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Lilla matsalen, rum 105 Högt kulturhistoriskt värde

Blicken fastnar på den stora öppna spisen i enkel nyrenässansstil. Den är från 1890-talet, och

det sägs att det var brukets ägare Wilhelm Söderhielm som själv ritade den. Målningen i svart och

gult är en marmorimitation som är typisk för den tiden. I detta rum fanns ursprungligen herrgårdens

kök, med eldstaden på den öppna spisens plats.

Dörrarna har fyra speglar, ett utseende som är mycket vanligt vid 1800-talets slut. Dörrhandtagen

är förnicklade med grepp av trä. Förnicklade detaljer t ex på dörrar och kakelugnar blev särskilt

populärt en bit in på 1900-talet.

Dörrfodren i herrgården finns i ett par olika varianter, som är typiska för tiden 1870-1900. Varje

foder avslutas nedtill med en kantig kloss, en fodersockel. Längs golvet i många rum sitter en ca

30 cm hög sockelpanel. Den består av tre delar, fotlist, fyllning och krönlist. Här är fyllningen en

slät bräda. Sockelpaneler blev vanliga redan kring 1850.

Längs innerväggen byggde man smala garderober på 1910-20-talen, och inne i dem kan man i

dag se det gamla brädgolvet och 1890-talets storblommiga tapet.

golv       1970-80-t plastmatta på masonit (ej i garderober N och S)

1890-t därunder 4,5 tum breda bräder med dubbel fris

eldstadsplan i cement, oljad, spår av färg

golvlist 1890-t sockelpanel med kraftigt profilerad krönlist, 13 tum hög i S garderoben med

äldre färgsättning

vägg       1970-80-t modern stiltapet, troligen på underlag av masonit, mot 113 slätputs målad

1890-t i S garderoben välbevarad tapet med gobelängmönster

      1930-40-t i N garderoben tapet

fönster 1950-t kopplade inåtgående med infälld spanjolett

1890-t fönsterbänk profilerad

dörrar 1890-t 104 helfransk fyrfyllnings förnicklat stiltrycke med koniskt träskaft

smygpanel med släta speglar

106 halvfransk fyrfyllnings trycke förnicklat med koniskt träskaft

113 helfransk fyrfyllnings funkistrycke

foder 1890-t 4,5 tum enkelt profilerat i schweizerstil

taklist 1890-t 4 tums med svanhalsprofil

tak 1890-t 4 tums pärlspontpanel

installationer 1890-t öppen spis med enkel nyrenässansform, marmorerad i svart med guld-

ockra, "portor". Stor eldstadsöppning med rundbågigt överstycke, stämplat

järn i framkanten av botten, dubbla spjällstänger, förnicklad sotlucka
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Ovan: dörren till rum 106.

Nedan: nästan alla fönster i huset byttes på 1950-
60-talen. Då sattes inåtgående kopplade fönster in,
med infällt spanjolettlås och förnicklat vred. Profile-
ringen är tidstypisk, enklaste möjliga. I stället för
tvärpost sitter en bred spröjs i ytter- och innerbåge.

Ovan: den öppna spisen med Portor-marmorering.

Nedan: i den södra garderoben i passagen mot
rum 113 kan man se en 1890-talstapet med tids-
typiskt färgrikt gobelängmönster. Fotpanelen har
ljusgrön färg, troligen från en ommålning i
jugendstil.
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Uppackningsrum, rum 106 Högt kulturhistoriskt värde

golv 1890-t bräder 6,5 tum skurgolv gerad enkel fris eldstadsplan av cement

golvlist 1890-t 7 tums list enkelt profilerad: karnis + fas

vägg 1890-t pärlspontpanel 4 tum

     1800-1850t i skåp t h om dörr till 112 finns gamla tapeter på puts, färg och väv

fönster 1950-t kopplade inåtgående med infälld spanjolett

1890-t fönsterbänk profilerad

1890-t överljus till passage 110, 108 och klosett 106B

dörrar    1750-1800 112 enkeldörr rokoko halvfransk, låg och bred med järnnyckel

1890-t 105, 108, 110 halvfransk fyrfyllnings, trycke förnicklat med koniskt träskaft

eller funkistrycke

luckor + klosett 106B pärlspontpanel som vägg

foder 1890-t dörrar 110 och fönster 4,5 tum enkelt profilerat i schweizerstil

1920-t? dörrar 108, 112 3,5 tum slätt m hålkäl på kanterna

Rum 106, dörrar till rum 110 (vänster), kökstrapphus 108, klosett 106B och kammare 112. Dörr 110 var
ursprungligen köksingång. T h om dörren finns en rest av den tidigare mellanväggen.

Detta är i dag ett genomgångsrum, som bildades genom sammanslagning av den ursprungliga

köksfarstun och intilliggande kammare. Rummets användning som nyttoutrymme understryks av

att både väggar och tak är klädda med pärlspontpanel. Överljusen till angränsande rum är ett sätt

att få in dagsljus som var mycket vanligt från 1800-talets mitt fram till 1930-talet.
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taklist 1890-t 4 tums med

svanhalsprofil

tak 1890-t 4 tums pärlspontpanel

inredning 1890-t skåpluckor

pärlspontpanel som vägg

installationer  1890-t kakelugn i nyrenässans-

stil vit kolonn, rikt profi-

lerat krön enkel fotsims

förnicklade beslag. Tro-

ligen tillverkad i Söderala.

Höger: Rum 106. Kakelugnen är mycket lik den som
står i jungfrukammare 208.

Till vänster om kakelugnen finns ett skåpparti där
olika gamla väggytor är synliga. Det planbilade
väggtimret är fogat med lindrev. På timret finns
kvarsittande grått lumppapper. Nedanför taklisten
finns en spikrad med rester av en gles linneväv, som
antagligen burit en tapet. Nedtill har en brun papp
spikats på timret. Den har på baksidan en limtryckt
tapet från 1800-talets första hälft (nedan).
Murstocken är målad med limfärg. Högst upp på
muren sitter rester av en brun tapet från 1870-80-tal.
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Kökstrapphuset:
Mejeritrappan, rum 109
Mejerigången, rum 108
Övre köksfarstun, rum 213

Mejeritrappan 109 med dörr till källarfarstun 006. T h trappan till övervåningen.

