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Kopia till: 1. Länsstyrelsen Gävleborg, Kulturmiljöfunktionen, 801 70 Gävle. 
 2. Märta Simmesgård, Simmes 2474, 820 41 Färila. 
 3. Öhmans Bygg AB, Christer Wallin, Box 54, 827 22 Ljusdal. 

Kommun Ljusdal  Socken Färila 

Fastighet Storbyn 1:2, ”Simmes” 

Ägare Märta Simmesgård 

Objektets art Bostadshus, gammelbyggnad 

Kartblad  Fotodokumentation SvV 

Bilagor

Besiktigad av Elsa Röing  Datum 1999-12-01  

ANTIKVARISK KONTROLL 1 

Ägaren till gammelbyggnaden på gården Simmes, Storbyn 1:2, har beviljats byggnadsvårdsbidrag från 
länsstyrelsen och renoveringsarbetet skall nu påbörjas. Med anledning av detta besiktigade länsmuseet den 
berörda byggnaden tillsammans med Christer Wallin från Öhmans Bygg. 

Renoveringsarbetena är uppdelade i två etapper. I det första skedet, som startar nu, skall huset lyftas upp 
och justeras. Fönsterna ska lagas och taket skall läggas om. 

Det befintliga teglet på taket plockas ned, men sparas för återanvändning. Underlaget ses över, skadad läkt 
ersätts med ny. Även takfotsbrädan har skador, och lagas. Därefter läggs det gamla teglet tillbaka. 
Komplettering av tegel sker med pannor av samma dimension. Inga hängrännor har funnits på denna 
byggnad och skall heller inte sättas upp. Nya vindskivor och vattbrädor tillverkas med de gamla som 
förlaga.

Fönstren åtgärdas och skadat virke, främst bottenstycken, ersätts med friskt virke som skarvas i det äldre. 
Hopfogning av fönstren sker med samma metoder som tidigare, dvs. om fönstret har varit narat skall det 
fortsätta att vara det. Gamla beslag rengörs och återanvänds. De äldre glasen skall tas till vara och sättas 
tillbaka. Vid komplettering används gammalt handblåst glas. Vid kittning används traditionellt linoljekitt. 
Målning sker med linoljefärg och kulör bestäms i samråd med antikvarisk kontrollant. 
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Kopia till: 1. Länsstyrelsen Gävleborg, Kulturmiljöfunktionen, 801 70 Gävle. 
 2. Märta Simmesgård, Simmes 2474, 820 41 Färila. 
 3. Öhmans Bygg AB, Christer Wallin/Leif Persson, Box 54, 827 22 Ljusdal. 

Kommun Ljusdal  Socken Färila 

Fastighet Storbyn 1:20, "Simmes" (har felaktigt kallats 1:2) 

Ägare Märta Simmesgård 

Objektets art Bostadshus, gammelbyggnad 

Kartblad  Fotodokumentation SvV + dia 

Bilagor

Besiktigad av Elsa Röing  Datum 2000-03-28 

SLUTBESIKTNING ETAPP 1 Lst Dnr 222-7294-99

Den första upprustningsetappen, avseende timmerlagningar, lagning av underlag för lerklining, 
fönsterarbeten, återmontering av brokvist och takomläggning, har avslutats. (Takomläggningen har 
bekostats av ägaren.) Med anledning av detta utförde länsmuseet slutbesiktning av etapp 1 tillsammans 
med Leif Persson från Öhmans Bygg. Lyftning och riktning av byggnaden kommer att ske under våren, 
före igångsättandet av etapp 2. 

Fasadarbeten
För att timmerlagningarna skulle kunna genomföras utan att skada äldre väggmålningar och tapeter har 
konservator Per Mattsson tillfälligt avlägsnat dessa på två ställen. I rummet till höger om ingången finns 
äldre målningar från 1700-talet, troligen flyttade till byggnaden. Dessa lossades på den norra gaveln, där 
timmerlagningar skulle utföras. Målningarna rullades sedan upp och fästes som en rulle under innertaket. 
Dessa bör rullas ned och fästas på plats efter avslutade arbeten. I förstukammaren var tapeten mot 
ytterväggen skadad och i mycket dåligt skick. Den fördes därför åt sidan och hänger nu i hörnet. För att 
återställa tapeten och få den i gott skick skulle krävas omfattande konservatorsinsatser, som ej kan påföras 
detta projekt. 

