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Omslagsbild: Repslagaren 10 och 29.
Foto Torbjörn Sjögren, 1983, Kalmar läns museets arkiv
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Uppdraget
BYGGKULT har fått i uppdrag av Kalmar kommun att göra en byggnadsdokumentation av två ryggåsstugor på fastigheten Repslagaren 29 i Kalmar
stad. Arbetet genomfördes i samarbete med Kalmar läns museum. Syftet med
dokumentationen är att bevara så mycket information som möjligt om de två
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna, som numera är rivna.
Dokumentationsarbetet utfördes 2020-01-14 av Katja Meissner, Byggkult
och Jan Westergren, Kalmar läns museum. Fältarbetet utfördes när rivningsarbetet redan var påbörjat och det var därför inte möjligt att göra en fullständig byggnadshistorisk undersökning. Fältarbetet fokuserade istället på en
omfattande fotodokumentation av de kvarstående strukturerna, en dendrokronologisk provtagning samt insamling av tapetrester, sockellister, fönsterfoder
och ytterpanel.
Rapporten består av en översiktlig beskrivning av byggnadernas utveckling med grund i arkivmaterial på länsmuseet och Kalmar kommun, 1988
års dokumentation (Forsberg Warringer), fotografier tagna 2017 till 2020, en
dendrokronologisk åldersbestämning av tillgängliga byggnadsdelar, en färgundersökning av ytterpanelen samt en enkel tapetkronologi av de säkrade tapeterna.
Fotodokumentationen, tapetproverna och andra materialprover arkiveras på
Kalmar läns museum. De dendrokronologiska proverna förvaras och förvaltas vid Lunds universitet.

Bakgrund
2018 beviljade Kalmar kommun bygglov för en tillbyggnad på fastigheten
Repslagaren 29. Åtgärderna innebar att de två separata gavelställda ryggåsstugorna på fastigheten skulle sammanbyggas med en länk utmed innergårdens västra tomtgräns. Vid byggarbeten i januari 2019 upptäckte man hussvamp i ett av husen, det andra huset visade insektsskador. Fastighetsägaren
ansåg att en rivning av byggnaderna var det enda alternativet och Kalmar
kommun beviljade 2019 bygglov för två nya byggnader på fastigheten. Rivningen av ryggåsstugorna utfördes i januari 2020. Fram till rivningen ingick
Repslagaren 29 i en grupp av fyra bevarade ryggåsstugor från tidigt 1800-tal,
varav huset längst åt norr är byggnadsminne.
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Fastighetsuppgifter
N 6281168

Karta: Lantmäteriet 2020.

1:1 502

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

Repslagaren 29
Kalmar stad, Kalmar kn, Kalmar län, Småland
Byggnadsår
Hus nr 11 uppfört år 1803
Hus nr 12 uppfört år 1801

Adress
Östra Vallgatan 9A och 9B
392 31 Kalmar

Koordinater
Hus nr 11 N6281050, E584016 (SWEREF 99TM)
Hus nr 12 N6281045, E584019 (SWEREF 99TM)

Lagskydd
Ingår i riksintresset för kulturmiljö enl. 3 kap. Miljöbalken
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Koordinatsystem SWEREF 99 TM

E 583744

E 584169

N 6280896

Kort historik
Kvarnholmen
Kalmars medeltida centrum låg från 1200-talet till 1600-talet väster om slottet där stadsdelen Gamla stan finns idag. Stora delar av den medeltida staden
förstördes i Kalmarkriget 1611-1613, och redan 1647 förstördes den återuppbyggda staden igen i en brand. År 1651 meddelade Drottning Kristina att
flyttning av Gamla stan till Kvarnholmen skulle påbörjas. Redan 1639 hade
arbetet med en befästnings- och stadsplan för Kvarnholmen påbörjats och
konstruktionsarbetet med utfyllningar och pålningar längs stränderna pågick
1641-47. Redan på 1650-talet bebyggdes de första tomterna och 1660 anses
flytten till den nya staden i stort sett avslutad (Tagesson 2016, s. 162).
Kvarnholmen anlades enligt en strängt geometrisk plan och ytterkvarteren
mot vallarna anpassades i formen till vallarnas sträckning så att tomterna blev
smala och djupa, särskilt på östra Kvarnholmen där holmen smalnade av. Staden delades i fyra stadsdelar, Norra, Södra, Västra och Östra kvarter, vilka i
sin tur indelades rapport
i mindre• rundlar
dagens kvarter. Varje rundel
Byggnadsantikvarisk
Kalmarmotsvarande
läns museum
var indelad i numrerade långsmala rektangulära tomter, vända med kortsidan
mot gatan. Tomtgränserna på Kvarnholmen visar en stor permanens, med endast ringa förändringar under 1700- och 1800-talet. Det fanns dock en stor
flexibilitet i att dela upp tomter i flera mindre delar eller att slå samman tomter
till större enheter (Tagesson 2016, s. 166).

Karta över tomtindelningen på Kvarnholmen 1766.

Karta över tomtindelningen på Kvarnholmen 1766, kopia från 1818. De långsmala tomterna hade i regel måtten
12 x 30 meter.
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Trots stadens symmetriska och till synes enhetliga kvartersindelning skilde
sig tomternas storlek åt i de olika stadsdelarna. De mindre tomterna låg i
stadens norra och östra utkant, de var avsedda för mindre bemedlade hantverkare och tjänstemän (Tagesson 2016, s. 75). Många av dessa tomter delades
dessutom upp för att ge plats åt fler hus. Utrymmet för varje enskilt hus blev
begränsat och det gavelvända huset blev en teknisk nödvändighet då en sådan
placering gav det bästa markutnyttjandet. Bebyggelsen i de perifera kvarteren
präglades av en enkel trähusbebyggelse, bestående av ett bostadshus i en våning utmed gatan och en smal gårdsyta som avgränsades mot gatan med plank
och port. På gårdsytan fanns det avträde och vedbod, på större tomter ofta ett
tvärställt gårdshus och bakom det en odlingslott (Tagesson 2016, s. 169).

Gavelställda ryggåsstugor i kv. Repslagaren. Foto: KLM 1983.

Området söder och väster om Stortorget, nära hamnen och stadens kommersiella centrum, uppläts till stadens förnämare och välbeställda borgare, och
det var inte ovanligt att flera tomter slogs samman för att bilda större sammanhängande gårdar. Iögonfallande i dessa stadsdelar är de många påkostade
stenhusen som ofta fick en framträdande placering i kvarterens hörntomter,
väl synliga från huvudgatan mellan hamn och torg. Tomtstorleken på Kvarnholmen återspeglar därför på ett tydligt sätt stadens sociala hierarkier (Tagesson 2016, s. 76).

Sahlsteenska gården, uppförd omkring 1660. Foto: Byggkult 2020.
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Hantverkshuset, uppfört strax efter 1658. Foto: Byggkult 2020.

Den äldsta bebyggelsen i stadens utkant
Genom utgrävningarna i kv. Gesällen och Mästaren (2008–2012) och genom
historiska källor vet vi att bebyggelsen i stadens utkant var mycket enkel och
väldigt enhetlig. Husen var långsmala, de hade två eller tre rum med spis i
ett eller flera rum och var med gavlarna vända ut mot gatan (Tagesson 2016,
s. 176). Entrén låg på långsidan mot gården. Under den äldsta perioden var
trerumshusen vanligast. Husen kunde ha olika planlösningar, bland tvårumshusen var de vanligaste planlösningarna enkelstugeplan, förköksplan och sidokammarplan, bland trerumshusen sidokammarplan, parstugeplan och förköksplan (Tagesson 2016, s. 176).
Bostadshusen var vanligtvis timrade och stod på en välutförd stengrund.
Timmerstommen var omålad, rödfärgad eller tjärad. De ofta flacka sadeltaken
var täckta med näver och torv, senare även med tegel. Uthusen byggdes som
brädklädd stolpverkskonstruktion och var ofta resta mot andra byggnader så
att de endast hade två eller tre egna väggar. Under mitten av 1800-talet förtätades tomterna allt mer, och nu uppfördes även allt fler större trähus i två
våningar med utbyggd vind. Husen kunde nu också ligga med långsidan mot
gatan. Många gavelvända hus byggdes till både på bredden och höjden. Vid
mitten av 1800-talet var dessutom de flesta boningshusen klädda med träpanel
som kunde vara målade med oljefärg, åtminstone på några väggar. I slutet av
1800-talet reveterades även allt fler byggnader (Lamke 2012, s. 12).
Av stadens äldsta trähusbebyggelse finns inte mycket bevarat. Stora delar
av staden ödelades av de stora eldsvådorna 1679, 1765 och 1800. Västra kvarteret hade dock förskonats från bränderna och här fanns fram till 1900-talet
några av ”småfolkets” äldsta hus bevarade. På 1940- och 50-talet ansågs den
enkla trähusbebyggelsen dock att hålla för låg standard och de flesta byggnaderna föll därför offer för stadens saneringsrivningar. De enhetliga fasaderna
av tättliggande gavelställda envåningshus som tidigare präglade gatorna i stadens norra och östra områden har därför blivit ett sällsynt inslag i stadsbilden.

Fiskaregatan från Östra Sjögatan, 1910. Foto: Emil Blomberg, Kalmar kommunarkiv.
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Kv. Repslagaren

Kv. Repslagaren är en något avsmalnande rundel på Kattrumpan, i östra delen av Kvarnholmens tidigare stadsdel ”Norra kvarter”. Liksom rundlarna i
stadens norra utkant i stadsdelen ”Östra kvarter” är tomtstorleken på Repslagaren mindre
än ikopia
de mer
stadsdelarna.
Kv.hade
Repslagaren
härstamomtindelningen på Kvarnholmen
1766,
frånvälbärgade
1818. De långsmala
tomterna
i regel måtten
mar direkt från tiden då Kvarnholmen togs i anspråk för anläggandet av den
r.
nya staden. Kvarteret var glest bebyggt under 1600-talet, först på 1700-talet
byggdes kvarteret upp och förtätades (Forsberg 1988, s. 33).

Området som år 1800 föll offer för
stadsbranden är markerat med svart
linje, kv. Repslagaren är markerat med
röd linje. Karta ur Forsberg, 1988.