Kökstrapphuset sträcker sig genom fyra våningsplan. Det börjar i källarplanet med Mejeritrappan

109, i kalksten, på bottenvåningen finns köksfarstun 108 med WC-rummet 108B samt klosetten

108C, det fortsätter med trätrappor till övervåningen 213, som är praktiskt taget helt ursprunglig,

och slutar med vindsfarstun 317. Kökstrapphuset trafikerades först och främst av gårdens

tjänstefolk. Före 1890-talet fanns det av allt att döma ingen kökstrappa i herrgården.

golv 1890-t 109 trappa ned grå kalksten m räfflad yta, profilerad nos

108 golvplan röd kalksten 45 x 45 cm i rutmönster partier i mörkgrå cement

108-213 trappa upp trästeg m profilerad nos, målad

213 bräder ca 6 tum med enkel fris, målat

golvlist 1890-t 7 tums list enkelt profilerad: karnis + fas

vägg 1970-90-t 108-109 modern tapet på masonit

213 pärlspontpanel ca 4 tum

fönster 1890-t överljus 111, 108B, 106, 209 med blåst glas

sekundärljus t 207, 4-lufts, spröjsat, förspikat från 207

dörrar 1890-t 006 halvfransk spegeldörr, pardörr med spröjsade glasfyllningar

Högt kulturhistoriskt värde

Högt kulturhistoriskt värde

Mycket högt kulturhistoriskt värde
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108B, 111 halvfransk

fyrfyllnings enkel ekådring

207 fyrfyllnings med

1940-60-t funkistrycke

206, 209 pardörr ekådrad

foder 1890-t dörrar 4,5 tum enkelt

profilerat i schweizerstil

taklist 1890-t 2 tum slät med fasad kant

tak 1950-80-t 108 målade skivor -

masonit eller gips

1890-t 213 pärlspont

inredning

vedlår trol. 1890-t 108, 213 i form av bänk i

pärlspont, eklasyr

räcke 1890-t 109 ned av raka stolpar

med fasade hörn,

profilerad överliggare

108-213 smala svarvade

stolpar, rund överliggare

108 B WC-rum

108 C klosett brädväggar 7-8

tum, under trappan upp,

dörr av kilsågade bräder

6-8 tum, möbelgångjärn

Ovan: vy från köksdörren 111 mot WC 108B, t v
dörr till 106. Större delen av vägg- och takytor är
skivklädda och tapetserade respektive målade.

Nedan vänster: övre köksfarstun 213 är minst mo-
derniserad. T h serveringsrummet 209, t v trappan
upp till 317.

Nedan höger: 213, t v dörr till 209. Målat golv,
vedlår/bänk av pärlspontpanel.
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Köket, rum 111 Högt kulturhistoriskt värde

I tillbyggnaden från 1896 placerades det nya köket. Väggar och tak var klädda med pärlspont,

och det fanns öppna hyllor. Här stod två stora järnspisar i bredd under spiskåpan. Väggen ovanför

kläddes med hygieniskt vitt kakel som sattes i förband, ungefär som tegelstenar. På en förnicklad

stång, med eleganta krokar,  kunde man hänga upp grytlappar och redskap.

På 1950-talet renoverades köket. Då satte man in en ny svartemaljerad järnspis, som ramades in

av vitt kakel i modernt format, i tidstypiskt rutmönster.

I köket finns flera exempel på teknik som var modern 1896. I hörnet mitt emot spisen står ett

skåp som döljer mathissen. Den går till serveringsrummet en trappa upp. På väggen strax intill

sitter nummerlådan för ringledningen.

golv 1890-t röd kalksten 45 x 45 cm

i förband, längs ytter-

väggen bräder 7,5 tum

golvlist (1890-t) saknas i större delen av

köket, en bit 7 tums list

enkelt profilerad

vägg     1950-90-t tapet på målad masonit,

1890-t på underlag av pärl-

spont 4 tum

fönster 1950-t kopplade utåtgående,

fönsterbänk oprofilerad

1890-t 108 överljus med blåst

glas

dörrar 1890-t 108, 111 halvfransk fyr-

fyllnings björkådrad 108

trycke platt i mässing

 foder 1890-t 4,5 tum enkelt profilera-

de i schweizerstil

Köket 111, vy från SÖ hörnet. t v dörren till 108, bakom murstocken skymtar dörren till 111.
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taklist 1890-t 4 tums svanhals

tak 1890-t 4 tums pärlspont

inredning

spisparti 1890-t kakel ovanför spisen,

vitt fasat i förband 15 x

30 cm, rikt profilerad

krönlist, kupa i plåt

med rikt profilerad kant,

krokstång förnicklad

med profilerade bäran-

de väggkrokar, smidda

spjällstänger och

imluckor

1950-t kakel omkring spisen,

vitt 15 x 15, svart

toppkakel

skåp 1950-t skåp med plywood o

masonitfront bänkskåp i

N och NO björk-

flammig, förnicklade

handtag och reglar,

rostfria diskbänkar

installationer

mathiss 1890-t i SO hörn skåp i pärl-

spont, på 1930-50-t

klätt med masonit

ringledning 1890-1910-t   tablå med 5 nummer,

svart metall, elektrisk

ringklocka med batteri-

låda och bottenplatta i

trä

belysning 1930-50-t  2 vita funkispendlar

med puddingform.vit

glob under kåpan, kulo-

dosor i porslin, infälld

strömbrytare

järnspis 1950-t Klafreström nr 825

svart emalj + värme-

ledningspanna

Klafreström 65

Köket 111. Taket är ursprungligt från 1890-talet,
medan väggar och skåpinredning är från 1900-
talets mitt. Dessa taklampor är typiska för 20-30-
talen, och har en mindre vanlig form.

Det finns två eldstäder för ved i köket. Till vänster
järnspisen Klafreström nr 825, med bakugn och
värmeskåp. Till höger en värmepanna som varit
ansluten till vissa värmeelement i huset, kanske
också till en varmvattenberedare.
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Gästrum, rum 112 Högt kulturhistoriskt värde

golv 1890-t bräder 6,5 tum

gerad enkel fris

 1800-1850-t därunder brä-

der 8 tum på

andra ledden

1890-t eldstadsplan

av cement

golvlist 1890-t låg sockel-

panel enkelt

profilerad

   omkr 1850 i garderoben:

låg sockelpa-

nel, enkelt pro-

filerad krönlist

vägg 1970-90-t modern tapet

på masonit,

   omkr 1850 i garderoben:

tapet på gles

linneväv,

  omkr 1800 därbakom

omålat lump-

papper på tim-

ret ned till ca

70 cm

fönster 1950-t kopplade inåtgående med infälld spanjolett

1890-t fönsterbänk profilerad

dörrar    1750-1800 106 halvfransk rokokodörr, låg och bred, handhyvlade speglar, kammarlås

med nattregel, franska gångjärn i rokokostil

foder 1890-t enkelt profilerade i schweizerstil

taklist 1890-t 4 tums svanhals

tak 1890-t 4 tums pärlspont

inredning 1890-t garderob mot 106

installationer

kakelugn 1810-40-t kolonn i empirestil, stor diameter, krönsims med låg relief, grårosa kakel,

luckor i svartplåt, smide med fasade kanter

kommod 1910-30t skåp med tvättfat i vitt porslin ”Sylvas", kranar m m med porslinsmärkning

Gästrum 112, sörr till rum 106, t h skymtar garderoben.
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Ovan: dörren till 106 har s k franska gångjärn, med knoppar
som är typiska för tiden 1750-1800.

