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Ftirord
I Halland finns en hel del ildre bebyggelsevars kulturhistoriskav6.rdeir sA
frin samh5lletssida 5.rmotiverat. Samtliga
stort att ett ekonomisktengagemang
kommuneri linet har antagitkomniunalaprogram f6r kulturmilj6vfud, i
Halmstadkallas denHalmstadsbygd- att bevara. Har pekasflertalet miljoer
och enstakabyggnaderut som sirskilt virdefulla. En av dessair Harplinge
viderlvarn (Lyngl,kra 4:20, Harplinge).
I Halland bedrivs f6r ni.rvarandeett samarbetemellanli.nsarbetsnimnden,
linsstyrelsen,regionalayrkeskommittdnoch Hallandslinsmuseer. "Hallandsmodellen', som projektet har kommit att kallas, gfu ut pA att lita arbetsl6sa
samtidigt som ildre,
fA utbildning i ildre byggnadshantverk,
byggnadsarbetare
bevarandeviirdbebyggelsekan bevaras.Hnsmusees uppgift i detta samarbete
5.rf6rutom att sti. f6r den antikvariskakontrollen och dokumentationen,bl a att
svaraf6r den antilvariska projekreringen.
med arbetsbesFoljandeantil,variskaprojektering,eller byggnadsvfudsAtglrder
krivning och materialspecifrkation,har utfbrts av extra antikvarie Olle Nylind
och extra byggnadsingenjdrOlof Tonnvik tillsammansmed 1:e antilcvarie
Christer Gustafsson.Projektethar genomfbrtsmed medel frAn
liinsarbetsnimnden
arbetsf6rmedlingen,
och linsstyrelsen.
Harplingeviiderkvarnir privatigd, men ett avtal har slutits mellan fastighetsdi.r den senarefer fri nyttjanderitt till
igaren och Harplinge hembygdsfbrening,
byggnadenefter renovering.
IIALLANDS LI{,NSMUSEE,R

Christer Gustaf
1:e antikvarie
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Inledning
Sedan1993samarbetar
Hallandsldnsmuseer
medldnsarbetsnimnden,
ldnsjobben
styrelsenoch regionalayrkeskommittdnunderparollenRddda
rddda
hannerket - rdd"d.a
husen.'Hallandsmodellen'som det har kommit att kallas,
glr ut pA att lita arbesl6sabyggnadsarbetare
fA utbildningi dldre byggnadstekniker samtidigtsom dldre, bevarandevirdbebyggelsekan riddas.
Projektetriktas framfrdrallt till yngre byggnadsarbetare
som avslutatsin
teoretiskagymnasieutbildning,men genomdet kirva arbetsmarknadsliget
i.nnu
inte fitt tillracklig praktiktid. Sedanhdsten1993har utbildningarnafdrlingts.
Idag fAr varje elev fbrst en mAnadsteoretiskutbildningvid Uppdragsutbildningeni Falkenberg.DS,refterfdljer tre mAnadersungdomspraktikoch fyra
mAnadersberedskapsarbee
pe ett upprustningsprojekt.
Totalt fAr varje larling
itta mAnaderi projektet.
Foljande antikvariska projektering av Harplinge viderkvarn har utfbrts av extra
antikvarie Olle Nylind och extra byggnadsingenjdr
Olof Tonnvik tillsammans
med l:e antikvarie Christer Gustafsson.Syftet med dennaantikvariskaprojektering, eller Byggnadsvdrdsdtgdrdcrmed arbetsbeskrivningoch mateialspecioch
fikation, i.r att dels ge ett si fullstindigt underlagfor kostnadsberikningen
diirmed den byggekonomiskaplaneringensom m6jligt, dels kunna fungerasom
liirobok for lirlingarna under utbildningen.
Projekteringenhar skettgenomatt hela byggnadenhar gAttsigenom utifrAn
stviil ett antikvariskt som ett byggnadstekniskt
perspektiv.Byggnadenhar
dessutommi.tts upp, och samtligaskadorhar fotograferats.Vid projekteringen
har iven arkiv- och litteraturstudierfbretagits.Det insamladeoriginalmaterialet
forvarasi Hallandsldnsmuseers
arkiv (landsantikvarien)
p{ Hamngatan35 i
Halmstad.

Fiirutsf,ttningar
Beskrivning
Di. man firdas lings kustvigeni hojd med Haverdalnorr om Halmstad,kan
inlt landeti 6ster. Vid
man skymtadet nirmare 100 m h6gaAggaredsberget
bergetsfot ligger samhilletHarplingeoch i dessmitt tornar Harplinge
vi.derkvarnupp sig. I-andskapet
omkring dr uppodlatoch relativt platt och
havet
markensluttar svagtmot
i sydv5,st,vilket 96r att kvarnensynslingviga
ifrAn.
Kvarnen bestir av en tvl vlningar h6g stensockeloch ovanpi dennaen
Attkantigkonisk trikonstruktion,det s k b61et.Byggnadenkrdns av en
Iokkupolformadhdtta.Stensockeln
ir uppmuradav kvaderhuggnagranitblock
och genombrutenav stickbigformadegju$nrnsfbnstermed sirliga sprdjsverk.
Ovanpi sockeln, runt bdlets fot, strlcker sig en bred altan av tribjalkar som
stdttasav strivor mot stensockeln.Overdelenav kvarnen ir tickt med takpapp
som 6ver hettanskuritsi lvadratiskabitar och lagts i diagonaltrutmdnster.
Pappeni.r mAladmed silverglinsandefirg. Sprojsade,vitmd.ladetri6nster med
triangulira 6verstyckenvetter i.t respektiveviderstreck frAn tre av b6lets fyra
vAningar.
har kvadratiskplan och ovanpAmurkrOnetvilar Attalraftiga
Stensockeln
eksyllar, lagda sAatt de i plan bildar en okfogon. FrAn vart och ett av
oktogonensh6rn resersig en kraftig stock (seplan s 19) och sinsemellanst6ttas
stockarnaav korslagdastrivbjilkar och stolparsamtav de tre
viningsbjilklagen. De 6vre indarna binds sammanav en krans av ytterligare
bjallor och pi dennavilar hittans kraftiga botlenram av ek. Kupolen ir rest
6ver bot,enramenav forms{gadespant,som liksom dvriga konstruktionen
tickts medpanel och tjarpapp.
pi den sddrasidan
Kvarnennr tillbyggd med en renseri-och bostadsbyggnad
samtett magasinptr den vistra och p[ sAsattavski.rmasen liten glrdsplan
om kvarnen.Tillbyggnadernair klidda med r6dmAladpanel med vita
sydv5,st
med tillaggsisolering,och tiicks av plAtklidda sadeltak.
detaljer,bostadsdelen

Historik
TIDEN FRAM TILL 1895:Den mark som Harplingeidag brederut sig 6ver
tillhorde ursprungligentre bondgArdar.Sedanj5.rnvigenoch stationen
tillkommiter 1886,borjadeett mindresamhiillevixa fram pl platsen.Nlgra
av traktensaffirsverksamheterflyttade redansammaer dll nyuppfdrdahus i
jiirnvdgsstaionens
n6,rhet,mendet godal6get medfdrdeiven att nya foretag
kundeetablerasig och 1892uppfordesett mejeri och fvl lr senaretillkom en
godsi.gare
snickerifabrik.Gustafvon Segebaden,
vid det intilliggandeFjiiltgods,
hade
planer
ptr
dalens
vid dennatid
att bygga en viderkvarn. Tankenvar
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att kvarnverksamhelen
skulle fdrenasmed framstillning av ingpreparerade
havregrynoch pt sl vis bli inkomstbringande.
Planernasattesi verket och en
vtiderkvarnav hollindsk modell uppfdrdesi backenovanfdr stationen.Placeringen vid foten av Aggaredsberget
limpade sig vil genomnirheten till
ji.rnviigen och genomdet upphojdaliget 6ver slittlandetbort mot haveti
sydvist. Dessutomhadeett anvi.ndbartvi.gsystemborjat utvecklaspi platsen.
1895-L932:Vilken byggmistaresom anlitadestill kvarnbyggetir okint.
Kanskevar det sammeman som uppfdrdeSirdals kvarn i ndrhelenfem fu
tidigare, lorarnbyggmdstare
HansPerssonfrin Astorp i SkAne.Virket tros vara
hamtatfrAn Dalarnaoch kvarnbyggandetska ha tagit tvi Ar, men huruvidadet
pAb6dadeseller stod klart fu 1895er dock oklart.
Nlgon anordning fdr havregrynsfdridling kom inte till stAnd.Ett par ir efter
det att kvarnen uppfdrts byggdesistiillet ett magasinmot kvarnenss6dra sida.
Hur kvarnen slg ut vid dennatid framgnr av fotografiet pi omslagetfrln 1904:
overbyggnadenoch haftaner kledda med tjeqpappoch vingen ir fbrsedd med
vridbara jalusier. vindrosetten b5.rsupp av en lraftig trikonstrultion och
altanensri.cke besar av korslagdaribbor. At vester finns en taktickt
lastbrygga.Magasinetstak ar pappklitt och gfu in underaltanen.
Kvarnverksamhetenarrenderadesut de fbrsta Aren.Arrendatorn flyttade dock
till annanort och kvarnenstod direfter outnytdadi nAgraer. 1909 sitdes den
av frAn Fjiilldalen till en privatpersonsom hadekvarneni sin igo i blott tre Ar.
1912koptesden av ytterligareen privatpersonsomhadeden fram till 1919
varefter firma Andersson& Ehlersi Halmstadtog 6ver verksamheten.Firman
skotiekvarnen fram till 7932ooh underdennatid instatlerades
elmotordrift som
komplementtill vinddriften. Dl kvarnenslldes vidarevar den i ditigt skick.
Byggnadensom sAdanhadevansk6ttsunder mAngafu och lven kvarnverlsamhetenhadelinge varit av tvivelaktigt slag.
1932-1954:Den nye i.garen,sfl var mj6lnareoch hetteArnoff persson,lit
reparerabyggnadenoch utfbrde iven en del moderniseringar
i maskinparkende
kommandefuen. vinddriften ersatteshelt och hallet med eldrift och nya
maskinerkoptesin. I bortre delenav magasinetinreddePerssonen bostaddir
han flyttade in och nirmast kvarneninstalleradesrenserifdr rensningav utside.
Perssondrev kvarnverksamheten
fram till 1954dAhan hastigtgick bort. Efter
sig liimnadehan en kvarn som Atersti.lltsi gott skick.
1954-1967:SenaresammaAr arrenderade
Arnoff Perssons
sterbhusut r6relsen
till mjolnarenBertil Svensson
som flyttadein i mjolnarbostaden.
Redan1958
eller -59 liit Svensson
byggatill ett magasinmot kvarnensvd.strafasad,istillet
for den taktickta lastbryggasom varit dir innan. MagasinetmAladesi ljus firg
liknanderenseriet.