Såsom i de övriga perifera områdena tillhörde kv. Repslagarens befolkning
inte stadens välbemedlade borgare, utan här bodde främst sjöfolk, hantverkare och lägre tjänstemän. I husförhörslängderna nämns bl.a. sjömän, lotsar,
skeppare, repslagare, linnevävare, smeder och varvstimmermän. Skeppsbyggeriet på örlogsvarvet speglas alltså tydligt i yrkena i kvarteret. Även tjänstemän från tullen och stadsförvaltningen hörde till Repslagarens befolkning
stra delen av Kvarnholmen. Det område som nedbrändes vid stadsbranden 1800 är markerat med svart linje.
(Forsberg 1988, s. 49ff)
ade på den svartmarkerade tomten.
Kvarteret var trångbott. Ett vanligt hushåll kunde bestå av ett 10-tal personer som utöver det gifta paret med hemmaboende barn även kunde omfatta
pigor, drängar, lärlingar, gesäller m.fl. Men storhushållet var inte den enda boendeformen i 1700- och 1800-talets Kalmar, även flera mindre hushåll kunde
dela på ett hus. År 1805 var 184 människor skrivna i kv. Repslagaren, 1850
var de 347. Under 1900-talet minskade hushållens storlek betydligt och 1975
bodde enbart 47 personer kvar i kv. Repslagaren (Forsberg 1988, s. 46ff).
De skriftliga källorna som berättar om bebyggelsen på kv. Repslagaren är
få, både när det gäller 1600- och 1700-talet. De äldre stadsplanerna visar endast Kvarnholmens tomtindelning utan bebyggelse och från den epoken finns
inte heller några byggnader på Repslagaren bevarade. Östra delen av Kvarnholmen hade klarat sig undan de två stora stadsbränderna 1679 och 1765,
men i augusti 1800 började det återigen brinna i Kalmar. Denna gång spred
sig elden från en smedja på Proviantgatan och ödelade 130 tomter i 9 kvarter
öster om Stortorget. Totalt förstördes 300 hus. 1803 uppges de flesta tomterna
åter vara bebyggda och enligt muntliga källorska många hus ha köpts in från
landsbygden.
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Ryggåsstugorna på Repslagaren 29
Repslagaren 29 ligger utmed Östra Vallgatan och är en sammanslagning av
de två äldre fastigheterna Repslagaren 11 och Repslagaren 12. Tillsammans
med Repslagaren 9, Repslagaren 10 och delar av Repslagaren 13 utgör dessa
fastigheter kvarterets ursprungliga nordöstra hörntomt nr 362. Som vanligt
i de perifera områdena delades den stora tomten upp i flera smaltomter som
gav plats för en gavelställd stuga vardera. Stugorna skildes åt av smala prång
varifrån entréerna nåddes.

Ryggåsstugorna utmed Östra Vallgatan 1961. Foto: KG Petersson, KLM.

Bebyggelsen på Repslagaren 29 bestod fram till rivningen 2019/2020 av två
ryggåsstugor som delade på en gemensam innergård, avskild mot gatan med
en plank med port. På stugornas baksidor fanns ett prång vardera med en liten
dörr mot gatan. Stugorna var panelklädda och taken täckta med tegel. Utmed
västra fastighetsgränsen låg två sammanbyggda uthus i trä med pulpettak.
Byggnaderna inrymde tidigare avträde, förråd och vedbod. Mot väster avgränsades fastigheten med en brandmur. Innergården var stenlagd med kalkstensflisor i västra delen och gatsten mellan husen. På innergården fanns inga
träd, men smala rabatter längs med bostadshusens långsidor.

Repslagaren 29 med gårdsbebyggelse 2017.
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Tomterna 11 och 12 har varit bebyggda senast sedan tidigt 1700-tal, och utifrån de arkeologiska och byggnadshistoriska undersökningarna i liknande
kvarter på Kvarnholmen vet vi att bebyggelsen har sett ut ungefär på samma
sätt från 1700-talet och fram till 2019. Det saknas dock källor som beskriver fastighetens äldsta bebyggelse och historien börjar därför först år 1801,
året efter att eldsvådan härjade i östra delen av staden och bebyggelsen i kv.
Repslagaren brann ner till grunden. Året därpå började arbetet med återuppbyggnaden.
När byggnadsdokumentationen påbörjades i januari 2020 var byggnaderna
till stora delar rivna och därför har enbart fragment kunnat samlas in. Men
trots stora luckor i materialet får vi en rätt så tydlig bild över byggnadernas
mer än 200-åriga historia. Vår viktigaste källa i detta arbete är själva byggnaderna. Timmerstockar i både Hus nr 11 och Hus nr 12 har åldersbestämts
med hjälp av en dendrokronologisk analys, och vi vet när och var virket till
de två husen avverkades. Bearbetningsspår på stockar, knutarnas utformning,
virkets dimension och kvalitet mm. vittnar om tidens hantverksskick. Spåren
efter äldre tapeter, målningar och snickerier berättar om de interiöra ändringar
som har skett genom åren.

Repslagaren 29 vid byggnadsdokumentation januari 2020.

Utöver själva byggnaderna finns även några andra källor som berättar om
ryggåsstugornas historia: tack vare husförhörslängderna vet vi vilka som bodde på fastigheten sedan 1700-talet, brandförsäkringshandlingar beskriver hur
husen såg ut på mitten av 1800-talet, uppmätnings- och ombyggnadsritningar
från 1900-talets första decennier är till hjälp för att förstå stugornas ändringshistorik. Fotografier och ritningar däremot är sällsynta. Kv. Repslagaren tillhörde Kvarnholmens baksida som beboddes av småfolk och som fram till
1970-talet ansågs som kulturhistoriskt ointressant. Bildmaterialet är därför
främst från 1900-talets senare del.
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Byggnadsdokumentation
Hus nr 11
Exteriör
Bostadshuset på norra delen av fastigheten Repslagaren 29, f.d. tomt 11, uppfördes strax efter branden år 1800 som knuttimrad ryggåsstuga på en ca 30
cm hög grund. Enligt brandförsäkringshandlingarna från år 1863 var huset
då 28 fot långt (8,31 m), 14 fot brett (4,16 m) och 12 fot högt (3,56 m) samt
en våning högt vilket motsvarar byggnadens storlek vid rivningen 2020. På
västra sidan av gården stod tidigare ett uthus av trä som dock revs vintern
2018/2019.

Repslagaren 29, Hus nr 11, 2017.

I samband med byggnadsdokumentationen skickades träprover från golvbjälklag, golvplank, väggstockar och takås till dendrokronologiska laboratoriet vid Lunds universitet för åldersbestämning. Denna visade att virket hade
avverkats vinterhalvåren 1799/1800, 1800/01, 1801/02 samt 1802/03. Virket
härstammade från Smålands norra och nordöstra delar. Då den mest förekommande avverkningssäsongen var vinterhalvåret 1801/02 är det mest sannolikt
att huset uppfördes 1802 till 1803. Det troliga är att det tidigare avverkade
virket hade lagrats något enstaka år innan det användes i byggnaden. Det
yngsta virket, vinterhalvåret 1802/03, var från takåsen och visar på att huset
färdigställdes efter sommaren 1802.
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Ryggåsstugans grund var ursprungligen av sten, men ersattes under 1900-talet
delvis med en betonggjuten grundmur. Under delar av byggnaden fanns en
murad källare med kallmurade väggar av gråsten. Stommen var timrad av
slätbilade furustockar som sammanfogats med dubbelhaksknutar med tröskel,
den vanligaste knutformen under1800-talets första hälft. Som tätning mellan
stockarna användes mossa. Byggnadens fyra fasader var klädda med locklistpanel av hyvlade och spontade furuplankor samt finprofilerade locklister.
Tre fasader var grönmålade, husets baksida var behandlad med ett okänt träskyddsmedel. Även knutarna var panelklädda och liksom takfot och vindskivorna vitmålade.

Foto: Byggkult, 2020.

Huset hade fyra fönster, två på södra långsidan och ett fönster i vardera gavel. Fönstren var tvåluftsfönster med fast mittpost och två rutor i varje luft.
Fönstren var kopplade och hade olika typer av hörnjärn och delvis rutor av
munblåst glas. Fönsterbänkarna var av äldre galvad plåt. Av länsmuseets fotodokumentation från 2017 framgår att fönstren i södra och västra fasaden
har samma typ av mittpost, och att de kopplade bågarna var spröjsade. Fönstret mot öster hade ospröjsad innerbåge och avvikande profil på mittposten.
Eftersom de södra och västra fönstren var bortplockade vid byggnadsdokumentationen är en datering inte längre möjlig. Östra fönstret antas vara från
1920/30-talet.

Husets fönster från väst till öst.
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Dörren var av modern typ i målad plywood med ospröjsat glasparti. Hur den
ursprungliga dörren såg ut är inte dokumenterat, men med tanke på 1800-talets byggnadsskick bör dörren ursprungligen ha varit mycket lägre än idag.
När en större dörr sattes in anpassades även taket över entrén. Uppmätningsritningar från 1930 visar dessutom att dörren tidigare var inåtgående medan
nuvarande dörr öppnades utåt. Huset moderniserades under 1970-talet och det
är möjligt att dörren ändrades till utåtgående i samband med dessa åtgärder.
Ryggåsstugans tak hade en fyrkantad nockås, fyrkantiga sparrar samt ett
svall och var täckt med enkupigt strängpressat tegel. Om huset redan vid uppförandet 1801/1802 hade tegeltak eller kanske torvtak vet vi inte, men av
brandförsäkringshandlingar från 1863 framgår att taket senast då var täckt
med tegel. De ursprungliga handslagna teglen har dock någon gång under
1900-talets senare hälft bytts ut mot maskintillverkade. I källaren fanns
stämplade enkupiga handslagna takpannor (se fotodokumentation bildnr.
1970 till 1974)

Utåtgående dörr 2017.

inåtgående dörr 1930. Ritning: KLM.

Nockås 2020.