Ovan höger: kammarlåset, med nattregel och vred av järn,
är också typiskt för 1700-talet senare del.

Höger: i garderoben påträffades en tapet i nyrokoko, typisk
för 1850-60-talen.

Nedan höger: i garderoben syns tre epoker i rummets histo-
ria. Det bara timret upp till ca 70 cm bör ha varit dolt av en
bröstpanel. Vid denna höjd finns pappersbitar, troligen från
en bortskuren tapet, däröver sitter en omålad makulering av
grått lumpapper på timret. Den låga sockelpanelen är antag-
ligen från 1800-talets mitt, och hör ihop med nyrokokotape-
ten i rött och grått, som är monterad på gles linneväv.

Nedan vänster: kommoden med porslinstvättställ är från en
tid då detta blev ett gästrum, på 1910-30-talen.
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golv 1890-t bräder 7 tum med

enkel fris, eldstads-

plan i cement, den

tunna mellan-

väggen står direkt

på de fullånga

bräderna

golvlist 1950-60-t ca 3 tum enkel

profil i 20-talsstil

vägg 1970-t tapet

fönster 1950-60-t kopplade inåtgåen-

de med infälld

spanjolett,

oprofilerad

fönsterbänk

dörrar 1950-60-t 113C slät, med

glasruta

113B slät modern?

foder 1950-60-t ca 4 tum profilerat,

dörr: utan foder-

sockel

taklist 1950-60-t svanhalslist ca 3

tum

tak 1950-60-t furupanel

inredning

garderob 1950-60-t mot vägg mot bad

113B, släta luckor

installationer

kakelugn - eldstadsplanen i

passagen visar att

här stått en rund

kakelugn

Rum 113, passage 113C
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Gamla kontoret, rum 114 Högt kulturhistoriskt värde

Den låga bröstpanelen är från omkring 1800. På 1870-80-talen var 114 och 115 kontor. Den färg-

glada kakelugnen är från 1896, då rummet åter blivit bostad. Den kan ha tillverkats på Rörstrands-

fabriken i Stockholm. Det finns en likadan i gästrum 313. På platsen för skrubb 114B fanns tidigare

en dörr direkt från stora förstugan. Den försvann antagligen vid en ombyggnad på 1920-talet.

Gamla kontoret, inre rummet 114, vy från 115. Dörren till rum 113 är igensatt på andra sidan.

golv 1970-80-t masonit

golvlist   omkr 1800 låg bröstpanel med

halvfranska kvadratiska

speglar, rokokoprofiler

vägg      1970-80-t modern tapet  på masonit

    omkr 1800 schablontapet påträffad

på timret mot 115

1890-t tryckt stiltapet utanpå

schablontapeten

fönster 1950-t kopplade inåtgående,

infälld spanjolett

1890-t fönsterbänk profilerad

dörrar 1890-t 112 helfransk fyrfyllnings-

dörr utan trycke, m rosett

och nyckelskylt

115 beslag för dubbel

enkeldörr, båda avhängda

1920-t? 114B tapetdörr

 foder 1890-t dörrar 5 tum enkel

schweizerstil

1800-1840 fönster empire

taklist 1890-t 4 tums svanhals

tak 1890-t 4 tums pärlspont

Detalj av dörrpost mot 115 och bröstpanel.

installationer  kakelugn 1890-t vit kolonn med

polykromt upprepningsmönster (liten bukett, rosa

och gul) rik relief i nyrenässansstil, förnicklade

beslag. Kan vara Rörstrand
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Rum 114. Detalj av kakelugnens krön. Detalj av fönsterfoder från 1800-1840-t samt profilerad fönsterbänk.

I skrubb 114B, under trappa 203B:

golv 1890-t betong

vägg 1800-90-t målad puts,

mot 114 målad

papp på res-

timmer/resvirke

Rum 114. Vid byggnadsarbeten våren 2004 frilades stommen från masonitskivor etc, mot rum 115. Där
påträffades åtminstone tre lager tapeter.

Detalj. Den äldsta är en schablontapet
med ljusblå botten, antagligen från 1800.
Ovanpå den sitter en nyrokokotapet i bl a
brunt, från 1850-70-tal. Den översta
tapeten i mörkgrönt är från 1890-talet.
Ovanför tapeterna skymtar drevningen av
husmossa.
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Majorens sängkammare, rum 115 Högt kulturhistoriskt värde

På gamle patron Söderhielms tid användes rum 114 och 115 som brukskontor, med en separat

ingång på södra gaveln. Sonen, major Erik Söderhielm, hade i stället sitt sovrum här.

Rum 115, vy mot dörren till kontoret 102. T v dörr till rum 116, t h en smal dörr till garderoben 115B.

golv 1890-t bräder 6 tum med gerad fris,

målat

golvlist 1890-t sockelpanel 13 tum hög med

rikt profilerad krönlist

vägg 1970-80-t modern stiltapet på masonit

fönster 1950-t kopplade inåtgående med

infälld spanjolett

1890-t fönsterbänk profilerad

dörrar 1950-60-t 116, 116B släta funkisdörrar

? 114 beslag för dubbeldörr,

båda avhängda

trol 1890-t 115B garderob halv 4-fyll-

ningsdörr m garderobslås

 foder 1890-t dörrar, fönster 4,5 tum enkelt

schweizerstil

taklist 1890-t 4 tums svanhals

Detalj av ursprunglig väggmålning som
frilades våren 2004 t h om dörr till 114. Se
bildtext på nästa sida!
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Rum 115, vy från 102. T v dörr till 114, på högra väggen dörr till 1950-60-talsbadrummet 116B och till rum
116 (längst t h). På platsen för 116B fanns ursprungligen en förstuga för kontoret.

Rum 115, dörr till 114. Vid arbeten våren 2004 frilades stommen från masonitskivor och garderober mot rum
114. Text till bild på föregående sida: detalj t h om dörren. Timret är drevat med linblånor. På timret är klistrat
lumppapper, som är stänkmålat med rosa limfärg i botten, troligen något av 1800-talets första år. Ovanpå
detta är klistrat ett annat grått papper, som målats med en ljusgul bottenfärg, och dekor bl a i ljusgrått.
Ovanpå denna finns bl a spår av en skarpt blå tapet från 1800-talets mitt.

tak 1890-t 3,5 tums pärlspont

inredning 1800-t garderob 115B 1800-t  handgjord krokbräda i målat trä

1950-60-t garderober i NO och SO, släta i masonit

installationer

kakelugn 1850-80-t vit flat i nyrokoko, rik krönrelief enkel fotsims, beslag i mässing, troligen

lokal tillverkning, såsom Söderala

ringledning 1890-1910-t  i garderoben syns elledning på isolator
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Fröken Elsas rum, rum 116

På gamle patron Söderhielms tid användes rum

114 och 115 som brukskontor, med en separat

ingång på södra gaveln, i rum 116 B och C. Den

lilla kammaren bredvid, 116, beboddes i början

av 1900-talet av Erik Söderhielms dotter Elsa.

