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Fastighetsägare:  Stiftelsen Lars-Ors 
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SAMMANFATTNING 
Fönsterrenovering har utförts på Lars-Ors mellan april – november 2020. Samtliga 
fönster har åtgärdats.  

Lars-Ors uppfördes på nuvarande plats i början av 1800-talet. Mangårdsbyggnadens 
äldsta delar är dock från slutet av 1780-talet, då den uppfördes på en annan plats i 
byn. Gårdens första ägare efter flytten till nuvarande plats var bonden Olof Larsson, 
men det är efter hans son, Lars Olsson född 1814, som gården har fått sitt namn. 
Gården ärvdes i släkten och var bebodd in på 1940-talet. Därefter stod den obebodd, 
men användes sommartid av missionsförsamlingen och även för ungdomsverksamhet. 
Sedan 1992 ägs gården av Stiftelsen Lars-Ors, som redan från start påbörjade 
renovering av gården och drev frågan om byggnadsminnesförklaring. Numer är 
gården öppen sommartid och även vid advent.  

Länsstyrelsen Gävleborgs beslut är daterat 2020-02-13. dnr 9343–2019. Åtgärds-
beskrivning är upprättad av Källbergs Byggnadsvård 2019-12-26. Fönster-
renoveringen är utförd av Källbergs Byggnadsvård AB, Gävle, kontaktperson Stefan 
Källberg och Oskar Källberg. Kontaktperson från Stiftelsen Lars-Ors har varit Tord 
Bodin. Byggnadsantikvarie Ulrika Olsson, Länsmuseet Gävleborg anlitades för 
antikvarisk medverkan. Två platsbesök har utförts under projekttiden, 2020-04-02 och 
2020-11-05. Ett besök utfördes på Källbergs verkstad, 2020-10-29.  

ANTIKVARISK SLUTBEDÖMNING 
Fönsterrenoveringen på Lars-Ors är utförd i enlighet med åtgärdsbeskrivningen som 
ligger till grund för länsstyrelsens beslut. Länsmuseet Gävleborg anser att arbetena är 
godkända ur antikvarisk aspekt.  
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KARTA 

 
Figur 1. Utdrag ur Lantmäteriets fastighetskarta. I bakgrunden ligger Lantmäteriets 
höjddata och ortofoto 373_61_11. Röd cirkel markerar Lars-Ors. Skala 1:10 000. 

LAGSKYDD OCH KULTURHISTORISK STATUS 
Lars-Ors är byggnadsminnesförklarad, BM 102 och omfattas därmed av 
bestämmelserna i Kulturmiljölagens tredje kapitel.  

HISTORIK 
Lars-Ors i Oppala är den enda komplett bevarade fyrbyggda gården i Gästrikland. Det 
är känt att mangårdsbyggnaden uppfördes 1769. I samband med en hemmansklyvning 
flyttades gården till den nuvarande platsen i början av 1800-talet. Med tanke på 
uthusens konstruktion och sammanfogning är det sannolikt att flertalet byggnader är 
flyttade från den ursprungliga gårdsplatsen. Gården rymmer bland annat bostadsdel, 
stall, ladugård, bryggstuga, vagnslider, drängkammare och matbod.  
 
Gårdens första ägare efter flytten till nuvarande plats var bonden Olof Larsson, född 
1776. Gårdens namn kommer dock från hans son, Lars Olsson, född 1814, och 
arvtagare av gården efter sin far. Lars ena barn, Karin, Lars-Ors Karin, född 1860, tog 
över gården och bodde i den fram till sin död 1940. Under Karins tid skedde inga 
större förändringar eller moderniseringar av gården. Efter Karins död kom gården att 
stå obebodd. Brorsdottern Anna Olsson bodde på en annan gård och hade inget behov 
av Lars-Ors. Anna upplät gården för ungdomsverksamhet och hennes son John deltog 
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i upprustningsarbetet och var engagerad i verksamheten. Det är till stor del Annas och 
Johns förtjänst att Lars-Ors är bevarad idag. John förstod att gården var värdefull och 
1992 valde han att donera gårdstomten och byggnaderna till den nybildade stiftelsen 
Lars-Ors, som sedan dess har ägt och förvaltat gården. Genom åren har flera 
renoveringsinsatser gjorts. 2008 byggnadsminnesförklarades gården.  