På södra gaveln har timret skjutit ut något på övervåningen. Eventuellt kunde skadan bero på att 
innergolvet spände mot väggen. För att kontrollera detta togs golvet upp. Det konstaterades dock att skadan 
ej berodde på detta, och därefter lades golvet tillbaka som det tidigare legat. 

Lagningar vägg A: Syllen har bytts ut till höger om dörren. På den äldre syllstocken fanns ett igensatt 
skurhål. Ett likadant skurhål bör därför tas upp på den nya syllstocken. Hålet får sedan sättas igen innan 
lerklining påföres. Ovanför fönster A1 har en timmerlagning utförts. Mot den södra knuten har syllen 
lagats med halvsulning, medan A2, A3 och A4 har bytts ut. Stocken ovanför fönster A3 har lagats med 
halvsulning. En ny fotbräda har tillverkats.

Lagningar vägg B: Grundens panel har kompletterats. Den nya panelen är utförd lika befintlig och har 
handhyvlad yta. En ny fotbräda har tillverkats. 

Lagningar vägg C: Grundens panel har kompletterats. Den nya panelen är utförd lika befintlig, som på 
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denna sida var av ramsågad furu. ¾ fotbrädan är nytillverkad, men den södra biten har bevarats. Runt 
fönster C2 var det omfattande timmerskador, som har åtgärdats. Vid fönstret har stock C7 och C12 lagats, 
medan C8, C9, C10 och C11 bytts ut. Bytena har skett från fönstret bort till mellanväggsknuten. På andra 
sidan mellanväggen har en lagning med stående timmer utförts. 

Lagningar vägg D: Knutbrädan i hörnet mellan fasad C och D har lagats precis i vinkeln, samt i över- och 
nederkant. Syllen är utbytt till största delen, endast en bit har sparats. D9 har bytts ut medan D8 och D10 
har lagats. 

Timmerlagningarna har till största delen dymlats fast med trädymlingar. Stockarnas ytor har bilats för 
hand.

Underlaget för lerkliningen utgörs till största delen av handtäljda träpliggar. Många av dessa hade trillat 
bort eller var i dåligt skick. Fasaden kompletterades därför med nytillverkade pliggar av furu, som täljts för 
hand. Runt fönster A2 utgjordes dock underlaget av snedställd spräckpanel, och det nya utförandet har 
skett på samma sätt. 

Eftersom en fasad med lerklining är känslig mot väta har hängrännor (men ej stuprör) av galvad plåt satts 
upp. Dessa skjuter ut ca. 0,5 meter mot söder. Hängrännorna är ett nytillskott, tidigare saknade byggnaden 
hängrännor.

Brokvist
Brokvisten har monterats ned från byggnaden och tagits in på verkstad för reparation. I samband med detta 
har brokvisten gjort turné i landet och visats upp på ett flertal ställen, bl.a. Antikmässan i Stockholm våren 
år 2000. Brokvisten har lagats på ett antal ställen, bl.a. har den fått ett nytt trapplan och en ny sittbänk. Den 
har också lagats på sidorna, på stolpar och på sågad dekor under taket. Lagningarna är utförda med furu. På 
taket har lagts ett nytt spåntak av handspäntad furu. 

Ytterdörren har försetts med en ny tröskel och karmen har lagats i nederkant. 

Fönster
Fönsterna har något olika utförande, och lagningarna har därför anpassats efter varje fönster. Till största 
delen är bågarna kittade, men ett par bågar är försedda med spårfals. 

A1 har försetts med ett nytt foder. Ett nytt understycke har satts dit och mittposten är lagad i nederkanten 

På fönster A2 har den högra bågen försetts med två nya spröjsar. Båda bågarna har också lagats i 
nederkant.

A3 har försetts med ett nytt foder. Bågarna är också pålagda något i över- och underkant, eftersom de 
glipade i karmen. Mittpostens nederkant har lagats och fönstret är försett med ny droppnäsa av trä. 

På fönster A4 har fodret lagats, liksom fönsterbågens högra och vänstra nederkant. 