1960k6pte Svenssonut kvarnenfrAn Perssonssterbhus.Anordningarsom
tillh6rde vinddriften hadedi inte anvdntssedan30-tatetoch var i dAligt skick
Harplingekommunfbr att
och diirfbr fick Svenssonbidrag frl.n dAvarande
restaurerakvarneni kulturhistorisktsyfte. Vingen, altanenoch andradetaljer
samtidigtytterligare.
moderniserades
Itgdrdadesdirmed och maskinparken
med en mindre tillbyggnad[t vister.
mjdlnarbostaden
Dessutomkompletterades
1967-1986:SedanSvenssondrabbatsav mj6lallergiladestvarnverksamheten
sAldesdA ut. Renseriett6mdeshelt och
ned L967. Stdrre delenav maskinparken
hillet och dir inreddesistiillet manufakturoch firghandel medankvarnbyggnadenkom att anvindassomlager. L973ftck Svenssonytterligarekommunalt
skadori haftan.
bidrag f6r restaureringar.Dennaglng Atgardades
1986-L994:1986 silde Bertil Svenssonfirghandeln och fastighetentill mehren
som direfter fick stAtom
Kjell Bengtsson.Svenssonflyttadeut ur bostadsdelen
par
Ett
er senarebyggde
medanfirghandeln drevsvidare av Bengtsson.
Bengtssontill en carport till magasinetoch firghandeln och f d mj6lnarbostadentilliggsisolerades. Bengtssondrev flrghandeln vidare ytterligare en tid
till handlarenUlf Gavernas.1993k6pte
men hyrde sedanut verksamheten
flyttades6ver till stationshusetintill.
som
dA
Gavernis upp firghandeln
ago. Pi h6sten
Kvarnen med tillh6randebyggnaderkvarstodi Bengtssons
byggdesom.
som dS.rmed
sammaAr flyttade en pizrnia in i mj6lnarbostaden
Undantagetptzznian har lokalerna stAtttomma sedanfirghandeln flyttat ut,
magasinetoch ett par av lcvarnensnedrevAningarhar dock anvints som lager
av en bilfrma i trakten.

Tidigare restaureringar
mot
NAgrafu efter det att kvarnenstodklar uppf6rdesen magasinsbyggnad
alternativeldrift i kvarnenoch
desssddrastenfasad.Pe 1920-taletinstallerades
pl
hel
i
olika
stillen.
for detta upptogs
bjalktagen
lcvarnenoch samtidigtovergick man helt till eldrift varvid
1932restaurerades
Stjirnhjulet med axel revs ut tillsammansmed
maskinparkenmoderniserades.
minga dvriga vinddrivnaanordningaroch troligtvis gAr lven de nuvarande
fonsterbAgarna
att hdnforatill dennarestaurering.Magasinetbyggdesom till
renserioch bostadvilket torde inneburiten totalrenoveringav dennabyggnad.
Sannolilt mllades magasinetvid dettatillfiille om med ljus linoljefirg.
PAslutetav 1930-talet,eller mojligeni borjanav 40-talet,grivdes en kS.llareut
underkvarnen.Ett kAllarf6nsterupptogsAt norr. Aven
och cementerades
fdrsAgsmed kiillare varvid byggnadenhojdesen
renseriet/mjolnarbostaden
aning. Pe 1950-taletborjadetjarpappenbemAlasmed den silvergllnsande
Takisol som ti.cker fasadenan idag.

igen 1960och fbr uppdragetanlitadesbyggmistare
Kvarnen restaurerades
i Jonstorpsomutfbrdefbljande:Altanenrevs och en ny
Harry Johansson
virke. Bryggantill vindrosettenrevs och ersattes
uppfordesi tryckimpregnerat
med en ny av jarnbalkar.Det som Aterstodav vingensjalusier revs och nya
av tryckimpregneratvirke. Vingens
grindar tillverkadesi segelduksmodell
fackverksstommesom var rostangripenborstadesoch mAladesrfr.
1967tomdesrenserietoch byggdesom till firghandel och manufal:tur.Kvarnen
togs i anspraksom lagerlokaloch 1969uppfordesen provisorisk mellanvigg pl
nedreplan f6r detta syfte.
varvid upphingningenav
L973 genomfbrdesytterligarerestaureringsarbeten
vingensaxel, den s k viderd6rnen, fbrstirktes med en kraftig ekbjalke.
Rotskadadedelar i kupolensstommebyttesut till tryckimpregneratvirke,
liksom den frilagda panelenvid kupolensnedkant.
Mjolnarbostadentilliggsisoleradesoch en carport uppfbrdesmot magasinets
tak tacktesdi 6ver med
vlstra gavel p{ slutetav 1980-talet.Mj6lnarbostadens
svartlackeradtrapetskorrugeradaluminiumpllt.
om till pizzeia varvid ugnar, fli'ktar m m
1993byggdesbostadsdelen
installerades.Inga st6rre reparationerhar gjorts pA sjalvakvarnbyggnaden
sedantrupolenreparerades1973, och de senasletio Arenhar lcvarnensaknat
regelbundetunderhl,ll.

Kulturhistoriskt vdrde
Harplingevlderkvarn 1r redovisadsom kommunaltkulturminnei kulturmiljdfbr Halmstadskommun, antaget1992.
vd.rdsprogrammet
frln 1886utgor kvarnenden ildsta bevarade
Tillsammansmed stationshuset
byggnadeni Harplinge. Den utg6r en historisk kunskapskillaoch fungerar som
elementfbr bygdenoch ir dirfbr av avg6randebetydelsefbr
identitetsskapande
Harplinges karaktar.
Byggnadenhar under irens lopp kommit att bli som en symbol f6r Harplinge,
vilket bl a framgl.r av mAngaav orlensbutilanamn, och har dven stor betydelse
vi.rden i kvarnenvisar pl strvil
som landmirke och silhuett. Byggnadshistoriska
iildre byggnadstekniksom 5.1dremalningstekniker.

Besiktningar och skador
Status
Harplingeviderkvarns exteriOrir relativt ofbrvanskadmed ursprungliguppbyggnadav stensockel,altan, ankantigtridverbyggnadsamtlokkupolformad
natta.Interiort ir ursprungligmekanikbevaradendasti liten utstrickning.
Enstakamaskiner[r kvar men det mestaav mekanikenf6r dverf6ring av vindspeciellakonstrukkraften, och dS.rmedden avg6randefallorn 16r byggnadens
tion, har rivits ut. I ovrigt 5'r stomme,viggar, d6rrar, trappor m m
ursprungliga,slnd,rsompA nlgra senaregjorda mer eller mindreprovisoriska
reparationer.