Även tre av husets fasader var enligt brandförsäkringshandlingarna år 1863
klädda med panel. Vid byggnadsdokumentationen observerades att timmerstommen var omålad, bortsett från gaveln och knutarna mot gatan som var
rödtjärade. Stockar och knutar var inte slitna och kan inte ha utsatts för väder
under en längre period. Det är därför mest sannolikt att byggnaden har stått
oklädd under en kort period direkt efter uppförandet, för att timret skulle sätta
sig innan panelen slogs på. Under tiden då huset stod oklätt rödmålades gatufasaden. Sedan kläddes tre fasader med panel och målades. På ett fotografi
från ca 1880 ser man att huset då hade en relativ mörk gavel med vita vindskivor och knutar.

Rödtjärade knutar.

Hus nr 11 ca 1880. Foto: KLM.
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Vid något tillfälle efter 1863 kläddes även husets baksida med panel, kanske
i samband med att panelen ersattes med den hyvlade spontade panelen som
byggnaden hade vid rivningen. Enligt Nordiska museets uppteckningar från
1929 var huset då grönt. Vid färgundersökningen av panelen på östra gaveln
hittades minst 9 lager av olika gröna nyanser. Det är dock oklart om det är
samma panel som 1929 eller om den byttes senare. Utgår man från ett underhållsintervall på ca 8 till 10 år bör panelen ha tillkommit någon gång på
1930- eller 1940-talet.

Panel på husets baksida.

Olika nyanser av grön färg på panelen. Foto: Byggkult, 2019 och 2020.

Interiör
Enligt uppmätningsritningarna från 1930 hade ryggåsstugan då en trerumsplan med ett så kallat farstukök, en kammare mot väster och ett bostadsrum
mot öster. I huset fanns tre eldstäder: Kökets bakre del upptogs av en murad
köksspis med bakugn, i stugan fanns en kakelugn i kolonnform och i kammaren en mindre eldstad, troligen en järnspis. Liknande planlösningar har hittats
vid utgrävningarna i kv. Gesällen och daterats till slutet av 1660-1680-talet.
Det antas därför att trerumsplanen med farstukök är husets ursprungliga från
tidigt 1800-tal.
Under 1970-talet har huset genomgått en modernisering. I kammaren inrättades ett modernt kök och i farstun revs köksspis och bakugn ut för att skapa
plats åt en toalett. I övrigt lät man rumsindelningen vara oförändrad.

Trerumsplan med farstukök. Ritning: KLM, 1930.
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WC och nytt kök. Bygglovsritning: Kalmar kn, 1970.

Husets ursprungliga interiöra gestaltning kan enbart rekonstrueras i fragment.
Länsmuseets fotodokumentation från 2017 visar moderna ytskikt i alla rum.
I salen fanns en kolonnkakelugn i nyrenässansstil bevarad, samt garderoben
som syns på 1930-års uppmätning. Även garderoben i farstun fanns kvar
år 2017. Spegeldörrarna som syns på fotografierna är höga och dateras till
1800-talets slut och senare. De ursprungliga dörrarna från tidigt 1800-tal lär
ha varit mycket lägre. När de gamla dörrarna byttes ut mot nya är inte dokumenterat.
Vid rivningen kom husets ursprungliga golv fram, ett grangolv av grova
kilsågade plankor som inte var spontade. Plankorna liksom golvbjälklaget
daterades till vinterhalvåret 1799/1800 respektive 1800/1801. Golvet täcktes
senare med ett nytt trägolv av parallellsågade brädor.

Salen med kakelugn och garderob.

Golvplank i gran avverkad 1799/1800. Foto: Byggkult, 2020.

Östra rummet - salen
De flesta spår som berättade om husets interiöra gestaltning hittades i salen.
Rummet hade före rivningen ett välvt innertak som är byggnadshistoriskt särskilt intressant eftersom det avslöjar mycket om rummets ändringshistorik.
Det utgör en synlig skiljelinje mellan olika inredningsperioder som har lämnat sina spår på rummets östra gavelvägg.

Välvt innertak 2017.

Östra gaveln 2020.
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1802 till 1860-talet
Gavelväggen var tapetserad med en lumppapp som även täckte gavelröstet
(A). Lumppappen i gavelröstet är omålad medan pappen i den nedre delen
uppvisar spår efter en schablonmålning i ljusblåa nyanser på rosa botten –
rummets äldsta dekorativa gestaltning (B). Vi kan även ana en rosa bård som
avslutar mot innertaket (C). Troligen fick alltså salen sitt välvda innertak av
breda kilsågade plankor innan rummet målades för första gången.
Innertaket målades med vit limfärg, och att tyda av limfärgsresterna på
sparrarna vid östra gaveln var sparrarna och snedtaket under denna period
inte klädda med panel utan enbart målade (D).
På schablonmålningen målades senare en beige botten som stänkmålades
med svarta och ljusgråa stänk (B). Stänkmålning fik även än bård i svart och
rosa (D). Stänkmålningen återfanns endast på väggens övre del och vi vet
därför inte hur väggarnas gestaltning i övrigt såg ut och om det kanske fanns
en bröstningsmålning eller annan dekor på väggarna.

A
C

D
B

De äldsta spåren på östra gaveln.

Omålad lumppapp i gavelröstet (A).

Den äldsta målningen med rosa botten och ljusblå mönster (B).

Rosa bård eller avslut mot innertaket (C).
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Svarta och gråa stänk på beige botten (B).

Stänkmålning med bård i svart och rosa (D).

Limfärgsmålad sparre (D).

Limfärgsmålat innertak. Foto: Lotta Lamke, Länsstyrelsen, 2019.
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1860-talet till sekelskiftet 1900
I mitten av 1800-talet började papper tillverkas på rulle. Nu blev det möjligt
att valstrycka tapeter som snabbt blev billigare och mer tillgängliga för vanligt folk. Under 1860-talet blev det allt vanligare med tryckta tapeter i enklare
hem. Även salen i Hus nr 11 tapetserades vid denna tid för första gången med
en tryckt tapet i ett tidstypiskt ultramarinblått mönster (A). Under denna period kläddes troligen även sparrarna med kilsågade plankor och rummet fick
därmed det välvda innertaket som frilades vid rivningen. Taket målades med
vit limfärg.
Papperskvalitén var inte så hög vid denna tid, färger blektes, gulnade och
pappret gick ofta sönder. Det innebar att man fick tapetsera om ofta. Det var
inte ovanligt att man även i enklare miljöer tapetserade cirka vart tionde år,
och det är mycket sannolikt att även salen tapetserades i liknande takt. Tyvärr
var väggarna vid byggnadsdokumentationen rensade på äldre tapeter, och utöver den första tapeten kunde endast ytterligare en 1800-talstapet identifieras.
Den har ett mönster av svarta medaljonger med någon form av ultraminblå
omramning (B). Dessutom finns en fotografi från platsbesöket januari 2019
som visar en tapet i svart och ultramarin höger om salens södra fönster.

A

Tapet från 1860/70-talet på gaveln (A).
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B

Tapet från 1860/70-talet på norra väggen (B).

Södra fönstret. Foto: Byggkult, 2019.

Sekelskiftet 1900 till 1930-talet
Nästa spår som hittades var en pappspänning från sekelskiftet 1900 som täckte både väggar och tak. Väggarna tapetserades sedan med en jugendtapet med
liljor i gröna och gula nyanser. Till denna period hör troligen även rummets
sockellist som har typisk jugendprofil och där det äldsta färglagret var en laserande gröngul nyans som matchar tapetens mönster. Samma laserande kulör
hittades även nederst på fönsterfodret vid östra fönstret som därför bör vara
samtida med sockellisten.

Jugendtapet, sockellist och fönsterfoder.

Efter jugendtapeten följde en så kallad gobelängtapet, där mönstret av blommor är övertryckt med ett tunt raster som gav en textil karaktär. Denna typ av
tapet förekom under en lång tidsperiod, från 1890-talet fram till 1920-talet. I
det här fallet har den antagligen tillkommit omkring 1910.

Gobelängtapet.
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Nästa tapet har ett mönster av stiliserade blommor i mörkbrunt och guld och
en bård i liknande nyanser som är typiska för 1920-talet. På denna tapet följer
ytterligare en med stiliserad blomstermönster i en lite orientalisk stil, med
blommor och blad i rött, brunt, silver och gult. Bården har en blomstergirland
i kraftiga rödorangea toner. Även detta mönster är typiskt för 1920-talet. Om
man tapetserade cirka vart tionde år lär denna tapet alltså ha kommit upp runt
1930.
Färgsättningen på sockellister och fönsterfoder kunde inte kopplas ihop
med tapeterna. På den gröna lasuren följer en umbragrön nyans och därefter
flera lager med ljusgråa och vita nyanser.

1920-tals tapet med stiliserade blommor.

Bård med blommor i kraftiga kulörer.

1920-tals tapet med stämpel från Kalmar tapetfabrik

Blomstermönster i orientalisk stil med detaljer i guld och silver.

1930-talet till 2019
Troligen på 1930- eller 1940-talet kläddes rummet med treetexskivor. Och
kanske fick huset i samband med treetexisoleringen även kopplade fönster.
Treetexskivorna var vid platsbesöket rivna och inga spår efter tapeter från den
tiden eller senare fanns kvar.
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Västra rummet - kammaren
På grund av den redan framskridna rivningen var spåren i västra kammaren
väldigt få. Det fanns inga sockellister eller foder bevarade i denna del av huset. Tapetrester som säkrades visar samma bild av den interiöra gestaltningen
som i salen.

1802 till sekelskiftet 1900
Även kammaren var från början tapetserad med lumppapp. Små fragment av
pappen fanns bakom den bortplockade sockellisten på västra gaveln (A). På
pappen kan man ana en rosa limfärg, som kan ha tillhört en bröstningsmålning, alternativt en rosa bottenfärg. Ifall det fanns en bröstning lär kammaren
liksom östra rummet i övrigt ha varit stänkmålad. Om det var en rosa bottenfärg kan det ha funnits en stänkmålning eller en schablonmålning på den. På
bilder från 2019 ser man att även kammaren tidigare hade ett innertak, ett så
kallad tredingstak, som lär ha tillkommit under 1800-talet.

A

Västra gavelväggen.