Fönster A5 har försetts med en ny spröjs. Bågaran är lagade i nederkanten och fodret är lagat i nedre högra 
hörnet.

A6 har försetts med ett nytt foder och vänster båge är lagad i nederkanten. 
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A7 har försetts med nytt foder och en ny droppnäsa. 

B1 har försetts med nya droppnäsor både i överkant och i underkant. Bågarna, som är försedda med 
spårfals, har försetts med nya spröjsar. Höger båge är också lagad i nederkant. 

I fönster B2 saknades bågar och nya har tillverkats med ett av de andra fönstren som förlaga. Karmen har 
försetts med ny droppnäsa. 

Fönster C1 har försetts med en ny vänsterbåge. Höger båge har fått den övre spröjsen utbytt. Nya 
droppnäsor har utförts både i över- och underkant. Mittposten är lagad i nederkanten. 

Fönster C2 har en kittfalsad vänsterbåge och en spårfalsad högerbåge. På höger båge har spröjsarna bytts 
ut. Den övre droppnäsan är lagad. Fodret är lagat i nedre vänstra kanten. 

Fönster D1 har försetts med ett nytt foder samt en övre droppnäsa. Den nedre droppnäsan är lagad. 
Karmens sidostycken är lagade, liksom bågarnas nederkanter. 

I fönster D2 saknades bågar. Nya har tillverkats med ett gammalt fönster som förlaga. Mittposten har bytts 
ut, liksom droppnäsa både i över- och underkant. 

Takomläggning
Byggnadens tegeltak har åtgärdats. Det gamla teglet har plockats av. Över det gamla spåntaket har lagts 
spånskivor, och däröver ny läkt. Därefter har det gamla teglet lagts tillbaka och delvis kompletterats med 
tegel av samma dimension. 

Längs fasad A har halva takfotsbrädan bytts ut och halva har lagats. På gavel B har nya vindskivor och 
vattbrädor tillverkats. Höger takfotsbräda har bytts ut. På bakre långsidan (fasad C) har den befintliga 
takfotsbrädan behållits men lagats på ett par ställen. På gavel D har nya vindskivor och vattbrädor 
tillverkats. Även takfotsbrädorna är utbytta. 

Skorstenen har försetts med ett nytt fotbeslag av galvad plåt. 

Arbetena i etapp 1 är väl utförda och av länsmuseet godkända. 
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Kopia till: 1. Länsstyrelsen Gävleborg, Kulturmiljöfunktionen, 801 70 Gävle. 
 2. Märta Simmesgård, Simmes 2474, 820 41 Färila. 
 3. Öhmans Bygg AB, Christer Wallin/Erik Andersson, Box 54, 827 22 Ljusdal. 

Kommun Ljusdal  Socken Färila 

Fastighet Storbyn 1:20, "Simmes" (har felaktigt kallats Storbyn 1:2) 

Ägare Märta Simmesgård 

Objektets art Bostadshus, gammelbyggnad 

Kartblad  Fotodokumentation Dia 

Bilagor

Besiktigad av Elsa Röing  Datum 2000-05-05 

ETAPP 2, ANTIKVARISK KONTROLL 1   Lst Dnr 222-7294-99

Länsmuseet träffade Erik Andersson (murare, Öhmans Bygg) för genomgång av renoveringsetapp 2, 
avseende lerklining av fasad. 

I etapp 1 har timmerstommen åtgärdats och försetts med träpligg och spräckpanel, som underlag för 
lerkliningen. Ovanpå lerkliningen kommer ett tunt lager puts att påföras och däröver avfärgning. Enligt 
ägaren köptes gården 1938, och har ej omputsats därefter. Det innebär att både lerklining och äldre puts är 
påförda före detta datum. 

Lerklining
Vid besöket höll man på att hämta upp lera från den närliggande åkern. Leran samstämmer i färg och 
kvalité med den lera som ingår i den punktvis bevarade äldre lerkliningen. Leran skall användas vid denna 
renovering, och kommer att blandas ut med den nedfallna och tillvaratagna äldre leran. Det är troligt att 
leran även vid det förra lerkliningsarbetet hämtades från gården. Omkring 3 kubikmeter lera beräknas gå 
åt. Lerkliningen kommer att blandas med cementblandare.  