Beskrivningav skador
Byggnadenar i dAlig kondition vad gdller ytskikt sAsompappklidsel, panel,
goivoch invindig puts. Undermitigt underhAllav fasaduickningoch vattenivledning har medfdrt att regnvattenkunnat tringa in och bidra till stora
fuktskador. Skadornai,r mest omfattandevid de s6draoch vistra fasadernasom
ar hert utsattafor vider och vind frAn havet. Har har takpappenlossnateller
har
pdrlspontpanelen
luckratsupp pe sAgott som hela ytan. Den underliggande
diirfor drabbatsav mycketomfattander6tskadoroch iven stommen6r rdtskadad.Trdet d.rdessutomangripetav hussvampsomborjat vixa i orovickande
omfattningsom en foljd av djupglendefuktskadori kombinationmed den
ovanligtvarma sommaren1994.
Hathn, vingarnaoch vindrosettenmed tillhorandebryggaoch balkongdorrir
fikasei dalig kondition. Utsatt lige och uteblivetunderhll] ir orsakentill detta.
Jiirnbalkarnai vingensfackverkskonstrultionsamti rosettenhar l6nge saknat
rostskyddoch ir darf6r kraftigt rostangripna.Pappenpl hittan ir otit och vid
donen till brygganir viggen sonderbrutenvilket lett till omfattanderdtskador.
uts$utandeh6rn saknarfungerandevattenavrinningvarfbr
Aven stensockelns
vattenhar kunnattringa ner i muren. Hiir har fuktenorsakatputsskadoroch
vittrade fogar samtbidragit till att hussvampfltt sitt kanskestorstafiistrei
kvarneni vAningsbjilklagetmellan plan 1 och 2.
p g a vandaliseringoch brist pi underhAll5r fonsteroch altandorrarskadade.
De saknarskyddandeflirglager och kitt och mAngarutor iir krossade.Fukt har
diirfor kunnattringa in och orsakar6skador i blgar och karmarpl flera
stdlien.

Aktuella Atgdrder
MURNINGSARBETEN: Rengdringoch omfogningav granitblockeni sockeln.
Nedknackningav l6s och bommandeputs samtcementputs.Omputsningav
sockelnsinnerviggar. Omfogningav stengrundi lci.llareoch delvis fbrstirkning
med grfuten och kalkbruk.
PLATARBETEN: Inklidning av sockelhdrnsamt montering av hingrinnor,
stuprdr m m.
SMIDESARBETEN: Reparationoch rostskyddsbehandlingav vingar, vindrosett
och vindflojel samt av roulett, kronhjul, vingaxel, gjutjarnsfbnsteroch beslag.
TIMMER- OCH SMCKERIARBETEN: Byte av r6tskadadedelar av syllar,
bjalkar, strivor m m. Byte av rdtskadadpdrlsponpanel, fbnslerku1rcr,
golvplank samt panel pe hettan. Byte av pappklndsel.Reparationav fbnster och
ddrrar samt mppor. Tillverkning av vinggrindar, dtan och brygga. Rqnration
av vindrosettvingar, qpira m fl detaljer.
uArxnvcsARBETEN:
Rostskyddsmdlningoch malning av vinge, vindrosett
m m. Mllning av giutji,rnsfbnster,fdnster, d6rrar, vindrosettvingarm m.

Arbetsordning
vistra
Genomlgarens fdrsorg t6ms och stidaslvarnen och
6vriga arbetenPlbdrjas.

tillbyggnadeninnan

p[ vingen rivs och
vingen demonteras:Ena grindenpl respeltive fackverksarm
navkapslarnamed kran'
wire, beslagm m demonieras..q.rmarnalyfts upp ur
ned' Materialet forslas direkt
Direfter lyfts vindrosettenmed tillh6ranO! Urygga
som ordnasi nirheten'
till provisoriskreparationsplats
byggnadsstillning som
Trallreglarna p[ altanenplockas nedoch darpa monterls
utvindiga arbetenpA
inplastasrunt hela f*.*6'ggnaden. Direfter utfbrs
P[ grund av
lyarnen. F6nster o"fr OO.tilpfo"kas ned och Atgirdas.
papp
m[s!e serskitd hlnsyn tas vid rivningsarbetena'Riven
svampangreppen
reglar
Bjllkar,
fbrbrinning'
och panel transporterasomgaenaetill rranstad f6r
tillricklig
tagg, pifrOg fdr att k6ras till tipp fbr flisning nlr
m m som t<asseras
loss translnrteras till
volym finnes. fogUtff o"n i"ti-aig puts som knactcats
soptippfbr nedgrivning.
IsambandmedattnyPappspikasutfbrsplltarbeten.pifasaden.Deinre
ot och fbn^steroch d6rrar hings pi plats och
viggarna i ,t"nro"t"itifuiot
pi fasadeni.r klara kan byggnadsstillningarna
mlas. sedan,*tJGJ.rb"t"n
uppfbrsi sambandmed
nedmonteras.Stensockelntvittas ren och en ny altan
vinge och vindrosett'
detta. SlutligenAtermonteras
nere'
OBS! Uwandigaarbetenprioriteras fbr att hAllasti'llningskostnaderna

Arbetsbeskrivning
AIImdnt
Alla reparationergdrs lika den ursprungligakonstruktionenoch med lika
material. Allt friskt materialbevarasoch Ateranv5.nds
dir inget annatangesi
beskrivningen.Nytt virke skall ha dimensionermotsvarandeursprungligtvirke
och vara finsAgateller hyvlat men i 6vrigt obehandlat.Allmint anv5,ndstorr
titvuxen fur, fbrutom pA de stillen di,r ek ursprungligenanvints, di.r samma
virkestyp anvinds iven i forstsS.ttningen.
Vid nytillverkning av vinggrindar
samt till hittans $ol anvinds lirktri. Nya golvtiljor av furu qpikaspl. samma
sdtt som ursprungligagolv och skall vara av sammabredd som dessa.
SamtligaplAtarbetenutfbrs i galvaniserad(varmfdrzinkad) olackeradplit. All
plit limnas omllad fdr att oxidera under ett till ffe er, varefter den mdnjas och
md.lasmed linoljefirg.
F6r all inoljning anvdndskallpressadkokt linolja. All firg fbrutom m6nja skall
endastinnehAllakallpressadkolt linolja, sickativ (fdr invandig strykning) och
pigment. Spadningoch fbrtunning sker med balsamterpentin(vid uffnndiga
arbetenalternativtaromatfri lacknafta).Monjan bdr vara linoljebaserad.

Exteriiir
nntimgnruG: Dri.neringen
sesovermenbehdver
troligenej Atgirdas.
STENSOCKEL: GranitblockentviittasfOrsiktigtmed hogtrycksspruta.Dir
losningsmedelbehovsfdr att l6sa upp tjira anvlnds balsamlerpentin.I-6sa och
missflrgadefogar knackasbort och sockelnfogasom med rundfog av
katkbruk. Sockelh6rnens
tickning rivs och ersitts med ny tickning i samma
utfdrandesom den befintliga med sparre,panel, papp och plAtklidsel (se
plAtarbeten).

ALTAN: Altanenplockasned. Pappoch panelvid overbyggnadens
fot rivs,
friskt tr5.bevaras.Nya bjiill<aroch strivor till altanensitts upp som befintliga
och infistes i kvarn6verbyggnadens
eksyllar sedandessaAtgardats.Aven
bindbjalkenbyts ut och liggs som befintlig pl murkrdnetmen med mellanliggandepapp. Kjolen lteruppfors av vad som visat sig vara vilbehAllet av
ursprungligtvirke och kompletterasi ovrigt med nytt likadant. Utf6randesom
befintlig. Trall och rickesstolparspikaspi altanbjiilklagetp{ sammasitt som
befintlig. Mellan rdcketsstolparspikaskorslagdareglar enligt fotografi frAn
19M pi ursprungligaltan (se skisssid 10). Virket oljestryks.

Planskiss 6ver s0dra delen av altanen:
E-F ny trall uppfdres till halva trallbredden,vilande pf bjelklag och st6ttor vid hdrn

Sektionsskiss6ver altanen och dessinfIstning vid murkr{net:
1 bj6.lke5' x 5' bytes
2 stolpei rEcke5' x 5' b;rtes
3 rickeskryss uppfdres av 2" x 4'
4 stdtta5' x 5' byte
5 ricke 2" x 6" drasut Sver rickeskrvss

Sektionsskissav murkr{n:
I bindbjelke5" x 5" bytes, uppliggs pA
murkrdn med papp emellan
2 strivplankor 2" x 5", r6tsksdadebytes
3 paneli lcjolen1' x 6' mm bytes

Altanriicke:
1 krysstag mellan
rickesstolpar
uppfdrs av likt
2' x 4" enligt skiss