ORSAKER TILL ÅTGÄRDER 
Den senaste fönsterrenoveringen utfördes för omkring 25 år sedan, enligt Källbergs 
Byggnadsvård. Påstrykning av vitpigmenterad olja utfördes 2006. Fönstren var innan 
påbörjade arbeten i stort behov av underhåll. Kitt hade lossnat och färgen 
flagat/urlakats.  

 

 
Figur 2. Exempel på fönster och omfattningars skick innan påbörjade arbeten. Foto: 
Ulrika Olsson, Länsmuseet Gävleborg, 2020-04-02. 

UTFÖRDA ARBETEN 
Samtliga fönsterbågar har åtgärdats på verkstad. Arbetena är till största del utförda i 
enlighet med åtgärdsförslaget från Källbergs.  

Efter skrapning har trärena ytor grundats med kokt linolja. Bortfallet kitt har 
kompletterats med nytt av fabrikat Åffa linoljekitt. I åtgärdsförslaget står att bågar, 
karmar och foder därefter har strukits en gång med linoljefärg. Vid kontakt med Rolf, 
hantverkare på Källbergs, så framgår att delarna har strukits två gånger med 
linoljefärg, den första med 50/50 färg och kokt linolja och den andra med outspädd 
färg. Foder och bröstlister har genomgått samma behandling. Vit linoljefärg från 
Engwall o Claesson har använts. Endast en mindre trälagning har utförts och det på en 
av de blyspröjsade bågarna som vetter in mot gården.  
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Figur 3. Fönsterrenovering pågår inne i Källbergs verkstad. Foto: Ulrika Olsson, 
Länsmuseet Gävleborg, 2020-10-29. 

 
Figur 4. Fönster mot söder efter avslutade arbeten. Foto: Ulrika Olsson, Länsmuseet 
Gävleborg, 2020-11-05. 
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Figur 5. Fönster in mot köket på den västra sidan. Foto: Ulrika Olsson, Länsmuseet 
Gävleborg, 2020-11-05. 
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Figur 6. Fönster mot söder efter avslutade arbeten. Foto: Ulrika Olsson, Länsmuseet 
Gävleborg, 2020-11-05. 
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Figur 7. Bostadsdelen in mot gården efter avslutade arbeten. Foto: Ulrika Olsson, 
Länsmuseet Gävleborg, 2020-11-05. 

ÖVRIGA ANTIKVARISKA IAKTTAGELSER OCH/ELLER 
ÅTERSTÅENDE VÄSENTLIGA SKADOR 
Vid slutbesiktningen 2020-11-05 upptäcktes att fåglar hade hackat i sig av det nya 
kittet på flera fönsterbågar, framförallt i bottenstyckena eftersom de är lätta att nå för 
fåglarna när de sitter på fönsterbrädan. Under hösten hade Källbergs åtgärdat den här 
typen av skador, bara för att vid nästa besök upptäcka att fåglarna hade varit där igen. 
Efter slutbesiktningen skulle Källbergs sätta upp skydd i form av skivor för att 
skadorna inte ska förvärras. Skadorna kommer att åtgärdas till våren, när vädret 
tillåter och fåglarna kan hitta mat på annat håll.  

Antikvarisk medverkande upplevde att färgskikt på några fönsterbågar var väldigt 
tunt och att träet lyste igenom. Källbergs ska åtgärda detta.  
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Figur 8. Exempel på skada på kittet orsakat av fåglar. Foto: Ulrika Olsson, Länsmuseet 
Gävleborg, 2020-11-05. 
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