Den äldre lerkliningen innehåller förutom lera endast lite sand, men en del kalk samt skäktavfall från lin 
(linhalmens skal, rotdelar samt till viss del fibrer). Skäktavfallet hämtas från Evert Åsberg i Järvsö. 
Målsättningen är att blanda en lerklining med samma blandning och egenskaper som den äldre 
lerkliningen. Provblandning kommer att göras på platsen, och den slutliga sammansättningen redovisas i 
ett senare skede. En ungerfärlig sammansättning är 1 del lera/ 2 delar lin/ ½ del sand + kalk. Den äldre 
lerkliningen har en utstockning på mellan 1,5 och 2 cm, och den nya lerkliningen påföres med samma 
tjocklek.

Den äldre lerkliningen som fallit ned har tagits tillvara och kommer att blandas i den nya lerkliningen. 
Efter påförande kommer ytan att behandlas med ett specialverktyg som gör små gropar, tätt placerade över 
fasaden för att ge kalkbruket fäste. 

Så mycket som möjligt av den äldre lerkliningen och putsen som sitter kvar på fasaden skall sparas. 
Länsmuseet kommer att dokumentera placeringen av de bevarade ytorna. 
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Puts
Putsens sammansättning är oklar, men den tycks innehålla en hel del cement. Eftersom gården ej är 
omputsad efter 1938, är den befintliga putsen förhållandevis gammal. För att klargöra putsens 
sammansättning kommer en bit att skickas på analys till Optiroc. Efter provsvar kommer den nya putsens 
sammansättning att klargöras. 

Den äldre putsen har en tjocklek på mellan 0,5 och 1 cm. Ytan är slät och brädriven. Den nya putsen 
kommer att utföras på samma sätt. 

Avfärgning
Konservator Per Mattsson har gjort en färgdokumentation av byggnaden. Endast en kulör av putsen har 
återfunnits. Avfärgningen av byggnaden kommer därför att följa denna färgdokumentation. 

Övrigt
På höger sida om ytterdörren har ett skurhål varit upptaget i den nedre stocken. Stocken byttes i den 
föregående etappen, och placeringen av det gamla skurhålet markerades med linjer och ett litet hål i den 
nya stocken. Hela skurhålet bör tas upp innan lerkliningen påföres. Hålet kan täckas med en träbit eller 
liknande så att en slät yta uppstår som underlag för lerkliningen. 
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Kopia till: 1. Länsstyrelsen Gävleborg, Kulturmiljöfunktionen, 801 70 Gävle. 
 2. Märta Simmesgård, Simmes 2474, 820 41 Färila. 
 3. Öhmans Bygg AB, Christer Wallin/Erik Andersson, Box 54, 827 22 Ljusdal. 

Kommun Ljusdal  Socken Färila 

Fastighet Storbyn 1:20, "Simmes" (har felaktigt kallats Storbyn 1:2) 

Ägare Märta Simmesgård 

Objektets art Bostadshus, gammelbyggnad 

Kartblad  Fotodokumentation Dia 

Bilagor

Besiktigad av Elsa Röing  Datum 2000-05-24 

ETAPP 2, ANTIKVARISK KONTROLL 2   Lst Dnr 222-7294-99

Länsmuseet träffade Erik Andersson (murare, Öhmans Bygg) för att titta på pågående arbeten med 
lerklining av gammelbyggnaden på rubricerad fastighet. Vid besökstillfället var båda långsidorna samt 
södra gaveln klara. När den sista gaveln färdigställts skall lerkliningen torka ca. 2-3 veckor, beroende på 
väderförhållanden mm. Därefter skall fasaden putsas med kalkpust och avfärgas. 

Lerkliningen har blandats till på platsen och består av skäktavfall från lin, lera, sand, kalk och vatten i 
förhållandet 1 del lin (drygt), 1 del lera (knappt), ¼ sand och ¼ kalk. 

Ytan på den påslagna lerkliningen har bearbetats med en "nagg" så att det uppstår hål med jämna 
mellanrum över hela fasaden. Hålen är till för att putsen skall fästa bättre vid underlaget. Den gamla 
fasaden var putsad med en ren kalkputs. Prover på putsen har sänts till analys, för att sammansättningen 
skall kunna klargöras. 