PLATARBETEN: Paneltickning 6ver sockelhdrnenklis med underlagspapp
och pllt. PHtinkledningenutfbri pl liknande s5.ttsom befintlig 6ver sockelns
sydostrah6rn, med valenkastarei spetsen.Funktionell vattenavledningskall
tiUgodoses.rnift kan medfbravissa fbrindringar jemfbrt med befintligt
"t falsasav galvaniseradpllt somL1agT upp ca 125 mm under
pUltarUete.Pllten
ien utsvdngdapanelenoch 6ver bindbjdlken.Utefter sidornafalsasen kant som
leder vattnet till utkastareni spetsen.
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Ptan- och sektionsskisserOversockelh0rn:
Sedenbindbjilke monterabliggs en pappvM 6ver
I panelklides med underlagspapp.
plat
som kragasupp 150 mm under kvarnfoten, upP Pa
iioau3ar"". H6rnet klis med
bindbjelken
2 llngs sids' upPvikesPIAlensl ett en kant bildas
3 i spetseafalsasen utkastare

plAt spikas6ver genomfbringaroch
rinnor av galvaniserad
Vattenavledande
vigg
kommit upp pA fasaden.Detta
oppningari tak och
sedanunderlagspappen
g6.llervid infrstningenav altanensbjilklag, vid genomgiendejarnbatkari
h5,ttanspanel samt 6ver vingaceln och de fyra takluckornai hittan. Plitblecken
spikas6ver underlagspappen
och den mot viggen anlagdaytan ticls sedan6ver
med takpapp.
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InfIstning av altanbjflIkar vid murkr{n:
I bleck av galvsniseradplAt 6ver bjilke eller balk
2

vid genomf6ringar av tri drages papp ut ca l0O "rr" och spikas. Ingen papp pl undersidan

FASAD: All papp rivs. Rotskadadpanelrivs medanfrisk panelavHgsnas
varsamtoch bevaras.Sedanskadori stommenAtgirdatsbyts rdtskadad
parlspontpaneltill ny i sammautfdrandesom befintlig. F6nsterkupor,tak 6ver
altandorraroch andradetaljersom rdtskadatsbyggsupp av nytt virke-i samma
utfdrandesom de befintliga, f6rutom de fdnstersom lcrdnsav segmentbtrgformadeOverstyckenvilka istillet gessammatriangullra form som de 6vriga.
Ny papp spikaspi paneleni wi lager, det undertggandemed underlagspapp
och pl dennaspikassvart takpapp.Pappenliggs som befintlig med horisontellt
liggandevlder som 6ver hdrnenticks med lodrdtaremsor.

o
D6m0versty&en plan 3:
I gavel6ver altand6rrarnabytes,panel35 mm spont
2 takpanelSver altand6rrarbytes,panel25 mm spont

--l
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F0rster plan 3 och 4
1 f6nster6verstycke bytes, panel 35 mm 5psa1
2 takpanel 6ver fi6nster bytes, panel 25 mm spont
: pllibleck falsas 6ver och under f6nsterkarm, galvad pllt
4 fdnsterkarmar b€slAs med plltbleck pl sidan, galvad pltt

F0nster plan 5 och 6:
bytes, panel35 mm spont
1 f6nster5verstycken
2 takpanel6ver f6nster bytes, panel JJ mm spont
3 plAtbleckfalsasunder fdnslerkarm,galvadplAt
4 f6nsterkarmarbeslAsmed plAtbleckpA sidan, galvad plAt

tu
t

FONSTER: Gjutjarnsfidnstren
plockasned sedande rutor som i.r
i stensockeln
hela fbrsiktigt avl6.gsnats.
genomatt
Jirnet borstasoch rostskyddsbehandlas
hettasupp och begiutasmed linolja sAatt det svirtas. Trasigarutor ersitts med
dragetglas och samtligarutor monlerasmed linoljekitt. Fdnstrenfogasp{ plats
med kalkbruk och mAlasddreftermed svartlinoljefirg.
Ovriga fonster 5.rav tri med sprdjsi 6 rutor fbrutom lci.llarfbnstretsom i.r
ospr6jsat.F6nstrenplockasned och torkastill fukthalt understigande20%.
Gammaltkitt mejslasfbrsiktigt bort och rutorna plockasav. Fdnstrenslcrapas
rena frAn l6st sittandefdrg och eventuellplastf;irg.Jarnbeslagen
skruvasloss
och borstasrena frln rost varefter de hettasupp och doppasi linolja. Sprbjsar
och delar av bl,gar som d.rrdtskadadebyts ut mot nya i lcirnvirke av samma
utformning som de ursprungliga.S6nderrostade
spikari bigarna tas bort och
ersitts med triplugg. Triet fbrbehandlasmed linolja innan fdns0emrtornasitts
pA plats med kopparstiftoch linoljekitt. Trasigarutor ersitts med ikta draget
glas. Beslagenskruvaslter pl och fbnstrenmilas med vit linoljefirg bruten
med ockra. Kittet milas 6ver ca 2 mm in pA glasrutorna.

DORRAR: De bida pard6rrar som leder till s6dra respektivevistra
tillbyggnadenpi. plan 1 repareras.Ufvandigpanel och smidesdekoravligsnas
och underliggandeplit och virke ses6ver. R6tskadadepartier i d6rrposter och
karmar samt delar av ramen byts ut mot friskt virke. Beslagav jirn skruvas
loss och rostskyddsbehandlas
genomatt hettasupp och doppasi linolja.
D6rrarna skrapas,kittas med linoljekitt, oljas och ml.las med linoljefErg av
ursprungligkul6r pi in- och utsida.Aven beslagenmAlas6ver.
Oppningenmitt pi s6draviggen pA,plan2,
forsesmed en ny karm och nytillverkadd6rr
i utfbrandemotsvarandepardorrarpA plan 1.
Karmen infrs0esmed kalkbruk i liv med ytterviggen och avpassas
liksom dvriga d6rrar fbr
oppnandeinAt. DOrrenf6rsesmed liknande
handtag,lAs och gangiarnsom ovanstAende
d6rrar samt md.las$ sammasdttoch i
sammakulor som dessa.
De tvA altandorrarnapi plan tre ges sammabehandlingsom fdnstren.
Altandorrarnabeh6vernya lAs och handtagvilka bor ha liknandeutformning
sombefintligapA ovanstAende
pt
d6rrar. dvriga beslagrostskyddsbehandlas
sammasdttsom dvriga beslag.
Dorren till vindrosettens
brygganytillverkas
i utforandesom befintlig.Friska delarav den
ursprungligad6rren Ateranvdnds
dock. Till
rutor anvinds ikta dragetglas som flstes
medkopparstiftoch linoljekitt. Dorren oljas
och ml.lasmed linoljeflirg, kulor som altandorrar och fdnster.

HATIAN: All papp rivs. R6tskadadpanel
byts ut mot liknandeav friskt virke sedan
underliggandestommeitgirdats. Den
nedtill frilagda kjolen av tryckimpregnerad
panel ersdttsav ny obehandladlarktripanel
som inoljas. Spiranrepareras,rdtskadat
virke i toppenbyts ut, eventuelltkan larktra
anvi.ndasi.ven h6.r.Ny papp spikasi tvl
Iager p{ sammasitt som befinttig papp,
skureni kvadratiskabitar. Flojeln repareras
och rostskyddsbehandlas.
Gjutjarnsdetaljer
upphettasoch doppasi linolja medanplAtdetaljerborstasoch blymdnjas.Flojeln mllas
med svart linoljefdrg.
Eettarrs bas, sektionsskiss:
I $ol av lirktri, 13 mm spont

WNGE: Grindarna pl vingen rivs men bevarasfdr att anvi.ndassom modell
vid tillverkning av nya likadana grindar. vingens stomme, besti,endeav tvl,
fackverksarmarsom tri.tts genomvarsin navkapseli inden pi lcronhjulsaxeln,
plockas ned genom att armarnarensasoch l6sg6rs f6r att sedan|yft"r ur med
laan. StommenrensasfrAn 16srost med hdgtrycksspruta.Genomrostade
plAtar
och balkar i faclverlakonstruktionen byts ut mot nya som kan svetsas-en helst
nitas pA plats. Stommenm6njasoch milas med linoljefirg i engelsktr6tt. Nya
grindar tillverkas av lirktrd och konstruerassom de befinttiga. Triet inoljas och
mon0eras
pA fackverlsstommen.wire som spinner mellan vingspetsarna
respektivemellan vingspetsaroch nav Aterstills.

Illustration av arkitekt Bertil Fries. Hamtad
ur publikationen "S6rdals kvamn utgiven
av Lansstyrelsen
i Hallands len 1990.
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Yingerx nav:
1 genomrostade livplitar slcires bort och nya 8 mm plAtar svetsss eller nitas fast
2 upprostat vinkelstll ersitts med ny$ likvirdigt
3 wire 25 mm bytes mellan vingspetsar
4 stagwire 25 mm bytes frAn nav till vingspetsar

Yinge, dversikt och sektionsskiss:
A 45x65mm
B 45x65mm
C 50x35mD 40x20mB,10x20mm
F kilar 65 x 4G-200mm
G panel75 x l0 mm spont
H st&lklossari fackverk, 65 x 65 X 400 mm, variabelt

WNDROSETT: Vindrosettenlyfts ned och reparerasliksom rosettens
upphangningoch bryggansstomme.Jirnbalkarna tvittas rena frln l6s rost med
hogtrycksspruta.Genomrostigadelar sk5.rsloss och ersitts med nytt j5.rn som
svetsasfast. Kraftigt rostigabafkar byts ut helt. StommenAtermonteras,m6njas
och mllas med engelsktr6d linoljefirg varp{ b.ygg- Ateruppbyggsav friskt
inoljat virke av fur. Skadadeblad pi vindrosett,en
reparerasmed friskt tra. Der
skadorna5.romfattandetillverkas nya blad. Bladeninoljas och mdlasmed
linoljefirg av sammakulor som fbnster m fl snickerier.