Vid mitten av 1900-talet moderniseras rummet

kraftigt, bl a rivs kakelugnen.

Rum 116, dörren till 115, efter demontering av
modern garderob.
På ytterväggen vid dörren frilades en stänkmålning
från tidigt 1800-tal.

golv 1890-t bräder med spår av

enfärgad målning,

eldstadsplan i cement

golvlist 1950-60-t ca 3 tum enkel profil i 20-

talsstil

vägg 1970-t tapet på masonit

fönster 1950-60-t kopplat inåtgående med

infälld spanjolett

dörrar 1950-60-t 115, 116C slät modern

116 C ytter slät modern

med glasruta

foder 1950-60-t smalt slätt

taklist 1950-60-t hålkäl ca 3 tum

tak 1950-60-t treetexskivor med fasade

kanter

inredning

garderob 1950-60-t på kakelugnens plats

installationer

kakelugn - eldstadsplanen visar att

här stått en rund kakelugn
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Blåklintsrummet, rum 201 Mycket högt kulturhistoriskt värde

Detta rum tillkom på 1890-talet, genom att den stora sängkammaren delades upp i rum 201 och

202. Många besökare tycker att det är husets vackraste rum. Det är ljust, intimt och romantiskt,

och har utsikt över bruksdammen. Tapeten från 1890-talet är mycket ovanlig för sin tid. Den här

sortens verklighetstrogna buketter dyker annars upp först på 1910-talet. Den är troligen tryckt i

Sverige. Bården är mera normal för tiden, liksom den färgrika dekormålningen på taklisten och i

taket. Den är gjord i limfärg, med mycket stor skicklighet. Stilen är närmast nyrokoko.

Eldstaden är en typisk kolonnkakelugn med nyrenässansens form. Dekoren är emellertid mycket

speciell, med en bukett som liknar tapeten. Den här sortens upprepningsmönster i blått förekom

annars under rokokon, ungefär 1760-1790. Kanske stod det en sådan kakelugn tidigare i detta

rum, kantstött och utbränd, och brukspatron Söderhielm ville ha kvar något av själva stilen?

Ett annat tillbakablickande inslag är rokokodörrarna och bröstpanelen. Den ena dörren är från

husets byggnadstid med ursprungliga profiler och beslag, medan den andra är en kopia från 1890-

talet. Alla snickerierna är dock målade i de kulörer som var populära i slutet av 1800-talet. Golvets

ekådring är också från den tiden.

Rum 201, t v dörren till biblioteket 202, rakt fram dörren till Lilla salongen 212. I smygen mot 212 finns ett
smalt skåp på var sida.

Övervåningen plan 200
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golv 1890-t bräder 6,5 tum, ekådring,

eldstadsplan av grå

kalksten

golvlist   omkr 1800 låg bröstpanel med roko-

koprofiler, halvfransk,

liggande speglar 3 färger

vägg 1890-t tapet på papp härliga

buketter, tät placerade,

stora buketter med

prästkrage, blåklint,

havre, korn och gräs (2

olika buketter) finpräglad

yta vådens bredd 47,5

cm, rapport 46,5 cm

bård med blomslinga i

ljusblått

      1860-70-t tapet i skåpen vid dörren

till 212.

fönster 1950-t kopplade inåtgående med

förnicklad infälld

spanjolett

dörrar helfranska pardörrar med

halvfransk mittspegel,

rokokoindelning, 3 färger

   omkr 1800 202 handhyvlade speglar,

kammarlås med nattregel,

franska gångjärn med

rokokoknopp, handsmidd

bladregel

1890-t 212 maskinhyvlad, norska

gångjärn, infällda

kantreglar

foder 1890-t dörrar+fönster 5 tum, rikt

profilerade i schweizerstil

taklist 1890-t hålkäl mellan halvstavpro-

filer, gips, schablonmålad

dekor, halvstavslist i tak

tak 1890-t slätputsat, dekormålat

med limfärg, kantiga

ramar, akantusknippen

med frukter och

grönsaker

inredning 1860-90-t smala skåp i båda sidor

av smygen mot 212
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Ovan:
kakelugnens mönster.

Ovan höger:
takets hörndekor.

Höger:
handsmitt kammarlås från 1700-talets slut, med
nattregel, på dörren till biblioteket 202.

Nedan höger:
i smygen mot rum 212 finns ett smalt skåp på var
sida. Där sitter en tapet från 1860-70-tal med drag av
nyrenässans och nygotik. Skåpen är inte ursprungliga,
utan kan ha tillkommit när tapeten var ny .

installationer

kakelugn 1890-t vit kolonn med enfärgat

upprepningsmönster med

blåklintsbuketter

förnicklade beslag

eventuellt Rörstrand
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Biblioteket, rum 202 Högt kulturhistoriskt värde

golv 1920-t+1890-t bräder 6,5 tum ekådring, där bokhyllor stått finns ekådring i gammalt manér

     omkr 1800 allra underst spår av äldre målning, troligen grått

     omkr 1800 eldstadsplan i kalksten med spår av en flat kakelugn med fasade hörn

golvlist  omkr 1800 låg bröstpanel med rokokoprofiler, halvfransk, liggande speglar 3 färger

vägg    1970-90-tal modern stiltapet på masonit, mot 201 målad slätputs.

   1800-1920-t kring eldstadsnischen och i skåp t h finns rester av 5 äldre tapetlager

fönster 1950-t kopplade inåtgående, med infälld spanjolett, fönsterbänk profilerad

dörrar   omkr 1800 201, 203 helfranska pardörrar med halvfransk mittspegel, rokokoindelning,

kammarlås med nattregel, franska gångjärn, smidd bladregel, 3 färger

   1890-1920-t garderob  halvfransk skjutdörr med rokokoindelning, draghandtag, 3 färger

foder     1800-1840-t dörrar gustavianskt eller empire

1890-t fönster 4,5 tum enkelt profilerat i schweizerstil

taklist 1890-t hålkäl + inramande profiler i gips guldbrons

tak 1890-t målning på slätputs, limfärgsdekor i nyrenässans

Rummet uppstod på 1890-talet när stora sängkammaren delades av, detta förklarar kakelugns-

nischens osymmetriska placering. Väggen mot salongen 211 dubblerades på ett tidstypiskt vis

med garderob och skrubbar. Under en modern masonit finns bl a en grå tapet från 1930-40-talet

och en typisk 1890-talsstapet som imiterar ett gobelängvävt tyg. Här fanns ursprungligen en fler-

färgad kakelugn i gustaviansk stil. Det finns märken efter den på golvet. Där ser man också två

lager av ekådring. I taket finns en välgjord dekormålning i nyrenässansstil från 1890-talet.

