tryckta källor
Diverse material från kommunen.
Karlslund –förr & nu -Karlslunds Hembygdsförening
Stadsarkivet.
Sylvan Larsson, Gunnel, Carlslund från kungsladugård till herrgård, Arlöv 1993.
Topografiska arkivet, Örebro läns museum.

Muntliga källor
Eva Fransson, Örebro kommun.
Thomas Jondelius, Örebro kommunfastigheter.

Bilagor
Karta över dagens Carlslund. Carlslund – från kungsladugård till herrgård, Gunnel Sylvan.
Områdeskarta, Örebro kommun.
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