Vindrosett med brygga:
1 dragstag L-balk 70 x 7O mm upprostade, kapas och pnsvetsasmed nya bitar
2 U-balkar 125 mm uppros[ade, nya monteras uppch-nedvinda enligt skiss
3 b6jd arm till rosettblad riktss
4 bjelke 3' x 5' bytes
5 trall 2' x 4' bytes
6 reparation och eventuell nytillverkning av skadade rosettblad

VATTENAVLEDNING: Hdngrinnor och stuprdr vid sockelnsvistra fasad
reparerasmed galvaniseradpllt som bockasmed kndn p{ sammasi'tt som
genomatt borstasmed stilborsle,
befrntlig. Jirndetaljer rostskyddsbehandlas
upphettasoch doppasi linolja. Likadanarinnor tillverkas till sockelnssddra
fasad, fbr att tillgodose vattenawinningvid skarventill tillbyggnadens.Befintlig
plAt monjas och mllas med svart linoljefirg medanny plAt limnas obehandlad
fbr att mAlaspA sammasdtt efter att plAtenoxiderat efter ett par Ar.

Vid kvar:nens fof altanens inflstning:
t hingrfinnor och stupr6r av galvad plit, bockasmed knin, 4' respektive3'
2 rlnnkrokar tillverkade av plattstll, galvaniserat,som fis0esi altanbjilke

Orienteringsplan
Kvarnliden
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Interiiir
ffiI-I-AnE:
Rdtskadadedelar av syllar och bjalkar byts mot nya av samma
dimension som de ursprungliga. Gipsplattor i det inre rummets tak rivs.
Tidigare avli.gsnadedelar av bjilklaget kompletteras med nytt likvirdigt virke
och de provisoriska fbrstirkningarna rivs. Uppallning av bjalklaget ses 6ver och
Atgirdas med grAsten och kalkbruk dar se behdvs. Betongvlggarna milas vita.
Gamla ventilationshAl i sockeln iordningsti.lls och f6rses med giudarnsgaller.
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Plan 0ver takbjAlklag i kiillare:
L-2 takbjdlke lO" x 9th' r6tskadad i S inde, nytt virke laskas i
3 takbjilke LO' x9V7" r6tskadad i N inde, nytt virke laskas i
4 takbjnlke IO' x 9th' avkapad, ersatt mod brida som r6tsksdsts, Aterstills med 10' x 91h,"
5 takbjilke LO" x 9th', r6tskada pl ovansid-n borthugges och ilagas

PLAN 1: Mellanviggen som avdelarplaneti wi, rum rivs. Isolering i
takbjalklagetoch mot 6straviggen i det s6drarummet rivs ut liksom mattan.
Rdtskadadeoch svampangripnidelar av takbjalkar sagasbort och ersS'tt'smed
friskt virke som laskasi*.a dymling. Salmadedelar av takbjalHageti 6stra
delenkompletterasmed virke av ritt dimensionoch provisoriskastagningar
rivs. Friska delar av bjailar somblir 6ver Lteranvindsmed fdrdel pl andra
stillen i bjalklagetdir reparationerskall gdras.Mindre bitar kan anvindasvid
reparationav skavankeroch hlligheter i fdr 6vrigt friska bjalkar o s v'
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Plan 6ver takbjdlklag Plan 1:
1 takbjilke 9Jx 8' r"ko"", ny bjilke liggs invid 6 v6gg, in&rna murasin

2

takbjdtke 9' x 8' avkapad, r6tsksdsd i indarna, kapas enligt skiss och laskas med nytt virke

3 takbjdlke 9' x 8' rStskadsd i N inde, rdta och svamp i S inde. Friskt virke laskas enl skiss
4:l
takbjilke 9' x 8' r6tskadad och warnpangripen i S inde. Atgata"" som pkt 3 i S inde
8 hkbjelke 9' x 8' med smi.rre r6tskada i N inde, r6ta och wamp i S inde, Atgirdas som 3
9 takbjilke 9' x 8' r,6tskadad i upplag N inde, ny bjilke monteras och borttagen bjdlke AteranvEndspA annal plats i bjilklaget
10 takbjilke 9' x 8', rdtskada och wamp i S inde, ny bjilke laskas i 6ver birlina
1l takbjilke 9' x 8' ligger dikt strenmur,r6ta i S och N Ende samt lings sidan mot viggen.
Friskt virke laskas i 6ver birlina i vardera inden

12 birlina 10' x 9" och inda av st6dbalk9' x'l'
avkapadeenligt skiss. Ny rundstgad
5n& infills lika befintlig pt motstAende
sida ealigt skiss

13 blrlina 10" x 9' r6tskadad vid upplag i V
inde mot bjilke, se pkt 11. Vid
ttgirdande av pkt 1l skrddqs
r6tskadat parti bort och ersit0es med
friskt virke enligt skiss

14 birlina 10' x 9" avkapad i O Ende och r6tskadad i V inde. Friskt virke ilaskss
vid 6 och V inde enligt skiss
15 rivning av innervflgg lings birlina (pkt 14)
16 rivning av innervigg utefter 6 murvigg
17 rivning av innsrtak mellan S murvigg och S bilina
18 utrivning av golvmatta i utrymme mellan S vigg och S birlina
19 avligsnande av l5s puts, trommnnde puts och cementputs
20 lagning av puts med kalkbruk, tjocklek i snitt 25 mm
21 kalkav6rgning av vdggar
22 byte av rdtskadade golvtiljor 6' x LtA'
23 trasiga glasrutor 24O x 270 x 3 mm draget glas bytes
24 trappsteg 900 x 300 x 35 mm, r6tskadade bytes

Kraftigt rotskadade golvtiljor byts ut pl hela planet men fr6.msti det At s6der
avdeladerummet. Enstaka rOtskadadetrappsteg i trappan byts ut och ricket
repareras. I-dst sittande och bommande puts knackas ned liksom partier som
putsats med cementputs. Viggarna brinns med blAslampafdr att motverka
uiO"t" spridning av svamp i viggarna varefter de lagas och putsas med
kalkbruk och kalkavfd.rgasi vitt.

PLAN 2: Bevaraderesterav remdrift, brohistar m m ld'mnasutan ltgiird. I de
fa|| de d.ri v6.genfor ovrigt arbete,monterasde ned for att lter vittas pl plats
Hissenbevarasoch iordningstills. Rdtskadadedelar av
efter renoveringsarbetet.
takbjalklagetbyts ut mot friskt virke som laskasmed dymlingar. Elsyllen och
intiliiggandebjalke ptr murkrdnetvid s6draviggen kan beh6vabytas helt eller
delvis, liksom de sddraindarna av syllar och bjalkar vid 6st- och vistvlgg.
Dessakontrollerasi sambandmed att dvriga bjilklaget repareras.Stolparnai
rummetsmitt kompletterasmed snedstrivorlika de pA plan 1. Tickningen 6ver
h6rnenpanelasoch rotskadadesparrar byts respektivekompletterasdir sidana
saknas. n
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Plan 0ver takbjiilklag plan 2:
l-2 bjilke 8%" x 9" delvis r6tskadad, ligger pA muren. Skadat parti hugges bort och ilagas
3 bjilke 8th" x 9" r6tskada i s dnde hugges bort och ilagas med friskt virke
4-5 bjnke 8%' x 9", r6tskadad och angripen av svamp i S Enden. Friskt virke laskas i
6-7 bjilke 8%" x 9', r6tskada pA ovensidan i S dnden. Borthugges och ilagas
8 s€ pkt 4-5
9 se pkt 6-7
10-13 spane 4' x 5th' vinkelritt frAn eksyll 6ver h6rn r6tskadad.Samtliga bytes och till'PlAtarbeten')
sigas i inden som befintliga (se detalj A under
14-17 pdrlspontpanel 1' x 5" 6ver sockelh6rn r6tskadad, bytes
18 fdnstem.rtor 240 x 2'lO x 3 mm, trasiga rutor bytes mot 3mm draget glas
19 trappsteg 300 x 900 x 35 -m, r5tskadadebytes eller repapreras
20 stolpar kompletterasmed strivor 7" x7'
21 ny d6rr tillverkas, se rubrik "D6rrar"

RotskadadegolvtiUor byts ut mot nya lika de befintliga.ROtskadade
eller
kraftigt slitna trappstegi fappan byts ut. Trappricket och ricket vid hisschaktet
ses6ver. I-6st sittandeputs och eventuellcemen@uts
knackasned va4ll.
viggarna brinns fbr att motverkasrpidningav hussvamp.Vdggarnalagasoch
putsasmed kalkbruk och kalkavfirgas i vitt. I nord6strah6rnet samt 6ver
vind beh6vermurenlagasmed tegelstensom
6ppningenmot mjdlnarbostadens
fogas med kalkbruk innanden putsas6ver. Nytillverkad ddrrkarm sitts pi plats
med kalkbruk.
s 19), som b5.r
PLAN 3: De laaftiga restastolparna(a-h enl orien0eringsplan
upp hela trikonstruktionen b6r sl lingt det ir mojligt bevaras.R6tskadadeoch
svampangripnapartier strgaseller slaides bort med marginal och ersS,ttsmed
nytt virke som laskasmed dymlingar. Mindre punlf,visardtskador behdver ej
Atgardas.F6r att undvika att svampenlter bddar gro sprutasangripna ytor med
gangsemedel och virket hllles direfter torrt. R6tskadadegolvtiljor byts ut mot
friska lika de befintliga. Rdtskadadestrivor i krysstagbyts ut helt.

stolparna th' x 9th' (t-h) ir rdtskadadefr a pl utsidan mot panelen samt i ansluhring till
stdrre taklEckage. De ir iven angripna av huswsmF. R6tsksdst och wampangripet virke
sAgaseller hugges bort med marginal. Triytan besprutas.Friskt virke tillsAgat i ritt
passform lagas i och Escesmed dymling.
stolpama d, e, f, g kan vara genomruttna i nedre indarna. DIr sA Er fallet sigas det
murkna virket helt bort och friskt virke laskas i med dymling till n6dvindig hojd.