Rum 202, vy mot övre förstugan 203 och rökrummet 204. Till höger en skjutdörr till garderoben 202B.
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installationer

kakelugn 1780-90-t (märken på golvet efter

flat ugn med fasade hörn.

Flyttad till en villa i

Lidingö på 1970-t, innan

gården såldes)

I garderob 202B:

golv      omkr 1800 bräder 9-10 tum vinkelrätt

mot de i 202, målade

golvlist   1800-1850 sockelpanel med enkel

rokokoprofilering

vägg tre tydliga  tapetlager:

…

3? 1860-t nyrenässans

4? trol 1890-t gobelängmönster

5? 1910-t rosor och ränder

Taket har en dekormålning av hög kvalitet i
nyrenässansstil.

Golvet uppvisar en gråbrun ekådring från 1890-
talet, som skyddats från övermålning av bokhyllor
som senare togs bort. Övriga golvytor har en gulröd
ekådring från 1910-20-talen.

"Vitglaserad kakelugn av gustaviansk typ, med blå
dekor och mässingsluckor". Foto Nordiska museet
1955 (beskuret).
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Tapetlager vid eldstadsnischen, 1 = äldst::
1? omkr 1800? i skåp t h om nischen limfärgs-
målad lumppapp? på linneväv
…
3?  1850-60-t nyrokoko
4?  1880-tal gobelängmönster
5? 1900-20-t blåklockor
6? 1930-40-t grå imitation av gles linneväv
På denna bild syns tapet nr 4? och 6?.

I garderoben 202B är golvbräderna bredare än i
202, på en lägre nivå och i annan riktning. Det är av
allt att döma det ursprungliga golvet från omkring
1800. Det finns rester av mörkt rödbrun målning,
troligen en mahognyimitation. Den enkla
sockelpanelen är troligen också ursprunglig. På
väggen ovanför finns åtminstone tre tydliga
tapetlager.
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Övre hallen, rum 203 Mycket  högt kulturhistoriskt värde

Övre hallen har samma

1920-talsdekor på väggar

och tak som förstugan. Det

originella cementgolvet var

mycket modernt när det

utfördes 1896. Längs

kanterna är det färgat i rött

och svart.

Snickerierna är ådrings-

målade i en välgjord imita-

tion av valnöt. De tre höga

pardörrarna är från 1800,

två av dem med ursprung-

liga gångjärn och lås.

Ovan: övre förstugan sedd från 202. Från vänster:
dörr till rökrummet 204, glasparti med trappa 202B
från bottenvåningen samt till vinden, dörr till
salongen 211. Det var troligen på 1920-talet som
trappan byggdes in i ett glasparti.

Vänster: dubbeldörr till övre verandan. Ytterdörren
har ett förnicklat trycke i nyrenässansstil.

Nedan: i trappan till vinden är planstegen klädda
med linoleummatta från 1890-talet, med tryckt
mönster som imiterar keramiska tiles.
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golv 1890-t grå cementputs, svart

bård och röd fris

golvlist 1890-t? sockelpanel brun lasyr

vägg trol 1920-t målad pappspänning,

schablonmålade nejlikor

och tulpaner i grått och

lila på stöpplad botten

fönster 1950-t kopplade inåtgående med

infälld spanjolett

dörrar   omkr 1800 202, 204, 211 pardörrar i

rokoko, ådring (valnöt)

202 hel- o halvfransk,

franska gångjärn m roko-

koknopp, oval nyckelskylt

204 helfransk, franska

gångjärn m rokokoknopp,

oval nyckelskylt

211 helfransk, förnicklat

beslag 1890-t trycke m svart skaft, för-

nicklade skyltar, norska

gångjärn m konisk knopp

1890-t veranda dubbel pardörr,

halvfransk, blåst glas

trol 1920-t 203B, 304 helfransk gla-

sad pardörr, förnicklat

draghandtag

foder 1890-t schweizerstil, dörrar 5

tum, fönster 4 tum

taklist 1890-t platt med profil på vägg

resp tak, brun lasyr

tak 1920-t pappspänning lika vägg

inredning

glasparti  trol 1920-t kring trapporna, helfran-

ska speglar brunlaserad

björk glas med etsat

stjärnmönster (blåst glas)

installationer

ringledning 1890-1910-t  tryckknapp på foder 211

radiatorer 1930-40-t trippelpanelradiatorer,

förnicklade ventiler

Övre: dörren till biblioteket 202 är från omkring 1800,
med ursprungliga gångjärn och lås.
Nedre: cementgolvet i tre färger: naturell, svart och
rött.
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Rökrummet, rum 204 Mycket högt kulturhistoriskt värde

I slutet av 1800-talet fanns det många rutiner i det borgerliga sällskapslivet. Invid matsalen

kunde det finnas ett rökrum, dit herrarna kunde dra sig tillbaka efter middagen. Inredningen gick

ofta i mörka färger. Här är kakelugnen en grön nyrenässanskolonn med förnicklade luckor och

detaljer. Golvet är lagt med ekparkett i fiskbensmönster, framför kakelugnen ligger en häll av

Kolmårds-marmor. Tapeten är typisk för 1910-talet, och föreställer ett mörkgrönt bladverk. Under

den sitter en något kulörtare variant på 1890-talets gobelängmönster. Den skickligt utförda

limfärgsmålade takdekoren är i nyrenässansstil. I hörnen finns de järnstämplar som användes av

bruket 1896.

Rökrummet 204. T v dörren till 205, t h skjutdörren till matsalen 210.

golv 1890-t ekparkett med fiskbensmönster eldstadsplan av kolmårdsmarmor

golvlist   trol 1800-t halvfransk låg bröstpanel, kvadratiska och liggande speglar, rokokoprofiler

     trol 1890-t krönlist rikt profilerad

vägg 1910-t tapet på papp, mossgrönt bladverk med bård, textileffekt

1890-t äldre tapet under med gobelängmönster

fönster 1950-t kopplade inåtgående med infälld spanjolett

1890-t rikt profilerad fönsterbänk

dörrar pardörrar i rokoko, helfranska

  omkr 1800 203 kammarlås m nattregel, bladreglar,  205 oval nyckelskylt

1890-t 210 skjutdörr med förnicklade beslag

foder 1890-t schweizerstil, 4,5-5 tum, dörröverstycken i gips, rik relief i nyrenässans

taklist 1890-t gipsfris med rik relief i nyrenässans

tak 1890-t slätputsat med dekormålning i limfärg i nyrenässans, gipsrosett, kartuscher

i hörnen med järnstämplar: SO: LB, SV: ST, NV: ”PB”, NO ”PB”VII

installationer

kakelugn 1890-t mörkgrön kolonn i nyrenässansstil m gördelsims, s k gravyrugn, sockel

svartgrön glaserad, förnicklade beslag, Rörstrand, alt. B H Lundgren nr 54

panelradiator 1930-40-t  lång panelradiator, dubbel

strömbrytare  1920-30-t  svart bakelitvred på rund glasskiva
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Rökrummet 204. Taket från norr (rum 205). Nedan hörnkartuscherna i SO, SV och NV. LB = järnstämpel för
Boda bruk, som Långvinds ägare drev 1785-1883.  ST = Stockenström. PB = Printzsköld o Behm eller Blix.