Till största delen var den gamla lerkliningen och putsen nedrasade, men så mycket som möjligt av de 
gamla resterna har sparats. Bevarade äldre puts- och lerkliningsrester finns högst upp på väggarna, under 
byggnadens takfot. 

På höger sida om ytterdörren har ett skurhål varit upptaget i den nedre stocken. Stocken byttes i den 
föregående etappen. I den nya stocken har ett nytt skurhål tagits upp. Hålet har sedan täckts för och 
överdragits med lerklining. 
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Kopia till: 1. Länsstyrelsen Gävleborg, Kulturmiljöfunktionen/Margareta Sundberg, 801 70 Gävle. 
 2. Märta Simmesgård, Simmes 2474, 820 41 Färila. 
 3. Öhmans Bygg AB, Christer Wallin/Erik Andersson, Box 54, 827 22 Ljusdal.

Kommun Ljusdal  Socken Färila 

Fastighet Storbyn 1:20, "Simmes" 

Ägare Märta Simmesgård 

Objektets art Bostadshus, gammelbyggnad 

Kartblad  Fotodokumentation Dia 

Bilagor Protokoll från Optiroc 

Besiktigad av Elsa Röing  Datum 2000-06-22 

ETAPP 2, ANTIKVARISK KONTROLL 3   Lst Dnr: 222-7294-99

Länsmuseet träffade Erik Andersson (murare, Öhmans Bygg) för att titta på pågående arbeten med 
lerklining av gammelbyggnaden på rubricerad fastighet. Arbetet med själva lerkliningen är klar och vid 
besöket pågick putsning av fasaden. Fasaden putsas med rent kalkbruk (1:3) av våtsläckt kalk från Gotland. 
Kornstorleken på sanden är mellan 0 och 3 mm. Kalkbruket slås eller stryks på och trycks in i lerkliningens 
naggade fasad. Skiktet av bruk är upp till 1 cm. tjockt där det är som tjockast. Under arbetsgången vattnas 
det påslagna bruket ofta, för att minska risken för torksprickor. Ytputsen blir en brädriven slätputs, lika 
befintlig.

Så mycket som möjligt av den äldre lerkliningen, med puts och avfärgning, har sparats. Eftersom största 
delen rasat ned eller satt bom finns bara lite av det ursprungliga materialet kvar under takfoten, där det 
suttit skyddat för väder och vind. På baksidan finns lerklining bevarad längs takfotens norra del. På 
framsidan finns lerklining och puts bevarat under hela takfoten. På norra gavelns överdel finns lerklining 
och puts bevarat på fasadens överdel, medan det på södra gaveln finns rester kvar i vänstra nederkanten. 

Innan avfärgning kommer putsen att få torka ca. 3 veckor. Vid besöket diskuterades färgsättning av 
fasaden. Enligt konservator Per Mattsson har pigmenten utgjorts av engelskt rött och guldockra. Dessa 
pigment kommer därför att användas även vid denna färgsättning. Färgen kommer att platsblandas med 
utgångspunkt från den kvarvarande äldre putsen. Före avfärgning stryks fasaden en gång med kalkvatten, 
därefter avfärgas den med ca. 6-7 strykningar. Efter slutstrykning påföres ytterligare en omgång 
kalkvatten.
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Kopia till: 1. Länsstyrelsen Gävleborg, Kulturmiljöfunktionen/Margareta Sundberg, 801 70 Gävle. 
 2. Märta Simmesgård, Simmes 2474, 820 41 Färila. 
 3. Öhmans Bygg AB, Christer Wallin/Erik Andersson, Box 54, 827 22 Ljusdal. 