Rotskadadedelar av karmar runt balkongd6rraroch fbnsterbyts ut liksom
murknaeller hi.rt slitna delar av trappan.Trappricke samtricket runt
hisschaktetrepareras.

i@ lo

Ptan OvertakbjelHag plan 3:
1 bjelke 7' x Eth' rdtskadadi S Ende,bytesmot friskt vfukesom lsskrs i
2 bjilke 7' x 8th', mindrc wampangrepphuggesbort, besprutasoch ifylles med friskt virke
3 bjilke 7' x 811', mindre svampangrepp
skrapasoch bespmtas,iogen 6vrig ttgird

Elevation a-d, plan 3:
1 striva 6tA" x 5%' r6tskadsd i h6ger in& mot panelen. Hugges ur och ilagas
2 rdtskadad panel inom sektionen ca 1 kvm
3 stolpe 5tA" x 5%" rdtskadad,bytes
4 striva 6tA' x 5%', mindre r6tskada bakom krysstag. Urhugges och ilagas med planka
5 r6tskadad panel inom sektionen ca 7 kvm
6 striva 6V5' x 5V5' md mindre r6tskada i nedre kant, urhugges och ilagas
7 eksyll under d6rr rdtsksdad. Skadsn hugges bort och ilagas med frisk elc
8 stolpe 5V1' x 5%" r6tskadad,bytes helt
9 r6tskadad panel inom sektionen bytes, ca 8 kvm

Elevation dg plan 3:
10 striva 6th,' x 5%' r6tskadad, bytes
11 striva 6rh' x 5 %' saknas, ny striva
12 s0olpeSLh' x 5%' r6tskadad, bytes
13 r6tskadad panel inom sellionen ca 11 kvm
14-15 striva 611' x 5%' r6tskadad, bytes
16-17 stolpe 5h' x 5%' r6tsksdad,byles
18 kortling 515' x 5%' r6tska&d, bytes
19 rdtskadad panel inom sektionen ca 1l kvm
20-21 striva 6th' x 5%' rdtskadad, bytes
22 stolpe Sth' x 5%" r6tskadad, bytes
23 rdtskadad panel inom sektionen bytes, ca 11 kvm

Elevation g-a, plan 3:
24-25 strfvt 6th.' x 5%" r6tskadad, by0es
26-27 stolpe 5" x Sth' r6tskadad i nedkant, bytes
28 r6tska& i eksyll under tndskel hugges bort och ilagas med ekvirke
29 rdtska&d panel inom sektionen ca 9 kvm
30 r6tskgda i striva urhugges och ilagas med friskt virke
31 r6tskadad panel inom sektionen cs I kvm

AA

A_A

D0rrkarm mot 6ster och vf,s0erplan 3, sektion och plan:
I tr6skel4' x 4" bytes
2 ksrmbreda2" x 5th' bytes
3 karnsids 2' x StA" mot sdderbytes
4 tr6skel 4' x 4' bytes
5 karmdverstycke4' x 4' byles
6 d6rrbladrepareras
7 list L'h' x lth'

PLAN 4: Rotskadat golv byts ut mot nytt virke av sammakvalit€t och
dimensioner. R6tskadadedelar i takbjalklaget samt strivor och stolpar i
ytterviggarna byts ut lilsom rdtskadadetrappsleg. Trappricke och ricke runt
hisschakt repareras.

- -i- -i- -l- :

Ptarskiss 6ver takbjllklag plan 4:
I-3 takbjilke 715' x7l5' r6tskadadpA ovansidan,urhuggesoch ilagas
4 rdtska&t golv uppgfu till ca 15 kvm, frimst i S delen
5 trapps0eg
300 x 900 x 35 -m, skadadestegbytes

Elevation ad plan 4:
1 stolpe Sth' x 5%' r6tskadad mot panel, r6tska& urhugges och ilagas
2-3 strdva 5tA" x 4%' r5tskadad mot panel, r6tskada urhugges och ilagas
r6tskadad panel bytes, a-b: ca 3 kvm, brc: ca 9 kvm, cd: ca 4 kvm

Elevation dg Plan 4:
4 s0olpe5V' x4%' r6tsksdad'bYtes
5-6 ttolp. 5%' x 515' r6tskedad,bytes
? kortling 5\7' x4%' r6tskedad,bytes
virke hugges bort och bjilken
g bjdlke 6v5' x5%' r6tskadsdi anslutningtill slolpe f' sksdat
f-g
fLUs i med friskt virke, teget frAn sektion
urhuggesoch ilagas
r6tskada
panel,
9 stolpeSth,' xStZ' Jt"Ua"imot
Ateranvandl pa annanplats (pkt 12' 22)
10 bjilke 6\5, xS,Z' iOt*aaaa i andar,byte.s.
t lrlm' f-g: ca 10 kvm
r6tskadadpan'J Uyt"st d-e: ca 7 kvm' L-ft ""

Elevation g-a Plan 4:
ll stolpe 5th" x 4th' dtskaAad, bytes
12 siolpe Sth." x 5%' rdtskadad,bytes
13 kortling Sth' x 5%' r6tskadad, bytes
14bjdlke6th.'x5%'rdtskadadmotst'olpeg'r6tskadaborthuggesochilagas
till kryss
15 s-triva 6 V5' x 5tl' r6tskadad, byles ner
cs 4 kvm
h-a:
kvm,
9
ca
g-h:
r6tskadad panel bytes:

F0rster Plan 4:
1 f6nster mot vister, Plan 4:
hel karm 2' spolt nlillverkas
2 f6nster mot s&er, plan 4:
6sterliggande karmstYcket
samt undedigga're 2' spont bYtes

pLAN 5: Resterav maskinerietavli,gsnas.Golvet rivs f6r att bytasut till sin
helhet. Rdtskadadedelar av takbjalklagetersatb med friskt virke. Rotskadade
partier i lcrysstagoch av fdnsterkarmarbyts ut. En ny Eappatillverkas i samma
utfbrandesom ursprunglig,eventuellafriska delar kan lteranvi'ndas.

a

h

-_l

biolo
I

q

b

II

T-I

oi

@r

i--l--t)
tll
e

Planskiss6ver takbjAlklag plan 5:
1 bjilke 6' x7V5'r6tskadad'bYtes
2-3 bjilke 6" x Tth,. r6tskadadp[ ovansidani N Enden.urhuggesoch ilagas
a bjalke 6' xTth" rdtskadadmellanbirlinoraa. Skadarstgasbort och friskt virke laskasi
5 se pkt 2-3
6 helagolvetbyt€s,33 kvm, 1%' x 6'
7 ny trappatillverkas, lika befintlig

Elevationa-d PIan 5:
1 striva 515' x 6%' r6tskadad,bytes
2 striva 517.x 6%' r6tskadadmot panel, urhuggesoch ilageshela llngden
3 slolpe5' x 5' r6tskadad,bYtes
*
4-5 strivs 5% x 6V' r6tskadadi krysstag,byles
6 kortting 6" x 4th' r6tskadad,bYtes
r6tskadadpanel bytes: a-b: ca 3 lvm, b*: hela 5rtan,cd: ca 3 kvm

Elevation d-g plan 5:
7-8 striva Sth" x 6%' r6tskedad,bytes
9 kortling 6' x 4th.' r6tsk8d8d, bytes
10 slolpe 5' x 5' r6tsksdsd, byles
11 striva Sth' x 6%" r6tskadad i nedkant, bytes upp till kryss
12 sriva 5th" x 6%" r6tskadad i nedkant, uthugges och ilagas
r6tskadad panel bytes: d-e: ca 3 kvm, e-f: hela ytan, f-g: hela ytan

h

Elevationg-a plan 5:
bytee
13-14 striva StA' x 6%" rdtskadad,
15 stolpe5' x 5' r6tskadad,bYtes
16 kortling 6' x 4th' r6tskadad,byt€s
17 striva 5tA' x 6%' r6tskadarl i nedkant, byt'es upp till kryss
rdtskadad panel bytes: g-h: hela ytan, h-a: hela ytan

No

F0nster plan 5 (och O:
1 f6nster mot N, 6verliggar,e ltA' x 6tA' bytes
2 f6ns0ermot O, undediggare lth' x 6th' bytes
3 f6ns0ermot S, hela karren ltA,' x 6tA' bytes
4 f6ns0ermot V, hela karm€n lth' x 6tA' byts

PLAN 6: Hela golvet byts ut. Roulettenskuggkransborstasoch inoljas f6r
rostskydd.Rotskadadesmvor och fbnslerkarmarersattsmed friskt virke.
Trappan monterasfast i hittans bottenram, sAatt trappansnedre inde fir nlgra
centimelersfriglng 6ver golvet.