Lumppapp med rosa bottenfärg (A).

Tredingstak i västra rummet.
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Sekelskiftet 1900 till 1930-talet
Även kammaren fick vid sekelskiftet 1900 pappspända väggar som tapetserades i flera omgångar. Tapetkronologin är liknande som i västra rummet:
underst en rödblommig jugendtapet, sedan en detaljrik blomstertapet i mycket
kraftiga färger och slutligen två tapeter med stiliserade blommor som var typiska för 1920-talet.

Västra gavelväggen.

Tapet 1910-talet. Foto: Byggkult 2020.
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Jugendtapet. Foto: Byggkult 2020.

1920-tals tapeter. Foto: Byggkult 2020.

1930-talet till 2019
Under 1930-talet kläddes kammaren med treetex och tapetserades med en
turkos tapet med geometriskt mönster i silver och turkos. Sedan följde en
grynig beige tapet och en grå tapet med enkla vita blommor, båda typiska för
1940-talet, en klassisk tapet från 1950/60-talet med handdragna vita linjer på
grå botten och en blomstertapet från 1960/70-talet. Den yngsta tapeten var en
modern strukturtapet.

1930-tals tapet med turkos mönster.

1940-tals tapet med grynig stenimitation.

1940-tals blomstertapet.

1950/60-tals tapet.

1960/70-tals blomstertapet.

Modern strukturtapet, målad.
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Farstu
Farstun var ursprungligen ett så kallat farstukök, med en stor öppen spis och
bakugn i den bakre delen. Från farstuköket ledde en dörr vardera till de två
bostadsrummen. 1970 revs spisen för att skapa plats åt en WC. Vid platsbesöket fanns ingenting kvar av denna del av huset.

Källaren
Byggnaden hade även en källare som låg under farstun och salen. Källarrummet var 3,5 x 3 meter. Det var av kallmurad gråsten och nåddes genom
en lucka i golvet från farstuköket. Trappan var av stora gråstensblock. I källaren stod några handslagna enkupiga tegel som var tillverkade på Barkestorp
tegelbruk (stämplade BT). Tegelbruket var verksamt till år 1900. I källaren
fanns även två äldre innerfönster, dessutom två svängda kalkstenstrappsteg
som måste ha tillhört en annan mer representativ byggnad i staden.

100

95

Fönsterbågar och handslagna tegelpannor.
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350

300

105

BT-stämpel från Barkestorp.

Hus nr 12
Exteriör
Bostadshuset på på södra delen av fastigheten Repslagaren 29, f.d. tomt 12,
uppfördes strax efter branden år 1800 som knuttimrad ryggåsstuga på en ca
30 cm hög stengrund. Enligt brandförsäkringshandlingarna från år 1866 var
huset då 27 fot långt (8,01 m), 15 fot brett (4,45 m) och 13 fot högt (3,85 m)
samt en våning högt, vilket motsvarar byggnadens storlek vid rivningen 2020.
På västra sidan av gården stod tidigare ett uthus av trä som dock revs vintern
2018/2019.

Repslagaren 29, Hus nr 12, 2017.

I samband med byggnadsdokumentationen skickades träprover från väggstockar, en sparre och takås till dendrokronologiska laboratoriet vid Lunds
universitet för åldersbestämning. Denna visade att virket hade avverkats vinterhalvåret 1800/01. Dessutom daterades flera stockar till 1772/73. Hus nr 12
består alltså av två generationer virke. Det troliga scenariot är att man efter
branden i augusti 1800 använde virke från en äldre byggnad tillsammans med
nytt virke avverkat vinterhalvåret 1800/01. Hus nr 12 färdigställdes år 1801
eller möjligen något år senare. Enligt dendrokronologiska laboratoriet hade
flera stockar vid en tidigare dendrokronologisk undersökning av byggnaden
på Repslagaren 9 daterats till samma fällningsår 1772/73. Laboratoriet anser
det som mycket sannolikt att det återanvända materialet i Hus nr 12 och Repslagaren 9 tillhörde samma byggnad.
Hus nr 12 är byggt av tre olika träslag, ek, furu och gran, varav ek- och
furuvirket daterades till 1700-talet och granvirket till 1800-talet. Ekvirket är
hämtat från södra Småland, i ett område kring Markaryd. Tall- och granvirket
är hämtat från Småland. Granvirket går att precisera till norra Småland respektive till norra Kalmar län.
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Ryggåsstugans grund var ursprungligen av sten, men kompletterades under
1900-talet med en betonggjuten grundmur. Under delar av byggnaden fanns
en källare byggd av lecablock och betong. Stommen var timrad av slätbilade
stockar som sammanfogades med dubbelhaksknutar med tröskel, den vanligaste knutformen under 1800-talets första hälft. Som tätning mellan stockarna
användes tång och mossa. Byggnadens fyra fasader var klädda med locklistpanel av hyvlade spontade furuplankor och fasade locklister. Alla fasader var
gulmålade. Även knutarna var panelklädda och liksom takfot och vindskivorna vitmålade.

Betonggjuten grundmur.

Norra långsidan, med slätbilade stockar.

Dubbelhaksknutar med tröskel.

Locklistpanel med fasade locklister.

Huset hade tre fönster, ett på norra långsidan och ett fönster i vardera gavel.
Norra och västra fönstren var tvåluftsfönster med fast mittpost och ospröjsade
lufter. Östra fönstret hade spröjsade lufter med tre rutor i varje båge. Fönstren
var kopplade och hade olika typer av hörnjärn. Fönsterbänkarna var av äldre
galvad plåt. Västra och norra fönstret antas vara från 1940-talet då huset genomgick en modernisering. Östra fönstret kan ha varit ett äldre fönster som
senare byggdes om till kopplat fönster.

Husets fönster från väst till öst.
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Dörren var i karosseripanel med ett stort glasparti som delades med en spröjs.
Dörren var antagligen liksom fönstren från 1940-talet. Hur den ursprungliga
dörren såg ut är inte dokumenterat, men med tanke på 1800-talets byggnadsskick bör dörren ursprungligen ha varit lägre än idag. Uppmätningsritningar
från 1930 visar dessutom att dörren tidigare var inåtgående medan nuvarande
dörren öppnades utåt. Taket över entrén är utbyggt som ett litet sadeltak, en
detalj som syns på många äldre ryggåsstugor och som kan vara ursprunglig.

Utåtgående dörr 2017.

Inåtgående dörr 1930. Ritning: KLM.

Ryggåsstugans tak hade en rundstock till nockås, fyrkantiga sparrar samt ett
svall och var täckt med tvåkupigt strängpressat tegel. Under teglet låg det ett
tätskikt av näver. Om huset redan vid uppförandet 1801/1802 hade tegeltak
eller kanske torvtak vet vi inte, men den relativt flacka takvinkeln är typisk
för torvtäckta hus. Av brandförsäkringshandlingar från 1866 framgår att taket
senast då var täckt med tegel. De ursprungliga handslagna teglen har dock
någon gång under 1900-talets senare hälft ersatts med maskintillverkade,
tvåkupiga tegel.

Rundstock som takås.

Tvåkupigt strängpressat tegel.

Olika takvinklar vid Hus nr 11 och 12.

Tre av husets fasader var enligt brandförsäkringshandlingar år 1866 klädda
med panel. Vid byggnadsdokumentationen observerades att timmerstommen
tidigare var svarttjärad. På några ställen observerades även rödfärg, framförallt på återanvänt virke. Eftersom inte alla stockar dendroundersöktes är det
dock oklart om alla rödfärgade stockar är återanvända. Stockar och knutar var
inte särskilt slitna och kan inte ha utsatts för väder under en längre period.
Det är därför mest sannolikt att byggnaden har stått oklädd under en period
direkt efter uppförandet, för att timret skulle sätta sig innan panelen slogs på.
Under tiden då huset stod oklätt tjärades fasaderna. Sedan kläddes tre fasader
med panel.
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Svarttjära på östra gaveln.

Svarttjära och rödfärg på norra fasaden.

Vid något tillfälle efter 1866 kläddes även husets baksida med panel, kanske
i samband med att panelen byttes mot den hyvlade spontade panelen som
byggnaden hade vid rivningen. De flesta färglagren hittades på dörren till
prånget. Nederst hittades ett lager av rödtjära, följt av en ljusgrå nyans. Sedan
var det flera lager av olika gröna nyanser och slutligen flera lager av gul kulör.
På ett fotografi från ca 1880 ser man att huset då hade en relativt ljus gavel
med vita vindskivor och knutar. Enligt Nordiska museets uppteckningar från
1929 var huset då grönt. När huset målades om till gult är okänt, men troligen
skedde det i samband med att huset fick den spontade panelen. På östra gaveln
hittades samma gula färglager som på porten, men inga spår efter gröna eller
gråa nyanser eller tjära. Panelen byttes därmed efter 1929.
Rödtjära

Blekgul alkydoljefärg
Färgprov från porten, 2020.

Port till prånget.
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Hus nr 12 ca 1880. Foto: KLM.

Interiör
Enligt uppmätningsritningarna från 1930 hade ryggåsstugan då en enkelstuguplan med farstu och kök i västra delen av huset och ett bostadsrum i östra delen.
I farstun fanns dessutom en större garderob. I huset fanns två eldstäder: en murad köksspis med bakugn och en kolonnkakelugn i bostadsrummet.
1946 moderniserades huset med ett nytt kök och toalett. Spis och skorsten
revs och kakelugnen togs bort. Väggen bakom den gamla spisen lagades med
nytt virke. Hålet i taket byggdes om till takfönster. Den nya skorstenen som
placerades i husets mitt fick ett gjutet betongfundament. I garderoben gjöts ett
betonggolv och installerades en toalett. Huset fick även en värmeledning, och i
källaren installerades en panna. Dörren mellan farstu och kök byttes mot en ny.
I övrigt lät man rumsindelningen vara oförändrad.

Enkelstuguplan. Ritning: KLM, 1930.

WC och nytt kök. Bygglovsritning: Kalmar kn, 1946.