Kommun Ljusdal  Socken Färila 

Fastighet Storbyn 1:20, "Simmes" 

Ägare Märta Simmesgård 

Objektets art Bostadshus, gammelbyggnad 

Kartblad  Fotodokumentation Dia 

Bilagor

Besiktigad av Elsa Röing / Maria Niss-Jonsson  Datum 2000-07-27, 2000-08-01

ETAPP 2, ANTIKVARISK KONTROLL 4   Lst Dnr 222-7294-99

2000-07-27
Länsmuseet träffade Erik Andersson (murare Öhmans Bygg) för att titta på färgsättningen av 
gammelbyggnaden på rubricerad fastighet. Vid det första besöket hade fyra prover tagits fram, ett med 
bränd terra, ett med engelskt rött och bränd terra samt två med enbart engelskt rött. Inga av färgproverna 
överensstämde exakt med den äldre färgen, men vi enades om att engelskt rött med inblandning av 
guldockra skulle bli som originalet. 

2000-08-01
Vid det andra besöket hade främre långsidan strukits tre gånger med kulör tillblandad av ovan nämnda 
pigment. Till den senaste strykningen utgjordes blandningen av 1040 g engelskt rött och 480 g guldockra 
till 25 kg kalkpasta och 100 liter vatten. De två föregående strykningarna hade varit ljusare. Både 
länsmuseet och Erik Andersson enades om att färgen vid denna strykning var något för röd. I nästa 
strykning skall mängden guldockra ökas något till 550 g, för att man ska hamna närmare den ursprungliga 
färgsättningen.

2000-08-04
Vid det tredje besöket hade fasaden strukits en fjärde gång. Mängden guldockra hade då ökats något till 
ovan nämnda mängd, 550 g. I övrigt var blandningen densamma. Fasaden hade nu blivit alldeles för gul. 
Följande strykningar kommer att tillblandas efter det första receptet, som alltså innehåller mindre 
guldockra. Eftersom det gula underlaget bedöms lysa igenom bör färgen därmed bli lik den ursprungliga 
färgsättningen.
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Kopia till: 1. Länsstyrelsen Gävleborg, Kulturmiljöfunktionen, 801 70 Gävle. 
 2. Märta Simmesgård, Simmes 2474, 820 41 Färila. 
 3. Öhmans Bygg AB, Christer Wallin/Erik Andersson, Box 54, 827 22 Ljusdal.

Kommun Ljusdal  Socken Färila 

Fastighet Storbyn 1:20, "Simmes" 

Ägare Märta Simmesgård 

Objektets art Bostadshus, gammelbyggnad 

Kartblad  Fotodokumentation SvV + dia 

Bilagor

Besiktigad av Elsa Röing  Datum 2000-09-22 

ETAPP 2, ANTIKVARISK KONTROLL 5, SLUTBESIKTNING Lst Dnr 222-7294-99

Länsmuseet träffade Erik Andersson (murare, Öhmans Bygg) för slutbesiktning av etapp 2 på 
upprustningsarbetena av gammelbyggnaden på gården Simmes.  

Lerklining
Under sommaren har fasaden på gammelbyggnaden försetts med lerklining täckt med ett tunt lager 
kalkputs. Leran till lerkliningen är hämtad från den närliggande åkern och samstämmer i färg och kvalité 
med den lera som ingick i den äldre lerkliningen. Den äldre lerkliningen som fanns kvar har tillvaratagits 
och blandats med den nya lerkliningen. Dessutom har man tillsatt skäktavfall hämtat från Evert Åsberg i 
Jävsö samt sand och kalk med den ungefärliga sammansättningen 1 del lera, 1 del lin, 1 del  sand och ¼  
kalk. Innan den påförda lerkliningen torkat har den behandlats med ett specialverktyg som gör små gropar 
jämnt fördelade över fasaden för att ge kalkputsen fäste. 

Till största delen var den gamla lerkliningen och putsen nedrasade, men så mycket som möjligt av de 
gamla resterna sparades. På byggnadens baksida finns lerklining bevarad längs takfotens norra del. På 
framsidan finns puts och lerklining bevarade under hela takfoten. På norra gavelns överdel finns lerklining 
och puts bevarade på fasadens överdel, medan det på södra gaveln finns rester kvar i vänstra nederkanten. 

Lerkliningen fick torka ca. 3 veckor. Därefter har fasaden putsats med rent kalkbruk (1:3) av våtsläckt kalk 
från Gotland. Kornstorleken på sanden är mellan 1 och 3 mm. Putsen är tunt pålagd, ca 0,5 –1 cm. 
Ytputsen är en brädriven slätputs, lika den äldre.