Dörren till 205-206 med överstycke i målad gips. Kakelugnens krön, taklist samt hörnkartusch NO.
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Sängkammare, rum 205 Högt kulturhistoriskt värde

golv 1890-t ekparkett med fiskbens-

mönster, eldstadsplan av

kolmårdsmarmor

golvlist   trol 1800-t halvfransk låg bröstpanel,

liggande speglar, rokoko-

profiler

     trol 1890-t krönlist kraftigt profilerad

vägg     1970-90-t modern tapet på masonit

fönster 1950-t kopplade inåtgående med

infälld spanjolett

dörrar   omkr 1800 203, 206 pardörrar rokoko

m hel- och halvfranska

släta speglar, kammarlås

m nattregel, franska

gångjärn m rokokoknopp,

smidda bladreglar

foder  omkr 1800 dörrar 4,5 tum i empirestil

1890-t överstycken gips rik relief

1890-t fönster 4,5 tum i schweizerstil

taklist 1890-t målad gips, hålkäl + vul-

ster, dekor övermålad

tak 1890-t pappspänning rollad

installationer

kakelugn 1840-60-t kolonn senempire blek-

rosa, luckor i järnplåt,

sotluckor i mässing

panelradiator 1930-40-t  lång, dubbel

Vänster: taklisten har spår av en övermålad dekor.
Ovan: kakelugnens dekor är i senempire, medan
luckor och blekrosa färg är äldre drag. En likadan
står i 311. Troligen lokal tillverkning, t ex Söderala.
Nedan: 1800 års pardörr till 204 har olika listning
mot de två rummen. Golven har likadan parkett
men olika ytbehandling.

Det påkostade golvet och de stora dörrarna

med överstycken visar att rummet har haft hög

status. Här stod antagligen en finare kakelugn på

1890-talet.
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Sängkammare, rum 207
Jungfrukammare, rum 208

golv 1970-90-t plastmatta

1890-t eldstadsplaner i mörkgrå cement

golvlist 1890-t sockelpanel

vägg 1970-90-t modern tapet

fönster 1950-t kopplade inåtgående med infälld spanjolett

1890-t profilerad fönsterbänk

dörrar 1890-t 207-206 enkeldörr halvfransk fyrfyllnings trycke förnicklat m koniskt träskaft

1890-t 207-213 enkeldörr halvfransk?

1890-t 208-207 enkeldörr helfransk fyrfyllnings

1940-60-t funkistrycke

1890-t 208-209 halvfransk fyrfyllnings m ursprungligt trycke o skyltar

foder 1890-t dörrar, fönster 4,5 tum enkelt schweizer

taklist 1890-t rikt profilerad svanhalslist

tak 1970-90-t moderna skivmaterial

inredning

207 1920-40-t kommod

installationer

207 kakelugn  1890-t vit kolonn i nyrenässansstil med värmeskåp, förnicklade beslag

208 kakelugn  1890-t vit kolonn i nyrenässans förnicklade beslag, snarlik den i 106, tillverkad i

Söderala

Måttligt kulturhistoriskt
värde

Vänster: kakelugnen i jungfrukammaren 208, t v
serveringsrummet 209, t h sängkammare 207.

Höger: kakelugnen i sängkammaren 207 är en av
fyra i huset som har värmeskåp. T v
jungfrukammaren 208.
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Serveringsrummet, rum 209 Mycket högt kulturhistoriskt värde

golv 1970-90-t furumönstrad plastmatta på masonit

1890-t i sekundärt skåp t v om mathiss finns linoleum med blommönster

1890-t eldstadsplan i mörkgrå cement

golvlist 1890-t 7 tum enkelt profilerad laserad eller täckmålad

vägg 1890-t pärlspontpanel 4 tum

i överskåp mot 213 ses vägg i restimmer

fönster 1950-t kopplade inåtgående med infälld spanjolett

1890-t överljus mot trappfarstu 213 m tre rutor ekådring

dörrar 1890-t 208 enkeldörr halvfransk fyrfyllnings förnicklat trycke m träskaft

210, 213 pardörr helfransk rokoko ekådring förnicklat trycke m träskaft,

norska gångjärn

foder 1890-t schweizerstil dörrar 5 tum ekådring, fönster 4,5 tum enkelt profilerat

taklist 1890-t 4 tums rikt profilerad svanhals

tak 1890-t 4 tums pärlspont

inredning

skåp 1890-t luckor m slät spegel: fullhögt skänkskåpparti kring dörr 210,

väggskåp över diskbänk

mathiss 1890-t skåp i pärlspont, lucka m slät spegel, hisskorg i fasspont, handdriven

skåp       1910-20-t? t v om mathiss: fasat hörn, luckor m slät spegel, lådor, släta sidor, ej fullhöjd

diskbänkskåp 1940-60-t  t v om kakelugnen: rostfritt beslag, släta luckor

serveringsskåp 1800-1890-t mot rum 208: 8 halvfranska luckor, mittskåpet äldst, (gångjärn,

beslag, nyckelskyltar) troligen flyttat ekådring

Serveringsrummet 209, dörr till matsal 210, t h kökstrapphus 213, t v mathiss till köket 111.
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installationer

kakelugn vit kolonn i

nyrenässans med värme-

skåp, förnicklade beslag.

Enligt uppgift tillverkad i

Söderala

Ovan vänster: serveringsskåpets mittparti är ålder-
domligt, med handhyvlade delar och handsmidda
beslag, troligen från 1800. Sidopartierna är yngre.

Ovan höger: mathissen, t v om den ett yngre skåp.