Elevationg-h plan 6
l-2 stolpe5" x 5' r6tskqdad,bytes
3 fasadpanel
bytas pi hela ytqn, ca 30 kvm

PLAN 7: Hdttansbottenram,d v s den stommesomvingen,vingaxelnoch
kronhjulet 5.rfistade i, 5.rgjord av mycket kraftigt ektimmer. Ramenvilar p5.
gjudirnssocklarsom l6per i roulettenskuggkrans.En av ektimrornahar
omfattanderdtskadoroch beh6verbytasut. I dvrigt sAgaseller huggesr6tskadat
ltgirdas
virke bort och friskt virke laskasi med dymlingar. Gjutjdrnssocklarna
ges
rostskyddsbehandling
samma
och
i sambandmed att roulettenrepareras
som denna.PAvissastS.llenhar bjiilkar i ramenbytts ut mot annatvirke av
smalaredimensioner.Detta ersaftsav virke av ursprungligdimensionenligt
skiss.

I
I
1

Planskiss iirer l'.{^ttars bottenram:
1 ekbjilke lLth" x 14% " r6tskadad i enslutning till bakre Wirbjilken samt i inden vid
rosetten. Skadat virke uthugges och ilagas med ek
2 ekbjilke llV5" x 14%" r6tskadad, bytes
34 ekbjilke llth' x l4th.' med mindre skador, ingen Atgird
5 ekbjilke Ilth" x 13" sprucken lSngs fibrerna, ingen [tgird
6-9 provisorisk lagning med bjilke av annqn dimension, ersitts med bjnke 9" x 9'
10-11 ekbjelke 9' x 9" rdtskadad pA ovansidan. Skadat virke uthugges och ilagas
12 nytt golv pA hela ytan, gles trall

Axeln och krontrjuletborstasrena och inoljas. Viderbjornen, d v s de pA
varandraliggandebjeJkarsom hAllerupp kvarnaxeln,rivs och d.teruppfbrsav
wl friska ekbjilkar.Till dettakan friska delar av den utbytta rambjdlken(pkt 2)
anvdndastillsammansmed virke i provisorisktupplag. Stagningmed
jiirnstinger iordningstalls.Glidstenenbyts ut mot en ny som finns bevaradi
kvarnen.Den nya stenenbeh6vereventuellttillhuggassi att axeln passarin.

nElevationnav bottenram, siffror hiinvisadetitl plarskiss pd fdregAende
sida:
A ekbjilke 11' x 14' i upplagr6tskadad,ersitts meddel av bjilke 2
B ekbjilke l0' x 14' rdtskadad,ersitts med bjilke frAn provisoriskt upplag
C ekbjilke 7' x 10' rStskadad,bytes.Ny glidstenmonierasi denna
D ekbjilke 8' x 8', mothtlt till axel, ingen Atgird
E distanskloss5' x 10' r6tskadad,bytes
F bjilke'l' x7' rdtskadad,byies
G bjelke 6' x 6' r6tskadad,bytes
H bjilke 5' x 10' r6tskadad,bytes

Kupolensslommenr uppbyggdav 18 spantsom stir ptr en ram bestAende
av
Wl 6ver varandraliggandecirkulirt tillsAgadetriringar. Dessair i sin tur
flstade i hattansbottenram.Rotskadadeoch senaretillkomna ohyvladeoch
tryckimpregneradedelar av stommenerseffsmed friskt virke som formsegaspe
sammasitt som ursprungligadelar. Inpanelningen,taketoch karmenrunt
dorren till brygganuppforsi nytt virke. Nya golvplankliggs p5.sammasitt
som befintliga, med luftigt mellanrum.

Sektion av hlttan, deta{iskiss:
I spant sAgadeur 35 x 150 mm, dubbla
br6der med fiSrskjuten skarv, rdtskadade och tryckimpregnerade delar
bytes
2 tvirspant sAgadeur 2" x 5", r6tskadade
och tryckimpregnerade delar bytes
3 panel th." x 3' r6tskadade delar bytes

KOSTNADSKALKYL
MATERIALSPECIFIKATION

Byggnad: Vdderkvarnen

Adress: HarPlinge

Fastighetsigare: Eva och KjellBengtsson
Detatj/
Husdel

Material/ arbete

Kvant Enhet

A-Pris
kronor

Summa
kronor

Kdllare,sid K:1-3
Pos1-4
Pos5

c

Bjiilke10"x9/."
Plank2"xl0"
mm
350x350x3
Glasrutor

13met
2 met
2st

160
30
60

2080
60
120

av Puts
Rengciring
puts,kalkfdrg
MAtning

60 kvm
60 kvm

10
15

600
900

40 met
4 met
5 met
1 met

125
160
25
30

5000
640
125
30

1 1 0k v m
85 kvm
1 1 0k v m

10
75
15

11 0 0
6375
1650

150

3750

P l a n1 , s i d 1 : 1 - 1 : 7
P o s1 - 1 7 Bjdlke8"x9"
Bjtilke9"x10'
Plank2'x8"
Plank2"x10"
E
F
G

av Putsvdggar
Rengdring
Lagningav Puts,75olo
kalkfdrg
MAlning,

H

40 mm,spont
Bytegolvbrddor,

25 kvm

Glasrutor240x270x3mm

28 st

30

840

J

mm
300x900x35
Trappsteg,

5st

50

250

K

Listdorr

2 met

15

30

P o s1 - 1 3 Bjdlke81/4"x9"
Bjdlke4"x5/,.
Plank2"x9"

13met
12met
5 met

125
30
25

1625
360
125

22 mm
P o s1 4 - 1 7Panel,pArlsPonl,

20 kvm

150

3000

av valv,tegelochbruk
Lagning

1st

100

100

Ny ddrroch karmmedbige i <iverkant

1st

3000

3000

P l a n2 , s i d 2 : 1 - 5

A-B

Summa:

31760

Byggnad: Vdderkvarnen
Detalj /
husdel

Material / arbete

Fortsiittningsblad
Kvant Enhet

sid.2
A-pris
kronor

transport
D
E
F

Rengdringputs
Lagningputs,75%
ttititningputs, kalkfdrg

G

Byte av golvbrddor,30 mm spont

H

Glasrutor

I

Trappsteg300x900x35mm

Summa
kronor
31760

1 1 0k v m
85 kvm
110kvm

10
75
15

11 0 0
6375
1650

20 kvm

130

2600

4st

50

200

Stolpe 9/r"x9/2"
Planka 2"x9/2"
Brdda 1'x9/2"

6 met
10met
20 met

160
30
17

960
300
340

Profilhuggenplank,2"x6"

75 met

20

1500

Bjdlke 7"x8/,"
Plank 2"x7"

2 met
4 met

85
25

170
100

Golvbrddor,30 mm

8 kvm

130

1040

Trappsteg300x900x35mm

4st

50

200

Glasrutor240x700x3mm

2st

60

120

Bjiilke ilA'x5l,Z
Bjdlke 5/2"x5/,"
Planka2"x5/,"

36 met
23 met
7 met

60
50
20

2160
1150
140

Pfrrlspont22x115 mm

65 kvm

150

9750

2 met

25

50

12met

60

720

4 met

15

60

SUMMA

6244s

Hcirnstolparsid. H:1-3

Plan 3, sid. 3:1-11

Pos.1
Pos.2-3

Bjdlke4"x4"
Karmbriidor50x135mm, hyvlat
List 35x35mm

Byggnad: Vdderkvarnen
Detalj /
husdel

Material / arbete

sid.3

Fortsdttningsblad
Kvant Enhet

A-pris
kronor

Summa
kronor
624/-5

transport
P l a n4 , s i d 4 : 1 - 1 1

6 met

25

150

Golvbrddor,tj. 30 mm, spontat
Trappsteg300x900x35mm

15kvm
4st

130
50

1950
200

Karmbrddor50x135mm, hYvlat

12met

60

720

9 met
5 met
6 met
6 met

20
33
50
60

1E0
165
300
360

150

9000

Planka2"x7Y,"