Den putsade fasaden fick torka ca. 4 veckor innan den avfärgades. Färgen platsblandades med 
utgångspunkt från den kvarvarande äldre putsen. Pigmenten utgjordes av engelskt rött och guldockra. Flera 
försök gjordes för att komma så nära den äldre färgsättningen som möjligt. Först gjordes två strykningar 
utifrån de färganalyser som tagits fram av konservator Per Mattsson. Dessa var dock för ljusa och stämde 
ej överens med den befintliga putsen. Till den tredje strykningen användes 1040 g engelskt rött och 480 g 
guldockra till 25 kg kalkpasta och 100 liter vatten. Färgen blev då för röd. Till den fjärde strykningen 
ökades mängden guldockra till 550 g, och blev då istället för gul. De slutliga strykningarna blandades efter 
det föregående receptet (1040 g engelskt rött + 480 g guldockra), som tidigare bedömts vara för rött. 
Eftersom det underliggande gula lagret skulle lysa igenom blev dock det slutliga resultatet mycket nära den 
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ursprungliga färgen. Totalt ströks byggnaden 7 gånger, samt en gång före och en gång efter med 
kalkvatten. En viss flammighet uppstod under de första strykningarna, men denna försvann i slutet när 
färgen börjat torka. 

På grund av den regniga sommaren hann putsen och lerkliningen troligen inte torka ordentligt. Dessutom 
kom det en mycket tidig köldperiod med frost, som bidrog till att all färg på byggnadens bakre långsida 
samt punktvisa färgfläckar på hela byggnaden frös sönder och krackelerade under hösten. Detta gör att 
byggnaden måste avfärgas på nytt till våren. 

Arbetena med lerklining, putsing och färgsättning är mycket väl utförda. Stor omsorg har lagts på att hitta 
rätt sammansättning på lerklining, puts och avfärgning, så att dessa skall överensstämma med 
originalutförandet. Leran är med stor sannolikhet hämtad från samma lertag som den äldre leran och 
skäktavfallet är bearbetat på samma sätt som förr. Dessutom har hantverket utförts med redskap och 
metoder som troligen överensstämmer med det äldre hantverket, varvid kunskapen om detta förs vidare till 
framtiden. Under förutsättning att den flagnande färgen åtgärdas under våren är arbetena av länsmuseet väl 
godkända.

Övrigt
Under etapp 1 lades tegeltaket om på byggnaden. Teglet plockades av och kompletterades med återanvänt 
tegel av samma dimension. Det underliggande spåntaket lagades i med nytt spån av handspäntad furu, lika 
befintligt. Dessutom lades ett underlag av masonite under teglet. 

Taksparrarna var på vissa ställen dåliga i ändarna. Detta åtgärdades genom att de befintliga taksparrarna 
kompletterades med tvåtums rundvirke som går snett ut från taksparrens mittdel och ut under takfoten. 
Tidigare exempel på denna lösning fanns på andra ställen under taket, och ansågs därför som en lämplig 
lösning.

I det högra rummet har den upprullade väggmålningen rullats ned och fästs tillbaka på sin ursprungliga 
plats. Bröstpaneler och övriga snickerier har återsatts. 

I förstukammaren har det skadade tapetsjoket mot ytterväggen skurits loss. Övriga bitar av tapeten har fästs 
tillbaka mot väggen. 

På vinden har det öppnade golvet lagts tillbaka i ursprungligt läge. 
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Kopia till: 1. Länsstyrelsen Gävleborg, Kulturmiljöfunktionen, 801 70 Gävle. 
 2. Märta Simmesgård, Simmes 2474, 820 41 Färila. 
 3. Öhmans Bygg AB, Box 54, 827 22 Ljusdal. 
 4. Erik Andersson, Långbacka 1214, 820 60 Delsbo.

Kommun Ljusdal  Socken Färila 

Fastighet Storbyn 1:20, "Simmes" 

Ägare Märta Simmesgård 

Objektets art Bostadshus, gammelbyggnad 

Kartblad  Fotodokumentation SvV, dia, dig 

Bilagor

Besiktigad av Elsa Röing  Datum 2004-08-18 

ETAPP 2, ANTIKVARISK KONTROLL 6, SLUTBESIKTNING 2004 Lst Dnr 434-3483-02

Länsmuseet träffade Erik Andersson (murare, Öhmans Bygg) och Märta Simmesgård för slutbesiktning av 
den omfärgade gammelbyggnaden på gården Simmes.  