Vid byggnadsdokumentationen var taket, östra gavelröstet och hela västra
delen av huset rivna och husets ursprungliga interiöra gestaltning kan därför
inte längre rekonstrueras. Länsmuseets fotodokumentation från 2017 visar
tredingstak och moderna ytskikt i alla rum. Inga dörrar syns på bilderna. På
bilder från 2019 ser man några äldre dörrar uppställda i huset, varav en låg
dörr av 1700-talstyp med två utanpåliggande speglar och kammarlås samt
en större spegeldörr med antagligen fem speglar från slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Det är dock oklart om dörrarna tillhörde huset. Vid
rivningen hittades inga äldre golvplankor, och även golvbjälklaget var sekundärt. Det fanns inte heller några äldre sockellister eller foder kvar som kunde
upplysa om husets tidigare gestaltning. Förutom några få undantag kunde
inga tapetfragment säkras. Några tapeter syns dock på fotografier från 2019.

Moderna utskikt och tredingstak 2017.

Två äldre dörrar vid rivningsarbetet 2019.
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Östra rummet – bostadsrum
1801 till sekelskiftet 1900
Rummet var ursprungligen tapetserat med lumppapp och stänkmålat med
svarta och vita/ljusgråa stänk på en grå botten. Fragment hittades på den södra
väggen (A). På fotografier från 2019 ser man även rester av lumppapp i gavelröstet (B). Detta tyder på att rummet från början saknade innertak. På bilden
ser man även rester efter 1800-tals tapeter men upplösningen är för dålig för
att urskilja detaljer (C).
Någon gång under 1800-talet fick rummet dessutom ett innertak. En vit
limfärgsmålning på sparrarnas nedre del och på gavelväggen visar innertakets ursprungliga läge och att snedtaket inte var klätt med panel (D). Svallet
bestod av mycket breda plankor som på bilderna ser handhyvlade ut. Svallet
var alltså tillverkat för att vara synligt. Ovanpå limfärgsmålningen klistrades
senare en papp som målades i en ljusblå nyans (E).
På södra väggens nedre stockar observerades rester av en vit färg som kan
vara en limfärg (F). Det är dock oklart när dessa stockar målades och hur
målningen hänger ihop med rummets övriga gestaltning. Utifrån den dendrokronologiska åldersbestämningen av väggstockarna måste målningen ha
tillkommit efter 1801.

A

D

F

Södra väggen 2020.

Lumppapp med stänkmålning (A).
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B
E

C

Östra gaveln 2019.

1800-tals tapeter under fönstret (C).

Målad papp på det limfägade svallet (E).

Sekelskiftet 1900 till 2020
Troligen kring sekelskiftet pappspändes väggarna och brädorna mellan sparrarna. Inga spår av tapeter på pappspänningen är bevarade. Rummet kläddes
sedan med treetex. Hur tapeterna på treetexskivorna såg ut är oklart.

Västra rummet – kök
1801 till sekelskiftet 1900

Rummet fanns inte kvar vid byggnadsdokumentationen 2020 och fotografier
tagna 2019 utgör därför den enda källan till rummets tidigare gestaltning.
Norra väggen mot farstun var dock redan riven när bilderna togs 2019. På bilder från södra väggen ser man att köket ursprungligen inte hade något innertak utan var öppet upp till nocken. Det handhyvlade svallet och sparrarna var
limfärgsmålade (A). Även delar av väggen verkar ha varit limfärgsmålade.
Alla ytor var svarta av sot från den öppna elden i kökets spis.
Om det fanns en tapetsering med lumppapp på kökets väggar syns inte på
bildmaterialet. På limfärgsmålningen vänster om den gamla köksspisen upptäcktes vid byggnadsdokumentationen en stänkmålning med svarta och gråa
stänk på både limfärg och på små pappbitar (B). Stänkningen tillhör därför
troligen inte rummets äldre dekoration utan gjordes vid ett senare tillfälle,
kanske för att återskapa en mer historisk miljö.

A

B

Foto: Lotta Lamke, Länsstyrelsen, 2019.

Sotigt och limfärgsmålat tak. Foto: Byggkult, 2019 (A).

Nyare stänkmålning, 2020 (B).
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På södra köksväggen fanns flera små tapetfragment som ser ut att vara limmade direkt på timmerstommen. Den äldsta har ett mönster i vitt och ultramarinblått på beige botten och är troligen från 1860- eller 1870-talet (A). Den andra
är från slutet av 1800-talet och har ett storblommigt mönster i kraftiga blåa
nyanser och guld (B). Dessutom finns en vågformad bård med svart mönster
(C). Även köket fick vid något tillfälle ett innertak, som både tapetserades och
målades. Kanske i samband med att även övriga väggar fick tapet.

C
B

A

Tapet från 1860/70-talet (A).

Vågformad bård (C).

Blomstertapet från slutet av 1800-talet (B).
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Sekelskiftet 1900 till 2020
Troligen runt sekelskiftet 1900 pappspändes väggar och tak i köket. Även
sparrarna tapetserades och här fanns 2019 några tapeter från 1920- och 30-talet bevarade. Tydligast är en art deco-tapet med geometriska mönster på gul
botten. På denna ser man rester av en träimiterande tapet. Båda tapeterna var
fernissade.
På pappspänningen spikades troligen på 1930- eller 40-talet treetexskivor
som i sin tur tapetserades.

Farstu
Farstuväggarna var rivna vid platsbesöket 2019, men det finns ett fotografi
som visar väggen väster om entrédörren. Bakom treetexskivorna ser man två
tapeter: underst en lumppapp med stänk i svart och vitt på en ljusblå botten,
troligen rummets första dekoration från 1800-talet. Ovanpå pappen sitter en
svart tapet med blomstermönster i guld som är från slutet av 1800-talet. På
denna tapet sitter en pappspik men spännpappen är inte kvar. Kanske togs den
bort i samband med att väggen kläddes med treetexskivor.

Stänkmålning.

Svart blomstertapet från slutet av 1800-talet.
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Uthusen på Repslagaren 29
Till båda bostadshusen hörde även ett litet gårdshus på fastighetens västra
del. De två gårdshusen var hopbyggda och resta mot brandväggen som avslöt fastigheten mot väster. Byggnaderna var konstruerade som brädklädda
stolpverkskonstruktioner och hade pulpettak. Gårdshusen revs redan vintern
2018/19 och det saknas dokumentation bortsett från några fotografier som
länsmuseet tog 2017 (se även sidan 11). Gårdsbebyggelsen syns på uppmätningsritningen från 1930 och på bygglovshandlingar från 2018. I de sistnämnda är dock fastighetsgränserna felritade och gårdshusen är felaktigt återgivna.
Gårdsbyggnaderna har dessutom lämnat ett avtryck på brandväggarna som
fotodokumenterades i samband med byggnadsdokumentationen i januari
2020.

Uppmätningsritning 1930. Foto: KLM.

Gårdshuset till Hus nr 11 inrymde enligt brandförsäkringshandlingarna från
1863 vedbod och avträde. På en uppmätningsritning från 1906 ser man ett uthus som var betydligt mindre än byggnaden på uppmätningsritningarna 1930
och 2018. Enligt Forsberg brann uthuset år 1900 och troligen uppfördes ett
nytt i början av 1900-talet.

Tomt 11 år 1906. Karta: Lantmäteriet.
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Gårdshuset 2017.

Gårdshuset till Hus nr 12 inrymde enligt brandförsäkringshandlingarna från
1866 visthusbod, vedbod, avträde och svinstia. Byggnaderna ska ha brandskadads lätt vid eldsvådan 1900, men bevarades. Utrymmet mellan gårdshuset och bostadshuset var före rivningen 2019 bebyggt med ett uterum, klätt
med korrugerade plastskivor.

Tomt 12 år 1906. Karta: Lantmäteriet.

Gårdshuset 2017.

Livet på Repslagaren 29
Byggnaderna på fastigheten Repslagaren 29 uppfördes strax efter branden
1800. Båda byggnaderna var nybyggnationer, och antagandet att det kanske
handlar om äldre byggnader som flyttats från Småland till Kvarnholmen kunde därmed inte bekräftas. Det finns dock mycket tydliga skillnader mellan
Hus nr 11 och Hus nr 12: Hus nr 11 uppfördes av nytt furuvirke, medan Hus
nr 12 byggdes av både nytt granvirke och återanvända äldre stockar i ek och
furu, som hade tillhört en äldre byggnad från 1770-talet. Skillnaderna tyder på
att fastighetsägarna kanske hade olika ekonomiska och sociala förutsättningar
efter branden 1800. En titt på ägarlängden bekräftar intrycket. Tomt nr 12
ägdes från 1775 till 1800 av matrosen Magnus Lindström och sedan fram till
1805 av hans åldriga änka med dotter. Familjen hade nog förlorat allt i branden och just brandåret 1800 gick dessutom mannen bort. Det var alltså änkan
Lindström som bara ett år efter branden lät uppföra ett nytt hus på tomten.
Intrycket vid byggnadsdokumentationen var att huset på tomt nr 12 var
byggt av ett sammelsurium av olika stockar, där så mycket byggmaterial som
möjligt återanvänts. När man ser på husets stomme kan man ana en finansiellt ansträngd situation. I motsats till Hus nr 11 tjärades alla sidor och inte
bara gatufasaden. Man räknade nog inte med att under den närmaste tiden
kunna spika på en panel. Även takets flacka vinkel och kraftiga dimension
tyder på att huset från början hade torvtak och att det var en senare husägare
som kostade på tegeltaket. Det hade varit intressant att registrera träslag på
husets samtliga stockar för att få en bättre bild av hur mycket virke som var
återanvänt och hur många nya stockar änkan Lindström var tvungen att köpa
in. Tyvärr fanns inte denna möjlighet på grund av den framskridna rivningen.
Hus nr 11 gav ett helt annat intryck. Här såg vi en enhetlig stomme, uppförd av furuvirke av mycket bra kvalitet. Inget plock av olika stockar som
pysslades ihop här utan en nybyggnation med nytt virke. Utifrån den dendrokronologiska dateringen och virkets proveniens är det mest sannolikt att
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timret handlades från en brädgård där stockarna hade legat på lager i några
år. Byggherren bakom Hus nr 11 var varvstimmermannen Jonas Mattsson,
en yrkesman alltså som kunde bygga sitt eget hus. Och mycket tyder på att
han hade en bättre ekonomisk situation än grannen Lindström. Takets vinkel
tyder på att det från början var avsett för tegel, och målningen av enbart gavelfasaden visar att man planerade för att panelen skulle komma upp så snart
stommen hade satt sig.
Även planlösningen och interiören i Hus nr 11 och Hus nr 12 berättar något
om olika livsförhållanden. Trots ändringar och moderniseringar var ryggåsstugorna närmast oförändrade sedan uppförandet strax efter branden 1800.
Hus nr 11 hade två bostadsrum, och planlösningen med farstuköket innebar
att ingen behövde bo i köket, även om flera hushåll bodde under samma tak.
Det välvda innertaket i östra rummet tyder på att rummet åtminstone sedan
1800-talets senare del fungerade som sal. Hus nr 12 hade en enkelstuguplan
med bara ett bostadsrum och kök där hushållens alla människor fick samsas
om plats. Köket var arbetsplats och bostad, och rummets sotiga tak berättar
om all bakning och matlagning som har ägt rum här.
I båda husen ser vi moderniseringar vid sekelskiftet 1900 och senare. Hus
nr 12 fick ett innertak i köket, och kanske fick bostadsrummet nu för första
gången en eldstad. Båda husens interiörer pappspänndes och tapetserades,
och när treetexskivorna fick sitt genombrott under 1930-talet isolerades båda
husen. Med tiden revs de tunga bakugnarna, och nya kök och toaletter integrerades i husens ursprungliga planlösningar.
Undersökningen av ryggåsstugorna på Repslagaren 29 har kastat lite ljus
över livet på Kattrumpan under 1800- och 1900-talet. Materialet som fanns
kvar vid byggnadsdokumentationen var mycket fragmentariskt, men med
hjälp av olika undersökningar och analyser kunde vi trots allt locka fram några glimtar ur husens 220-åriga historia. Ett hus är ett dokument som inte bara
berättar om äldre tiders hantverksteknik, byggnadsskick och inredningsstilar,
det bevarar även historien om husens invånare och människornas levnadsvillkor. En historia som satt i väggarna och som försvann tillsammans med
husen.