Nedan: på insidan av serveringsskåpets luckor sit-
ter handskrivna listor över glas m m, denna är från
1928.
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Matsalen, rum 210 Mycket högt kulturhistoriskt värde

Matsalen 210, vy mot serveringsrummet 209.

golv 1890-t ekparkett med flätmönster eldstadsplan i svart

sten eller konststen

golvlist 1890-t hög väggpanel stående speglar, helfransk,

ekådring

vägg 1910-t tapet på papp flätmönster präglad, under den en

1890-t mångfärgad gobelängtapet horisontell randning

fönster 1950-t kopplade inåtgående med infälld spanjolett, vita

1890-t rikt profilerad fönsterbänk, ådring

dörrar 1890-t pardörrar i rokoko, helfranska, ekådring,

förnicklade beslag

1890-t 210, 211 skjutdörr med förnicklade beslag

Detta är husets näst största rum. Det är inrett som en matsal skulle vara i slutet av 1800-talet,
med höga väggpaneler och en mörkt färgad kakelugn i tysk nyrenässansstil. Alla ursprungliga
snickerier i rummet är ekådrade. Golvet är husets mest påkostade. Det är en ekparkett i rutor, där
varje ruta har ett flätat mönster. Tapeten är från 1910-talet, och har ett flätmönster. Bakom den
sitter en mindre vanlig 1890-talets tapet, med blommor på en liggande randning.

En matsal skulle gärna ha ett kassettak i trä, med ramverk, panel och skuren dekor. Här är
ramverket i stället gjort av ådringsmålade gipssektioner, och de släta fälten imiterar intarsia av
kalkad ek, björk m m.

I de större dörröverstyckena finns vapnen för de familjer som genom seklerna har ägt bruket.
En detalj att lägga märke till är den eleganta tryckknappen bredvid dörren till rökrummet. Den hör

till den elektriska ringledningen, som fanns i alla förnämare bostäder från 1880-talet till 1930-talet.
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1890-t 209 dito på gångjärn

 foder 1890-t schweizerstil, fönster o

dörrar ca 5 tum, ekådring,

dörröverstycken i nyrenä-

ssans, över skjutdörr en

slät fyllning dekormålad

med sju vapensköldar.

Över slagdörr en relief m

dekorativ sköld, girlanger

m m.

taklist 1910-20-t längst ned förgylld

baguettelist

1890-t konsolfris i gips, rik relief,

målad som björk eller

kalkad ek

tak 1890-t kassettak i gips, intarsia-

ådring i fyllningarna, kas-

settmönster med släta

bräder och bladstav i

gips, 3 rosetter i gips

installationer

kakelugn 1890-t flat med skänk och kolon-

ner, nyrenässansstil, s k

pottkakelugn, mörkbrunt +

guld, förnicklad lucka,

troligen Stockholmstill-

verkning, B H Lundgren

eller Rörstrand

vridströmbrytare 1930-40-t bakelit med rund

glasskiva

ringledningsknapp 1890-1910-t  i trä t h om

kakelugnen

Överst: skjutdörr till salongen 211, med överstycke.
All snickeriinredning är ekådrad, likaså dörröver-
styckena av gips. Vapensköldar (fr v) för ägar-
släkterna  Behm, Schönström, Olivecrona, okänd,
Printzsköld, von Stockenström och Söderhielm.

Ovan: överstyckets högra del.

Nedan: Kakelugnen vid skjutdörren till rökrummet
204. Detta dörröverstycke har fem vapensköldar,
här syns Adlersteen, därefter följer okänd,
Adlerberg, okänd och von Platen.

Detalj av takmålningen som imiterar intarsia.
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Salongen, rum 211 Mycket högt kulturhistoriskt värde

Detta är husets största rum, med alla delar från 1890-talet. Här står två flerfärgade och förgyllda
kakelugnar i nyrenässansstil, prydda med släkten Söderhielms vapen. Golvet är lagt med ekparkett
i fiskbensmönster, med en gråvit marmorskiva framför varje eldstad.

Taket har en mycket välgjord dekormålning i många färger, med rokokoornament och verklighets-
trogna blomstergirlanger, allt målat med limfärg. Taket ramas in av en bred bård och en taklist med
reliefdekor, som också är målad med limfärg.

Tapetmönstret föreställer en stor gul krysantemum. Bottenfärgen har sidenkaraktär, och blomman
är stiliserad. Detta var en mycket dyr tapet för sin tid, och den kan vara tillverkad i England.
Mönstret är inspirerat av de tapeter som engelsmannen Morris skapade i mitten av 1800-talet.

Dörröverstyckena är i nyrenässansstil, och tillverkade av gips. De är målade med linoljefärg i
bleka jordfärgskulörer, med tunna konturer i engelskt rött.

Salongen, t v dörren till övre hallen 203, t h skjutdörrarna till matsalen 210. Nedan detalj av kakelugnen.

golv 1890-t ekparkett med fiskbensmönster

eldstadsplaner av gråvit marmor

golvlist 1890-t sockelpanel 14 tum rikt profilerad krönlist

vägg 1890-t tapet på papp, gul och rosa, blommönster

stor krysantemum, vådbredd = 54 cm,

rapport 45 cm, brungul bård kring väggfält

fönster 1950-t kopplade inåtgående med infälld spanjolett

1890-t profilerad fönsterbänk
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dörrar pardörrar i rokoko,

helfranska,

1890-t målade i fem kulörer,

förnicklade beslag

  omkr 1800 203 märken efter franska

gångjärn

1890-t 210 skjutdörr

1890-t 212 kopia (maskinhyvlad)

foder 1890-t schweizerstil, fönster o

dörrar ca 5 tum, dörröver-

stycken i nyrenässans

taklist 1890-t rikt profilerad i målad gips

tak 1890-t slätputs dekormålning i

nyrokoko pastellkulörer

blommotiv, bård (röd o

blåmålad nyrenässans)

omramad av gipslister, 2

rosetter i gips

installationer

2 kakelugnar 1890-t flata med gördelsims, vit

botten, flerfärgade lister,

kulörer som dörrarna, me-

daljong med reliefer: krönt

grip (S) resp krönt skans

(N) mellan två stjärnor, för-

nicklade beslag, antagligen

specialtillverkning från

Stockholm, Rörstrand eller

Åkerlinds

Vänster: sockelpanelen.

Överst: detalj av
takdekoren.

Mitten. södra kakelugnen.

Höger: detalj av tapet,
dörr och dörrfoder.
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Lilla salongen, rum 212 Högt kulturhistoriskt värde

Inredningens äldre delar är från 1890-talet. Det mest iögonfallande är kakelugnen. Det är en

kupolugn i nyrenässansstil, målad med pastellfärger, och med en ganska originell yta i vad som

kan kallas diamantrustik. Den här typen av ugnar var tänkta att ha en fågel eller urna i porslin på

toppen.

Taklisten består av formgjuten gips i sektioner. Taket är vitt, men tittar man noga kan man ana ett

övermålat mönster. Antagligen har både list och tak haft en flerfärgad dekormålning, som målades

över i början av 1900-talet.

På väggen sitter en randig tapet som imiterar siden. Den är antagligen från 1900-talets början.

Golvet är ådringsmålat som ek.

Rum 212, vy från dörren till
201 mot dörren till 211. De
ljusa ränderna på det ek-
ådrade golvet är rester av
tejp för en borttagen heltäck-
ningsmatta.