Under sommaren 2000 försågs fasaden på gammelbyggnaden med ny lerklining som putsades med 
kalkfärg och avfärgades. På grund av den regniga sommaren hann putsen troligen inte torka ordentligt. 
Dessutom kom det en mycket tidig köldperiod med frost, som bidrog till att all färg på byggnaden frös 
sönder. Under sommaren 2004 har man därför genomfört en ny avfärgning av byggnaden. 

Till att börja med tvättades gammal färg bort med hjälp av högtryck. Några ilagningar gjordes därefter i 
putsen. Till detta användes samma typ av bruk som vid det förra tillfället, dvs. rent kalkbruk (1:3) av 
våtsläckt kalk från Gotland. Kornstorleken på sanden var mellan 1 och 3 mm. Putsen lades på tunt, ca. 0,5-
1 cm. 

Därefter avfärgades fasaden och samma recept användes som vid den förra färgsättningen, dvs. 1040 g 
engelskt rött och 480 g guldockra till 25 kg kalkpasta och 100 liter vatten. Fasaden ströks med två 
strykningar. Bevarade bitar fanns kvar från den ursprungliga äldre putsytan, och den nuvarande 
färgsättningen överensstämmer med denna. Slutresultatet är därför mycket tillfredsställande. 

Övrigt
Vid målning av knutar och foder, fönsterbågar med karmar samt entrédörr skall samråd ske med 
länsstyrelsen. Den färgdokumentation som utfördes av Per Mattson i mars 2000 skall ligga till grund för 
kulörvalet. Det finns dock ingen färgdokumentation för brokvisten, men en sådan bör utföras innan denna 
målas om. 





















Gammelbyggnad med omfärgad fasad. 
Bildnr Dg 04-3361 

Gammelbyggnad med omfärgad fasad. 
Bildnr Dg 04-3362 

Brokvisten. Bildnr Dg 04-3363 Brokvisten. Bildnr Dg 04-3364

Foto i samband med antikvarisk kontroll/slutbesiktning.
Foto: Elsa Röing, 2004-08-18. 
Bild nr Dg 04-3361-3364 
OBS! Bilderna finns i högre upplösning i bildarkivet! 
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Fönster på övervåningen, till höger om bro-
kvist. Bildnr Dg 04-3365 

Fönster ovanför brokvist. Bildnr Dg 04-3366 

Byggnadens baksida. Bildnr Dg 04-3367 Gavelfönster på övervåningen.  
Bildnr Dg 04-3368

Foto i samband med antikvarisk kontroll/slutbesiktning.
Foto: Elsa Röing, 2004-08-18. 
Bild nr Dg 04-3365-3368 
OBS! Bilderna finns i högre upplösning i bildarkivet! 

Storbyn 1:20, “Simmes“

Ljusdals kn
Färila sn

Storbyn 1:20
Simmes



Gavelfönster på bottenvåningen. 
Bildnr Dg 04-3369 

Gavel. Bildnr Dg 04-3370 

Gavel och baksida.
Bildnr Dg 04-3371

Foto i samband med antikvarisk kontroll/slutbesiktning.
Foto: Elsa Röing, 2004-08-18. 
Bild nr Dg 04-3369-3371 
OBS! Bilderna finns i högre upplösning i bildarkivet! 
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Rum till höger från förstugan.  
Bildnr Dg 04-3372 

Rum till höger från förstugan.  
Bildnr Dg 04-3373 

Rum till höger från förstugan.  
Bildnr Dg 04-3374

Rum till höger från förstugan.  
Bildnr Dg 04-3375 

Foto i samband med antikvarisk kontroll/slutbesiktning.
Foto: Elsa Röing, 2004-08-18. 
Bild nr Dg 04-3372-3376 
OBS! Bilderna finns i högre upplösning i bildarkivet! 
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Förstukammare. Bildnr Dg 04-3376
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