Östra Vallgatan med kv. Repslagaren. Teckning från år 1900 utförd av
Claes Andersson. Foto: KLM
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Repslagern 9-12, år 1969. Foto: KLM.

Dendrokronologisk datering
Den dendrokronologiska provtagningen utfördes 2020-01-14. Vid provtagningen var stora delar av byggnaderna rivna och merparten av de rivna timmerstockarna bortforslade. Övriga rivna byggnadsdelar låg i en hög och deras
ursprungliga läge i byggnaden kunde därmed inte med säkerhet fastställas.
Det bedömdes som osannolikt att en datering av dessa stockar skulle ge upplysningar om byggnadernas tillkomst och utveckling och prover togs därför
endast i kvarstående byggnadsdelar som dessutom inte var smittade av hussvamp.
Syftet med undersökningen var att få upplysningar om byggnadernas ålder,
utvecklingshistoria och virkets proveniens. Proverna har analyserats vid Laboratoriet för dendrokronologi vid Lunds universitet. Proverna ingår i Riksantikvarieämbetets arkiv och förvaltas av laboratoriet.
Nedan följer en visualisering av analysresultatet. För provtagningsprotokoll, fotodokumentation över provtagningspunkter och analysrapport se bilaga 1.

Hus nr 11
I Hus nr 11 (Östra Vallgatan 9B) togs prover i den södra väggen, i nockåsen,
två sparrar, golvbjälklaget och golvplankor. 13 prover sågades, två borrprover
togs i en av golvbjälkarna.
Atta prover fick en säsongsexakt datering, Ett prov kunde inte dateras alls,
Ett prov fick en osäker datering. De övriga proverna saknade vankant och fick
ett beräknat fällningsår utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet.,
men det anses som sannolikt att de avverkades samtida med de säsongsexakt
daterade proverna. Av dateringarna att döma är Hus nr 11 uppfört 1802-1803.

Golvbjälklag och golv

Golvbjälke 1, V 1801/02

Golvbjälke 2, V 1801/02
Golvplank 1, V 1799/1800

Golvplank 2, V 1799/1800

Källaren sett från V.

Golvet i västra rummet.
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Stomme

Hammarband, V 1801/02

Stockvarv 7, V 1798-1817

Stockvarv 6, V 1797-1818

Stockvarv 5, V 1800/01

Stockvarv 4, V 1797-1818

Stockvarv 3, V 1899/01

Stockvarv 2, V 1801-1825

Stockvarv 1, ej undersökt

Syllstock, ej undersökt

Södra långväggen sett från V.
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Takkonstruktion
Takås, V 1802/03

Östra gaveln sett från V.

Sparre 2, ej datering

Sparre 1, (osäker datering V 1801/02)

Norra långväggen sett från S
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Hus nr 12
I Hus nr. 12 (Östra Vallgatan 9A) togs sågprover i den södra väggen, nocken
och en sparre. Fyra prover fick en säsongsexakt datering, två prover kunde
inte alls dateras, ett prov fick en osäker datering. Ett prov saknade vankant
och fick ett beräknat fällningsår utifrån dateringen av den yttersta årsringen
i provet., men det anses som sannolikt att det avverkades samtidigt med Två
av de säsongsexakt daterade proverna. Av dateringarna att döma är hus nr. 12
uppfört år 1801 eller möjligen något enstaka år senare.

Stomme

Hammarband, tall
Stockvarv 6, gran
Stockvarv 5, tall

Hammarband, (osäker V 1772/73)

Stockvarv 6, V 1800/01
Stockvarv 5, V 1772/73

Stockvarv 4, gran
Stockvarv 4, ej datering
Stockvarv 3, tall?
Stockvarv 2, gran

Stockvarv 3, ej undersökt

Stockvarv 1, gran

Stockvarv 2, ej undersökt

Syllstock, ek

Stockvarv 1, V 1800/01
Syllstock, 1762-1776

Södra långsida, stockskiften markerade i rött.

Södra långsida sett från V.

Takkonstruktion

Nockås, tall, V 1772/73

Mittväggen med skorsten, sett från N.

Sparre, gran, ej datering

Mittväggen med skorsten sett från NV
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Källor
Forsberg Warringer, Gunnel 1988: Kvarteret Repslagaren, Kvarnholmen, Kalmar.
• Lamke, Lotta 2012: Kvarteret Gesällen, Kalmar läns museum, Bebyggelsehistorisk rapport 2012.
• Olsson, Veronica 2014: Kv Bryggaren 2 och 24, Kalmar läns museum,
Byggnadsantikvarisk rapport 2014.
• Tagesson, Göran (red.) 2016: Kalmar mellan dröm och verklighet.
•
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Bilagor
Bilaga 1
Fältprotokoll och följebrev, dendrokronologisk
		provtagning
Bilaga 2
Dendrokronologisk analysrapport
Bilaga 3
Uppmätningsskiss, Hus nr 12, södra vägg.
		
(Jan Westergren, Kalmar läns museum)

45

Bilaga 1 Följebrev och fältprotokoll
BYGGKULT – Byggnadsvård och kulturmiljö
Köpmangatan 15
386 50 Mörbylånga

2020-01-31

Lunds universitet
Lab för Vedanatomi och Dendrokronologi
Sölvegatan 12
223 63 Lund

DENDROKRONOLOGISK UNDERSÖKNING AV 2 RYGGÅSSTUGOR PÅ FASTIGH.
REPSLAGAREN 29, KALMAR STAD

BYGGKULT har fått i uppdrag av Kalmar kommun att göra en byggnadsdokumentation av två ryggåsstugor på fastigheten Repslagaren 29 i Kalmar stad. Syftet med dokumentationen er att bevara så mycket information som möjligt om de två kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna, som numera är rivna.
Fältarbetet utfördes när rivningsarbetet redan var påbörjat. Det var därför inte möjligt att göra en fullständig byggnadshistorisk undersökning.
Ryggåsstugorna på Repslagaren 29 (tidigare beteckning tomt nr. 11 och tomt nr. 12) tillhörde kvarterets
äldsta bebyggelse på Kvarnholmens östra del. Tomten har varit bebyggd åtminstone sedan 1650-talet då
Kvarnholmen togs i anspråk för anläggande av den nya staden. Östra delen av Kvarnholmen eldhärjades
i augusti 1800 och ca 300 gamla hus försvann i branden. 1803 uppges de flesta tomterna vara återuppbyggda och även de två ryggåsstugorna på Repslagaren 29 antas vara uppförda eller ditflyttade åren strax
efter branden.
Den dendrokronologiska provtagningen utfördes 2020-01-14 av Katja Meissner/BYGGKULT, Jan
Westergren och Daniel Strand/Kalmar länsmuseum. Vid provtagningen var stora delar av byggnaderna
rivna och merparten av de rivna timmerstockarna bortforslade. Övriga rivna byggnadsdelar låg på en hög
och deras ursprungliga läge kunde därmed inte med säkerhet fastställas. Det bedömdes som osannolikt
att en datering av dessa stockar kommer att ge upplysningar om byggnadernas tillkomst och utveckling
och prover togs därför endast i kvarstående byggnadsdelar. Prover togs inte i byggnadsdelar som enligt
uppgifter från fastighetsägaren var angripna av hussvamp.
I Hus nr 11 (Östra Vallgatan 9B) togs prover i den södra väggen, i nockåsen, 2 sparrar, golvbjälklaget och
golvplankor. Alla prover sågades, bortsett från 2 borrprover som togs i en av golvbjälkarna. I Hus nr. 12
(Östra Vallgatan 9A) togs sågprover i den södra väggen, nockåsen och en sparre.
Vi önskar få analysen utförd med förtur.
Med vänliga hälsningar
Katja Meissner

BYGGKULT - Byggnadsvård och kulturmiljö
Köpmangatan 15
386 50 Mörbylånga
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Telefon
076- 846 83 88
E-post
info@byggkult.se

Bankgiro 235-5766

Organisationsnr.
559051-8048
Momsreg.nr.
SE559051804801
Godkänd för F-skatt

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Beställare
Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun
Finansiering
Kalmar kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län
Provtagning
Katja Meissner/Byggkult, Jan Westergren och Daniel Strand/Kalmar länsmuseum
Fotografier
Katja Meissner/Byggkult, Jan Westergren /Kalmar länsmuseum

FASTIGHETSUPPGIFTER
Repslagaren 29, Kalmar stad, Småland
Anläggningsår
Trol kort efter branden 1800
Adress
Östra Vallgatan 9A och 9B
392 31 Kalmar

N 6281209
E 584269

Koordinater
Hus nr. 11 N6281050, E584016 (SWEREF 99TM)
Hus nr. 12 N6281045, E584019 (SWEREF 99TM)

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

E 583764

Karta: Lantmäteriet 2020.
N 6280885

1:1 783

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

47

FÄLTPROTOKOLL DENDROUNDERSÖKNING
Hus nr 11, Repslagaren 29, Kalmar
Objektinformation
Byggnadstyp: Ryggåsstuga; 1 plan
Stomme: Trä, liggtimmer med utknut
Fasad: Locklistpanel, målad
Tak: Sparrtak med nockås; enkupigt lertegel på näver
Övrigt: Utvändig spår efter svart- och rödtjära, invändig spår av limfärg, tapetrester, lumppapp, pappspänning

Östra Vallgatan 9B, sett från gatan. Foto: Liselotte Jumme, KLM, 2017.

