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Rapport från timmerman Thomas Hagaeus, Hagaeus Bygghantverk AB, 

 2019-09-19. 

Skador vid före detta blindfönster, norra gaveln. 

 

  



Förutsättningar 
Hagaeus Bygghantverk AB kontaktades av Lars-Johan Tegnér, Mod arkitekter, för att på kort varsel 

göra timmerlagningar på Djurgården i Rosersbergs slottspark. Detta utförs som underentreprenör till 

Sandå. Arbetet kunde bara utföras på tisdagar och torsdagar p.g.a. studier. 

 

Konstruktion 
Mellanväggen är skiftad in i yttervägg med halv lax så att man inte behövt ta hänsyn till stighöjderna. 

Den har vid upptimringen inte varit genomgående men har blivit exponerad när man huggit ur för 

vad jag tolkar som ett blindfönster. Detta har senare blivit klätt med brädor och överputsat. De två 

understa varven, syll och andrastock, är bytta till sågat timmer, enligt uppgift från Krister Berggren 

vid restaurering 1999. Det är skrivet 1960 med blyerts på en av dessa, men det är sannolikt bara ett 

mått. Övervåningen är eventuellt inte helt knuttimrad.  

Skick 
På ytan ser skadorna väldigt små ut, och det är de också. Endast en pyttelagning behöver göras. 

Mellanväggen däremot är helt uppäten av myror. Kofoten på bilden är 60 cm lång och var inte i 

botten av hålet. Putsen på mellanväggens före detta yta är synlig i hålet på flera ställen. Oklart hur 

långt in myrboet fortsätter då mina verktyg inte räcker längre. Såg inga spår av ägg i det jag rev ut. 

Eftersom huset var låst och gardinerna fördragna kunde jag inte se ytskikt, hur lång mellanväggen är 

eller om den är bärande osv. 

 

Modeller av restaureringen kan ses här: 

https://skfb.ly/6N9tW 

 

1. Så som det såg ut efter renborstning innan några arbeten påbörjats. 

2. Efter en första undersökning där man kan titta in i myrboet. 

3. Efter all rivning fram till friskt timmer. Den lilla lagningen till vänster utvidgades lite efteråt. 

4. Alla lagningar klara och redo för putsning. 

  

https://skfb.ly/6N9tW


Åtgärder 
Innan mellanväggen studerats borde man inte bestämma någon metod. De två alternativ som dock 

verkar rimliga just nu är att krafsa ur så mycket man kan och fylla med virke och lera utifrån eller att 

riva ytskikten på mellanväggen och laga dessa inifrån. 

 

Alternativ 1 - Krafsa ur och fyll i. 

Fördelar: 

• Billigt. 

• Enkelt. 

• Bevarar ytskikten inomhus. 

Nackdelar: 

• Stärker inte upp konstruktionen. 

• Risk att myrorna flyttar tillbaka. 

 

Alternativ 2 - Laga inifrån. 

Fördelar: 

• Ordentlig timmerlagning. 

• Tar bort hela boet. 

Nackdelar: 

• Förstör originalmaterial 

• Tar bort invändiga ytskikt. 

• Dyrt. 

 

 

 

 

  



Återbesök med nyckel. 
 

Vid återbesök med nyckel och representant från fastighetsverket togs beslut att riva ned ytskikt 

invändigt för att kunna göra en ordentlig lagning. Tapeten i stora rummet var återskapad efter ett 

original och därför väldigt värdefull. Försiktighet iakttogs därför för att spara denna om möjligt. 

Rivning. 
 

Myrboet revs bort fram till friskt timmer. Processen har dokumenterats i bilder samt 

fotogrammetriska modeller. 

Puts och tapet i stora rummet kunde sparas intakt. 

Putsen såg olika ut på olika ställen vilket tyder på flera etapper i tidigare renoveringar, 

Mot stora rummet satt en putsmatta av hönsnät och vass. I barnkammaren var det nedtill KC-puts 

gissningsvis från 1999. Längre upp var det grundat med en lerputs med stor andel mossa, På denna 

en kalkputs som är bemålad i en rosa ton. Gissningsvis med en marmorering, men ingen tillräckligt 

stor del ficks loss för att kunna bedöma detta. Längst upp mot taket en gråsvart bård målad. Utanpå 

detta ett lager tidningar från första halvan av 1900-talet. Tyvärr hittades inget datum. Tidningen satt 

hårt ihop med tapeterna och skulle behöva ångas isär för att inte skadas. 

Några putsbitar med alla lager sparades och ligger på spisen för möjlighet till bättre analys. 

 



Lagningar. 
 

Innan lagningen var det föreskrivet att det gamla virket skulle behandlas med Boracol 20, men det 

rådde lite delade meningar om huruvida det var säljstopp sedan 2017 eller inte. Till slut var det 

tvunget att tas ett beslut för att inte försena bygget ytterligare. Jag frågade därför om det gick bra 

med både Boracol 10 och Boracol special i häxblandning och fick inga protester varpå jag timrade 

igen hålet. Senare framkom det att Boracol 20 tydligen fått förlängt tillstånd att användas. 

Lagningar gjordes med halvlax likt originalet med den skillnaden att laxarna inte hade full höjd för att 

ytterväggens lagningar delvis skulle ha full tjocklek och därmed vara starkare.  Skarven i 

mellanväggen låstes med så många 6 mm skruv i olika längd som medgavs för respektive skarv. Totalt 

cirka 30-40 st från 120 – 200 mm långa 

 

 



I ursprungsförslaget var det anvisat att: 

”När timret torkat ut fästs en papp AC 350. Överlappningar görs så att eventuellt 

vatten leds ut. På pappen spikas snedribbor lika befintligt med varmförzinkad spik. 

Vid blinderingen försänks allt ungefär en tum.” 

Denna uttorkning gick inte att göra eftersom skadorna var mycket större än vad som framgick när det 

skrevs. Ett stort hål i väggen är inte fördelaktigt när man ska värma upp rummet. Likaså kunde inte 

blinderingen göras på grund av tillståndsansökan. Eftersom så mycket blivit ändrat glömde jag bort 

att kolla igenom den igen och missade därför att sätta papp. Dessa timmer är täckta med nya friska 

brädor som kommer ta fukten och därför godkändes det att fortsätta utan papp för att inte riskera 

att komma in i frostsäsongen ännu mer. 

 

 

 

Lämnar nu över till murarna.  

/Thomas Hagaeus 