Anders Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala Långvinds herrgård 05

75

golv 1890-t bräder 6,5 tum ekådring,

eldstadsplan av grå

kalksten

golvlist 1890-t sockelpanel 14 tum rikt

profilerad krönlist

vägg omkr 1900-1910 tapet på papp tätrandig

pärlemor, rosa+vitt (siden-

imitation) därunder mång-

1890-t färgad gobelängtapet

fönster 1950-t kopplade inåtgående

infälld spanjolett

dörrar 1890-t pardörrar i rokoko, hel-

franska, förnicklade

beslag, franska gångjärn

med kupolknopp

 foder   1800-1850-t dörrar empire

1890-t fönster 4,5 tum enkelt

profilerat i schweizerstil

taklist  omkr 1900-1910  förgylld baguette

1890-t däröver gipslist med rik

relief med blommotiv

tak 1890-t pappspänning, dekor-

målning

omkr 1900-1910 dekor övermålad,

lampkrok i mässing

installationer

kakelugn 1890-t nyrenässanskolonn i pas-

telltoner, med gördelsims

och kupolkrön, diamant-

rustik (modell krysskavel)

beslag i mässing,

Rörstrand nr 58 (ritades

av E H Tryggelin 1882)

strömbrytare 1930-40-t  vred av svart bakelit på

rund glasskiva med slipad

kant

Ovan: kakelugnen har en järndubb på
krönkupolen, där det egentligen ska sitta en fågel
eller en urna.

Nedan: den sidenimiterande tapeten är från tidigt
1900-tal. Sidenblänket är skapat med glimmermjöl
som blandats i färgen. dessutom är tapeten
präglad som ripsväv.
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Vindskontor 301, Passage 302 Högt kulturhistoriskt värde

Vindsfarstu 304

Vindsvåningen plan 300

golv 1800-90t 301, 302 bräder, breda i 301

1890-t 304 linoleummatta m tryckt mönster, samma som i trapplopp från 203

vägg     omkr 1800 301 bilat timmer, på S yttervägg en ursprunglig rund fönsteröppning som

spikats för utifrån (motsvarande finns i vindskontoret 315)

1890-t 302, 304 stående pärlspontpanel ca 4 tum

fönster 1890-t profilerade bågar, blåst glas, smidda haspar, 3-lufts samt små kupfönster

dörrar 1750-90-t 302 t 316 halvfransk rokokodörr, handhyvlade speglar, smidda

bladgångjärn, nyckelskylt i järn

1890-t 302 t 314, 304 t 313  helfransk fyrfyllningsdörr med instickslås

foder 1890-t dörrar schweizerstil

tak 1800-90-t 301, 302 underlagstak på åsar, delvis modern panel

1890-t 304 hyvlad falspanel på lock, profilerade kanter

inredning 1800-t 301 krokbräda med handskurna krokar

övrigt 1890-t 301 trälåda med överbliven gips- och papier machédekor till 204-5, 210-11

Nedan: 301. På södra gaveln finns ett urtag efter ett
ursprungligt runt fönster, se sid 15! I förgrunden
skymtar de oanvända gipslisterna.
Höger: dörren från 302 till 316 är äldre än huset.

Värdet hos dessa rum är högt, eftersom de uppvisar ursprunglig stomme och

särskilt gamla byggnadsdetaljer.
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Förråd, rum 303 Måttligt kulturhistoriskt värde

golv 1890-t bräder ca 6 tum

vägg 1890-t stående pärlspontpanel, ca 4 tum, obehandlad

dörrar    1800+1890-t 304 halvfransk rokokodörr, handhyvlade speglar, ombyggd med glasade

övre fyllningar och instickslås, franska gångjärn m kupolknopp,

mahognyådring, blåst glas

1890-t veranda halvfransk pardörr med stor glasfyllning samt två stående speglar,

liknande nedre verandadörren

foder 1890-t ca 4,5 tum schweizerstil

tak 1890-t takstolar och hanbjälkar i maskinsågat virke (ram- och klingsågat),

underlagspanel av obehandlad pärlspont ca 4 tum

Vy från dörren till översta verandan, mot dörren till vindsfarstun 304. Spegelindelningen och den rödbruna
ådringen tyder på att det är husets ursprungliga ytterdörr, som moderniserats på 1890-talet. Jämför med fotot
på sid 15. I övrigt är hela interiören från 1890-talet.
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Passage, förråd, rum 305B Mycket högt kulturhistoriskt värde

golv 1890-t bräder ca 6 tum, målat

vägg 1890-t stående pärlspontpanel, ca 4 tum

dörrar 1890-t 317 halvfransk fyrfyllningsdörr med instickslås

förråd under snedtak  tapetdörrar av pärlspontpanel

     1950-60-t 305 slät lamelldörr med modernt instickslås

fönster 1890-t profilerade bågar, blåst glas, raka smidda haspar, ett 3-lufts samt två små

trekantiga kupfönster

foder 1890-t 305, 317 ca 4,5 tum schweizerstil

förråd, fönster  ca 4 tum enkelt profilerade

taklist 1890-t rikt profilerad ca 4-5 tum

tak 1890-t pärlspont ca 4 tum

Vy från dörren till kökstrapp-
farstun 317, genom 305B och
305 mot dörren till vindsfar-
stun 304. Hela interiören är
från 1890-talet, utom den
släta dörren närmast, från
1950-60-tal.

Värdet hos detta rum är

mycket högt, eftersom

praktiskt taget hela inte-

riören är från 1890-talets

ombyggnad. Golv, väggar,

tak, dörrar och lister är

målade i ursprungliga,

tidstypiska jordfärgs-

kulörer.
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Jungfruns rum, rum 307 Högt kulturhistoriskt värde

golv 1890-t bräder ca 6 tum, målat

golvlist 1890-t fotpanel

vägg        1930-40-t tapet med gul ros på vit botten, samma finns i N skrubben mellan 105-113

dörrar 1890-t 306?, 309, 317 halvfransk fyrfyllningsdörr med instickslås

fönster 1950-t kopplade inåtgående infälld spanjolett

1890-t sekundärljus till kökstrapphuset 317, spröjsat, matta (målade?) glas

foder 1890-t dörrar, fönster ca 4,5 tum schweizerstil

taklist 1890-t rikt profilerad svanhalslist ca 4-5 tum

tak 1890-t pärlspont ca 4 tum

      1930-40-t ommålat

installationer 1890-t kakelugn  vit kolonn i nyrenässansstil, litet värmeskåp, alla beslag i

mässing, eventuellt tillverkad av Rörstrand

Rum 307, kakelugnen mellan
dörren till gästrum 308 och
sekundärljuset till kökstrapp-
huset 317. på väggarna sitter
en rosmönstrad tapet från
1930-40-talen. Troligen
målades hela rummet om
samtidigt med att tapeten
kom upp.