Östra Vallgatan 9B, sett från innergården. Foto: Liselotte Jumme, KLM, 2017.
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PROVTAGNING REPSLAGAREN 29, KALMAR - HUS 11
Provnr
11-1A

Byggnadsdel
Golvbjälke ovanför källaren

prov
sågskiva

11-2A

Golvbjälke ovanför källaren (samma bjälke som
11-2B)
Golvbjälke ovanför källaren (samma bjälke som
11-2A)
Liggtimmer, södra långvägg, 2:a timmervarv över
syllstocken, ca. 20 cm
från östra gaveln

borrprov tall

W

borrprov, tall
fragment

W

Fyrkantstimmer, yxmärken efter
bearbetning på alla fyra sidor

sågskiva

tall

W?

11-4

sågskiva
Liggtimmer, södra långvägg, 3:e timmervarv över
syllstocken, ca. 20 cm
från östra gaveln

tall

W?

11-5

Liggtimmer, södra långsågskiva
vägg, 4:e timmervarv över
syllstocken, ca. 20 cm
från östra gaveln

tall

trol ej
W

11-6

Liggtimmer, södra långsågskiva, tall
vägg, 5:e timmervarv över 2 delar
syllstocken, ca. 20 cm
från östra gaveln

trol W

11-7

Liggtimmer, södra långvägg, 6:e timmervarv över
syllstocken, ca. 20 cm
från östra gaveln
Liggtimmer, södra långvägg, 7:e timmervarv över
syllstocken, ca. 20 cm
från östra gaveln
Liggtimmer, södra långvägg, hammarband, 8:e
timmervarv över syllstocken, ca. 20 cm från
östra gaveln
Sparr, N-långsidan, 1:a
takstol från V
Sparr, N-långsidan, 2:a
takstol från V

Splintved något insekatangripen; Yxspår på alla sidor,
stockens översida bara lätt bearbetad, meddrag; utvändig spår
av röd- och svarttjära. Provmått
ca 12x22 cm
Splintved något insekatangripen; många kvistar, Yxspår på
alla sidor, stockens översida
bara lätt bearbetad, meddrag;
utvändig spår av röd- och svarttjära. Provmått ca 11,5x20 cm
Splintved något insekatangripen; Yxspår på alla sidor,
stockens översida bara lätt
bearbetad, meddrag; utvändig
spår av rödtjära. Provmått ca
11,5x18 cm
Splintved något insekatangripen; Yxspår på alla sidor, stockens översida bara lätt bearbetad, meddrag; utvändig spår av
röd- och svarttjära. Provmått ca
11,5x19 cm
Yxspår på alla sidor, stockens
översida bara lätt bearbetad,
meddrag; utvändig spår av rödtjära. Provmått ca 11,5x22 cm
Yxspår på alla sidor, meddrag;
utvändig spår av rödtjära. Provmått ca 11x13 cm

11-2B
11-3

11-8

11-9

11-10
11-11

träslag
tall

Utved
W

Observationer
Splintved insekatangripen;
Fyrkantstimmer, yxmärken efter
bearbetning på alla fyra sidor
Fyrkantstimmer, yxmärken efter
bearbetning på alla fyra sidor

sågskiva

tall

trol ej
W

sågskiva

tall

trol ej
W

sågskiva

tall

W

Yxspår på alla sidor, meddrag;
utvändig spår av rödtjära. Provmått ca 11,5x18 cm,

sågskiva

tall

W?

sågskiva

gran

W

Fyrkantstimmer, stark rötskadat.
Provmått ca 12x13cm
sågat virke, trol från en senare
lagning. Provmått ca 10,5x10,5
cm
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Provnr
11-12

Byggnadsdel
Takås

prov
sågskiva

11-13

Golvplank, söder om
källarnedgången
Golvplank, söder om
källarnedgången

sågskiva, tall
2 delar
sågskiva, tall
3 delar

11-14

träslag
tall

Utved
W

W?
W?

Observationer
Spår efter insektangrepp; yxmärken efter bearbetning på tre
sidor, översidan inte eller lite
bearbetat. Provmått ca 17x20
cm
Spår efter insektangrepp. Provmått 25x5 cm
Spår efter insektangrepp. Provmått 22x5 cm

Hus nr 11 sett från Östra Vallgatan, blick mot NV. Foto: Jan Westergren, KLM, 2020.

Hus nr 11 sett från innergården, blick mot Ö. Foto: Jan Westergren, KLM, 2020.
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Golvbjälke nr 1

Golvbjälke nr 2

Golvbjälklag i kallaren under Hus nr 11, blick mot Ö. Foto: Jan Westergren, KLM, 2020.

Sågprov nr 11-1A. Foto: Byggkult, 2020.
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11-2A

11-2B

Borrproverna 11-2A och 11-2B är tagna i den östra golbjälken. Foto: Jan Westergren, KLM, 2020.
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11-9

11-8

11-7

11-6

11-5

11-4

11-3

Hus nr 11, södra långvägg. Sågprover nr 11-3 till 11-9. Foto: Byggkult, 2020.
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11-10

11-11

Hus nr 11, norra långvägg, taksparrar. Sågprov nr 11-10 och 11-11. Foto: Byggkult, 2020.

11-12

Hus nr 11, östra gavel, takås. Sågprov nr 11-12. Foto: Byggkult, 2020.
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11-13

11-14

Hus nr 11, blick mot Ö. Golvplankor S om källarnedgången, sågprovar nr 11-13 till 11-14.
Foto: KLM, 2020.
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FÄLTPROTOKOLL DENDROUNDERSÖKNING
Hus nr 12, Repslagaren 29, Kalmar
Objektinformation
Byggnadstyp: Ryggåsstuga; 1 plan
Stomme: Trä, liggtimmer med utknut
Fasad: Träpanel, stående med locklist, målad
Tak: Sadeltak; sparrtak med nockås; tvåkupigt lertegel
Övrigt: Utvändig svarttjära, invändig spår av limfärg, tapetrester, lumppapp, pappspänning

Östra Vallgatan 9A, sett från gatan. Foto: Liselotte Jumme, KLM, 2017.

Östra Vallgatan 9A, sett från innergården. Foto: Liselotte Jumme, KLM, 2017.

56

PROVTAGNING REPSLAGAREN 29, KALMAR - HUS 12
Provnr
12-1A

Byggnadsdel
prov
Syllstock, södra långvägg, sågskiva
ca 30 cm väster om mellanväggen. (Samma stock
som 12-1B)

träslag Utved
ek
Sp

12-1B

Syllstock, södra långvägg, sågskiva
östra knutskalle. (Samma
stock som 12-1A)

ek

Sp?

12-2A

Liggtimmer, södra långsågskiva
vägg, 1:a timmervarv
över syllstocken, ca 30
cm väster om mellanväggen. (Samma stock som
12-2B)
Liggtimmer, södra långsågskiva
vägg, 1:a timmervarv
över syllstocken, ca 30
cm väster om mellanväggen. (Samma stock som
12-2A)
sågskiva
Liggtimmer, södra långvägg, 4:e timmervarv över
syllstocken, ca 30 cm
väster om mellanväggen.

gran?

W

gran?

W

Starkt insekatangripen; Fyrkantstimmer, yxmärken efter
bearbetning på alla fyra sidor.
Limfärg på insidan. Provmått
ca 22x12cm

tall

W

Splintved något insekatangripen; Yxspår på 3 sidor, stockens översida inte bearbetad,
meddrag; utvändig tjockt lager
svarttjära. Provmått ca 10x19
cm. Ev. återanvänt virk?
Splintved något insekatangripen; Yxspår på alla sidor,
stockens översida bara lätt
bearbetad, meddrag; utvändig
tjockt lager svarttjära, Provmått
ca 11,5x17,5 cm
Något insekatangripen; Yxspår
på 3 sidor, stockens översida inte bearbetad, meddrag;
utvändig tjockt lager svarttjära
svarttjära. Provmått ca 12x21
cm. Återanvänt virke ?
Splintved något insekatangripen; Yxspår på alla sidor,
stockens översida bara lätt
bearbetad, meddrag; utvändig
tjockt lager svarttjära, Provmått
ca 12x24 cm
Splintved något insekatangripen; Rundstock, diameter ca
24 cm
provmått ca 11,5x8,5 cm

12-2B

12-3

12-4

Liggtimmer, södra långsågskiva
vägg, 5:e timmervarv över
syllstocken, ca 30 cm
väster om mellanväggen.

tall

W?