Planka2"x5/2"
Bjdfke 4/."x5/2"
Bjdlke 5/2"x5/,"
Bjdlke 5/,'x6/t"
Pdrlspont22x115 mm

60 m2

Plan 5, sid 5:2-11
Bjdfke 7Tz"x7Yz"
Pfanka2"x7/z'

9 met
6 met

100
25

900
150

Brdda 40x17Amm, hyvlat

7 met

60

420

Vagnstycke38x150mm
Plansteg700x230x35mm

5 met
8st

50
50

250
400

Golvbrddor,30 mm, spontad

33 kvm

130

4290

Bjiilke 4/."x6"
BjSlke5"x5"
BjAlke5/2"x61t4'
Pfanka 2"x6/2"

2 met
6 met
32 met
6 met

50
42
57
25

100
252
1824
150

4 met
30 kvm
25 kvm

42
150
130

168
4500
3250

6000
300

6000
300

160

800

SUMMA

99224

Plan6, sid 6:2
Stolpe5"x5"
Pdrlspontspanel, 22x115
Golvpanel,30 mm, spontat

Plan 7, sid. 7:2-8

Pos2
Pos1

EkbjSlke11/2"x14/,"
Ek frir lagning

1st
1st

Pos6-9

Bj6lke 9/2"x9"

5 met

Byggnad: Vdderkvarnen
Detalj /
husdel
Pos '10-1
1

Material/ arbete

Kvant Enhet

sid.4
A-pris
kronor

transport
Plank2"x9"
Golvpanel,30 mm, glespanel

Sid. 7:4-5
E
F
G
H

Fortsdttningsblad

Distanskloss
5"x10"
Bjdlke7"x7"
Bjiilke6"x6"
Bjdlke5"x10"
Omhuggningav glidsten
Plank2"x6" fdr radiehuggning

Summa
kronor

2 met

33

99224
66

30 kvm

130

3900

4st
4 met
3,5 met
4 met

40
78
60
80

160
312
210
320

1st
I met

2500
20

2500
160

Sid. 7:6
A

Spant,sdgadeur 2"x6"

15met

20

300

B

Kjol tillverkadav 314"spont,L=1.200mm

21 kvm

100

2100

S i d .7 : 9

Spont 11t4"x51t4'

15met

15

225

3000
25

3000
150

Reparationav bef. dcin
Fcinsterglas,200x250x3mm
Sid. 7:7-8
A
B

D

1st
6st

L-stel70x70x7mm
U-stel125 mm, 5 met
Regel3"x5"
Golvtrall2"x4"

2 met
70 kg
5 met
26 met

50
10
30
15

100
700
150
390

Rosettblad,sn"x3",spont
ffibb 20x40 mm

8 kvm
16 met

100

800
96

36 met
36 met
41 kvm

4.0
20
130

720
5330

40
40
40
20
13
13

3840
920
3200
960
7540
1560

SUMMA

140373

o

Takfot, sid U:l
A

B

c

BjSlke5"x5"
Strdva2"x5"
P a n e l s p o n t3, 0 m m

't440

Gingbrygga, sid U:2-4

Pos1
Pos2
Pos3
Pos4
Pos5
Pos6

Bjiilke5"x5"
Stindare5"x5"
Strdvor5"x5%
Rdcke2"x6"
Golvtrall2"x4"
Krysstr6vor2"x4"

96 met
23 met
80 met
48 met
580 met
120met

Byggnad: Vdderkvarnen
Detalj /
husdel

sid.5

Fortsiittningsblad

Material / arbete

Kvant Enhet

A-pris
kronor

transport

Summa
kronor

140373

Tak tjveriippningar,sid U:5-6
Spont35 mm, hyvlat
25 mm
Takspont
L=1met
Plitbeslag,droppbleck,
pl6t
Sidobeslag,

5 kvm
6 kvm
22 st
34 met

130
130
50
25

650
780
11 0 0
850

20 kvm

20

400

2000

8000

175
300
40

3500
4800
800

sid. U:7
Hdrninkltidnader,
Underlagspapp
medfalsadplit, uppvikning
PlAtbeslagning
av kanteroch utkastare

4st

Takavvattningsid. U:8-9
4"
Hdngriinna
Stuprdr4"
Rdnnkrokav plattstil

20 met
16 met
20 st

vid
Rdnnorfcirvattenavledning
genomfriringar,
L=300mm
L=1000
mm

33 st
5st

25
40

825
200

44 st
44 st
80 met
B0 met
40 st
45 st
20 kvm
45 st

35
30
10
9
35
180
(

1540
1320
800
400
360
1575
3600
225

480 kg
240 kg
1 1 6m e t
48 st
16 st
1
1

10
12
100
30
150
4000
6000

4800
2880
11600
1440
2400
4000
6000

Vingar,sid.V:1-4
A
B

c

D
E
F
G
H

Allt trd 6r ldrktrd
45x65mm, L=2.600mm
mm
45x65mm,L=2.300
50x35mm
40x20mm
40v20mm,L=1.700mm
Kilar65x40-200x500
10x75mm
Panel,spontad,
mm
Kloss65x65x400

.q

V i n g a rs, i d V : 1 - 2o c h V : 5
Pos.1
Pos.2
Pos.3-4

Stdlarbeten
8 mm
LivplStar
Vinkelst6l
Wire25 mm
Wirelds
Kaus
Bliistringssand
ttit6tning

SUMMA

205218

Byggnad: Vdderkvamen
Detalj /
husdel

Material / arbete

Fortsiittningsblad

sid.6

A-pris
kronor

Summa
kronor

Kvant Enhet

transport

205218

Takbelilggning
+
Takpapppi vdggar,1 lagunderlagspapp
1 lagspikpapp
4000gr

240 kvm

120

2BBOO

70 kvm

180

12600

25 met
160met
60 kvm

40
10
80

1000
1600
4800

Milningtak,mdnja+ 2 ggrlinoljefdrg
Milningviiggar,2 ggrlinoljefdrg

90 larm
55 kvm

50
24

4500
1320

Hdngrdnnor
Stuprdr

20 met
7 met

175
300

3500
2100

SUMMA

265438

Tak pd kupollikaovan,rutmcinster
50 % spill
FdrridsbyggnadAt vister
Regel5"x5"
Brddor1"x5"
Sinuskomrgerad
takplit,80 mm delning

Byggnad:

VAderkvarnen

Avslutningsblad

sid. 7
Summa
kronor

Byggomkostnader
Servicetransporter
Materialtransporter
Hyresmaskiner
Byggplatsmaskiner
Skyddskostnader
Prov.material
Prov.awiixlingar
Fdstmaterial
av vingarsamtupplagdito
Transport
inhdgnader
Provisoriska
St6llningskostnader
Krankostnader
Tipp ochcontainerkostn.
Svampbekdmpning
i bef.lokaler
av fastighetsigare
Bodar,manskapochf6ndd Tillhandah6lles
mm fcjrarbetare
mcibler
Inkdpav duschkabin,
av fastighetsdgaren
Tillhandahdlles
el ochVA
Anslutning
av fastighetsdgaren
Tillhandahilles
VA
el
och
Drift

10000
5000
5000
8000
2000
3000
2000
5000
8000
2000
176220
46000
32000
50000
10000

Ining
Kostnadssammanstiil
Materialenligt kalkylblad

266000

Byggomkostnadenligt ovan

364000
Summa

158000

Mervdrdesskatt25 o/o
Summa bvqokostnader

1994-12-15 0T

630000

788000

KAil- och litteraturftirteckning
Otryckta

kdllor

Fotografifrdn lW
arkiv
Harplinge hembygdsforenings
2
FotoalbumLyngllcra stationssamh5.lle,

Informanter
Bertil Svensson,f d kvarnigare. Telefonintervju1994 Ll L6 & l7
Kjell och Eva Bengtsson,kvarndgare.Telefonintervju1995 0L 02
Bengtvon Segebaden,eftUngtill bygghenen.Telefonintervju1994 11 16

Litteratur
Halmstadsby7d- att bevara: Progran Jdr kulrurmili0vdrd
Del2. Omrdfun och objelo
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Bilaga: Elevationer av stolpkonstruktion
till viderkvarnen.
Bilagt redovisasrdtskadori stolpkonstruktionen
Redovisningenir en sammanstillningav skadornaenligt uppriittad
skadebesiktning.
Littrering av stolparhdnvisastill sidan 19 i arbetsbeskrivningen.
Hdrnstolparnahar delvis r6tskdaormot panel. Renhuggningav dessaytor i'r
aktuellt. Stolparnad, e, f, och g har lcraftigardtskadori nederkantmot eksyll.
Delar av dessastolparkan behdvabytasut. Dessaskadorbesiktigasgrundligt
n6.rpanelen5.rnedplockadoch Atgardernasomfattning beti,msefter detta (se
arbetsbeskrivnings 24). Dessaskadorir ej redovisadei dennabilaga.
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Markerar rdtskadadedelar som byts ut.
Markerar rdtskadadedelar som huggsrena och ilagas med friskt
virke.
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