12-5

Liggtimmer, södra långsågskiva
vägg, 6:e timmervarv över
syllstocken, ca 30 cm
väster om mellanväggen.

gran

W

12-6

Hammarband, södra
sågskiva
långvägg, 7:e timmervarv
över syllstocken, ca 30 cm
väster om mellanväggen.

tall

W

12-7

Takås, ca 50 cm öster om
skorstenen

tall

W

12-8

Sparr, södra takfall, väster sågskiva
om skorstenen

gran

W

sågskiva

Observationer
Splintved insekatangripen; Fyrkantstimmer, yxmärken efter
bearbetning på alla fyra sidor.
Limfärg på insidan. Provmått
ca 25x14cm
Fyrkantstimmer, yxmärken
efter bearbetning på alla fyra
sidor; utvändig spår av svarttjära. Provmått ca 24x12cm
Starkt insekatangripen; Fyrkantstimmer, yxmärken efter
bearbetning på alla fyra sidor.
Limfärg på insidan. Provmått
ca 22x13cm
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Hus nr 12 sett från Östra Vallgatan, blick mot V. Foto: Jan Westergren, KLM, 2020.

Hus nr 12 sett från innergården, blick mot Ö Foto: Jan Westergren, KLM, 2020.
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12-6

12-5

12-4

12-3

12-2A+2B

12-1A

Hus nr 12, södra långvägg, mot Ö. Sågprover 12-1A samt 12-2 till 12-6. Foto:Byggkult, 2020.
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12-1B

Hus nr 12, södra långvägg, östra knutkjedja, mot V. Sågprover 12-1B. Foto:Byggkult, 2020.
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12-7

Hus nr 12, mellanvägg, takås. Sågprov nr 12-7 Foto: KLM, 2020.

12-8

Hus nr 12, mellanvägg, sparr. Sågprov nr 12-8. Foto: KLM, 2020.
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Bilaga 2 Dendrokronologisk analysrapport
LUND UNIVERSITY
DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY
KVARTÄRGEOLOGISKA AVDELNINGEN

HANS LINDERSON

20 Februari 2020
Nationella Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, rapport nr 2020:15
Anton Hansson & Hans Linderson

DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV TVÅ RYGGÅSSTUGOR PÅ
FASTIGHETEN REPSLAGAREN 29, KALMAR
Uppdragsgivare: Byggkult – Byggnadsvård och kulturmiljö, Köpmangatan 15, 386 50
Mörbylånga (kontaktperson: Katja Meissner, info@byggkult.se, 076-846 83 88)

Område: Kalmar Prov nr: 41227-41248 Antal Prov: 22
Dendrokronologiskt objekt: Hus 11 (41227-41240) Hus 12 (41241-41248)
Resultat:

Provnr;
Position;
stockvarv/
takstol från V

Trädslag

Splint (Sp)
Bark (B)
Vankant (W)

Datering av
yttersta årsring i provet

41227

11-1A; golvbjälke

Tall

41228

11-2AB;
golvbjälke

Tall

92; 4

Sp 48, W

1801

V 1801/02

113; 2

Sp 71, W

1801

V 1801/02

41229

11-3; vägg S; 2

Tall

101; 3

Sp 50, Nära W?

1800

1801-1825

41230
41231
41232
41233
41234

11-4; vägg S; 3

Tall
Tall
Tall
Tall
Tall

111
70
90
94
54

Sp 60, W
Sp 43, ej W
Sp 40, W
Sp 53, ej W
Sp 30, ej W

1801
1797
1800
1796
1797

V 1801/02
1798-1829
V 1800/01
1797-1818
1798-1817

41235

11-9;
hammarband S, 8
11-10; sparre; 1
från V
11-11: sparre; 2
från V

Tall

109

Sp 57, W

1801

V 1801/02

Tall

33

Sp 20, W

Ej datering

Gran

19; 3

Ej W

Ej datering

41238
41239
41240

11-12; takås

Tall
Gran
Gran

106; 3
70
59

Sp 55, W
W
W

1802
1799
1799

V 1802/03
V 1799/1800
V 1799/1800

41241

12-1AB; syllstock
S
12-2AB; vägg S;
1

Ek

133

Sp 10, ej W

1761

1762-1776

Gran

61; 4

W

1800

V 1800/01

41243
41244
41245

12-3; vägg S; 4
12-5; vägg S; 6

Gran
Tall
Gran

88
86
54

(W)
Sp 48, W
W

Ej datering
1772
1800

V 1772/73
V 1800/01

41246

12-6;
hammarband S; 7

Tall

35

(Sp), W

Ej datering

41247

12-7; takås

Tall

71; 3

Sp 45, W

1772

41248

12-8; Sparre; S
takfall

Gran

36

Ej W

Ej datering

Dendro
nr:

41236
41237

41242

11-5; vägg S; 5
11-6; vägg S; 5
11-7; vägg S; 6
11-8; vägg S; 7

11:13; golvplank
11-14; golvplank

12-4; vägg S; 5

Antal
år (2
radier
om ej
annat
anges)

Uppgifter inom parantes är ej helt säkra uppgifter
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Beräknat
Fällningsår
E(Efter)

V(vinterhalvåret)

Kommentarer (mer
vågat
dateringsförslag
inom parantes)

1 ring utanför 1800,
W? (V 1801/02)

(V 1801/02)

(V 1772/73)
V 1772/73

Kommentarer till ovanstående resultattabell
Hus 11
Provtaget virke med vankant (41227, 28, 30, 32, 35, 38, 39, 40) i hus 11 dateras till vinterhalvåren
1799/1800, 1800/01, 1801/02 samt 1802/03. Övrigt daterat virke har avverkats inom en tidsram
som innefattar åren 1799-1803, och är sannolikt avverkade samtida med de säsongsexakt daterade
proven.
Två prov har ej gått att säkert datera, men prov 41236 har ett mer vågat dateringsförslag på
vinterhalvåret 1801/02, samtida med det övriga daterade virket.
Enligt uppgift i följebrevet eldhärjades östra delen av Kvarnholmen i augusti 1800. Av dateringarna
att döma är hus 11 uppfört 1802-1803, då den mest förekommande avverkningssäsongen är
vinterhalvåret 1801/02. Det troliga är att det tidigare avverkade virket har lagrats något enstaka år
innan det använts i byggnaden. Det yngsta virket, vinterhalvåret 1802/03, från takåsen, visar på att
huset färdigställdes efter sommaren 1802.
Virkets härkomst är från Smålands norra och nordöstra delar.
Hus 12
En ekstock, 41241, är avverkad någon gång mellan åren 1762-1776. Tallvirket, 41244 och 41247,
är avverkat vinterhalvåret 1772/73, medan prov 41246 har ett mer vågat dateringsförlag
vinterhalvåret 1772/73. Ek- och tallvirket kan alltså vara avverkat vid ett gemensamt tillfälle och
kan ha använts i en tidigare konstruktion på platsen.
Granvirket, 41242 samt 41245 har avverkats vinterhalvåret 1800/01. Två prov har ej gått att
datera.
Hus 12 består alltså av två generationer virke. Det troligaste scenariot är att virket från 1770-talet
kommer från en byggnad som är samtida med den tidigare provtagna byggnaden på Repslagaren 9,
som även den har daterats till vinterhalvåret 1772/73. Efter branden i augusti 1800 har virke från
den tidigare byggnaden använts tillsammans med nytt virke avverkat vinterhalvåret 1800/01 för att
färdigställa hus 12 år 1801 eller möjligen något enstaka år senare.
Ekvirket är hämtat från södra Småland, i ett område kring Markaryd. Tall- och granvirket är hämtat
från Småland. Granvirket går att precisera till norra Småland och 41247 till norra Kalmar län. Prov
41244 och 41247 är avverkade samma år som proverna från Repslagaren 9 (61783-61789), men
virket är inte hämtat från en gemensam ståndort.

________________________________________________
Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891, Fax +46-46-2224830 e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se
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Beskrivning av tabellen ovan
”Dendroidentitetsnummer”, är en unik identitet för varje prov hanterade på laboratoriet.
”Antal år”, årsringar som är analyserade i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta
årsringsbredden, då har årsringarna räknats, vilket har markerats med ”+n”.
I samma kolumn förekommer någon gång noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör från
engelskans early wood (vårved) och late wood (sommarved) och beskriver graden av den
yngsta/sista årsringens utveckling. Detta indikerar att virket är avverkat på sommaren.
”splint, vankant, bark” indikerar hur många årsringar som saknas i provet. Förutsatt att provet går
att datera och man har vankant eller bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag
finns). ”nära vankant” uppges när det finns indikationer om detta, till exempel i fältanteckningar
eller om en sågskiva följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant (den rundade avslutningen
av virket där barken har försvunnit) saknas och splinten syns kan man beräkna fällningsåret med
hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden. Vanligtvis används 17±7 år på ek och
en mer varierad bild på tall med en maximal variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en
så kallad ”efterdatering” (terminus post quem). Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt
kan virket vara hur ungt som helst men mer troligt handlar det om upptill några tiotal år senare
avverkning än angivna efterdatering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten. Anges sp=0 menas
splinten observeras utanför ytterst/yngsta årsring men årsringen är inte inmätt eftersom den inte är
komplett.
”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan
korsdateras med en daterad dendrokronologisk serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast vid
ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och
tall bäst), för få prover från den undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc.
”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet
och hur många årsringar som beräknas saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker mer än 95
procent av proverna. Finns barken eller vankanten kvar på provet ges dateringen påföljande
vinterhalvår om inga andra noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets viloperiod så att ingen
årsringsbildning sker i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i augusti och pågår till maj söder
om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens
trädgräns.
Analyskostnad:
Objektskostnad
Provkostnad dendro (22 * 600.-)
Förtur (35% av totalbeloppet)

8000:13200:7400:-

Belopp att betala (exklusive moms):

28600:-

Faktura framställs senare av Lunds Universitet.
Mätresultaten kommer att bevaras på laboratoriet och utnyttjas i universitetets forskning.
Proverna kommer att ingå i RAÄ´s arkiv och förvaltas av laboratoriet
Med hälsning och önskan om fortsatt samarbete

____________________________________
Hans Linderson, Laboratorieföreståndare
Lunds Universitet
Laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, Sölvegatan 12, 223 62 Lund
E-post: Hans.Linderson@geol.lu.se
Tel: 046-2227891
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Bilaga 3 Uppmätningsskiss 2020-01-14, Jan Westergren, Kalmar läns museum
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