Datum: 2020-06-08

PM granskning WSPS statusrapport 20180607 om fastigheten Sankt Peter 39, Bredgatan 19 och 21 i Lund.

Inledning
Kulturen har av Lunds kommun ombetts att lämna synpunkter på den besiktning som WSP
gjort på uppdrag av Lundafastigheter. Texten nedan är ett resultat av en genomgång av WSPs
rapport, en arkivsökning och besök på plats. Brandutrymning och visst eftersatt underhåll är
frågor som bör åtgärdas inom kort. Arbetet har genomförts under maj 2020.

Lagskydd
Byggnaderna på Sankt Peter 39 består av två gatuhus, Bredgatan 19 uppfört 1795 och Bredgatan 21 uppfört år 1785. De är skyddade som byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen 3 kap.
Fråga väckt om byggnadsminne registrerades 1979 och skyddsbestämmelserna beslutades
av Länsstyrelsen 1995.
Gällande detaljplan är från 1976, i den anges kb, ”område för kulturhistorisk byggnad”, byggnaderna var då skyddade som byggnadsminne och planen hänvisar egentligen bara till detta
faktum.
Sankt Peter 39 ligger inom område av riksintresse för kulturmiljö. Byggnaderna utgör en del
av flera skyddade korsvirkesgårdar längs Bredgatan och Kyrkogatan (Wickmanska, Liljewalchska, Kjederqvistska, Ekska, Glädjen 15 mfl. Det sydsvenska byggnadsskicket och gårdsmiljöerna är särskilt omnämnt i riksintressebeskrivningen.
2015 deltog Kulturen i ett möte med Lundafastigheter, Länsstyrelsen och föreningen Vänskapens hus. Vid mötet (20150203) påpekades att det i några utrymmen var svårt att besiktiga
skicket och att en belamring var problematiskt avseende brandsäkerheten samt att en vårdoch underhållsplan borde tas fram för att underlätta förvaltningen av byggnaden med beaktande av de kulturhistoriska värdena.
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Skyddsbestämmelserna ur RAÄ bebyggelseregister:

Kort byggnadsbeskrivning
Byggnaderna är uppförda i korsvirke med fyllningar av bränt tegel på låga socklar av natursten.
Fasaderna är putsade på gårdssida och gatusida medan gavlarna, i den mån de är synliga är
utförda med synligt korsvirke och putsade fält mellan timran. Bredgatan 19 har en källarhals
med bruna trädörrar på gårdssidan. Bredgatan 21 har en öppen farstu i trä mot gården. Bredgatan 19 (södra huset), har ett brutet sadeltak belagt med rödfärgade fibercementplattor i facettmönster av typen eternit. I takfallen finns mindre gjutjärnsfönster av äldre typ. Skorstenar
av gult tegel. Bredgatan 21 (norra huset) har ett sadeltak med valmade gavlar belagt med
rödfärgade fibercementplattor i facettmönster av typen eternit. I takfallen finns mindre gjutjärnsfönster av äldre typ, två gula tegelskorstenar finns i taknock, båda kröns av pipor av glaserad keramik av typen Skromberga. Infart till gården sker genom portgången invid södra gaveln på Bredgatan 19, det finns även en portgång vid norra gaveln på Bredgatan 21 men den
är stängd med en port. Fram till 1970-talets rivningar fanns flera gårdshus i gult tegel som
bland annat inrymde spannmålshandeln, idag är gårdsmiljön delvis bebyggd med en gemensamhetsbyggnad och ett större bostadshus ut mot Laurentiigatan. Gatuhusen 19 och 21 nås
också från Laurentiigatan via gården.

Synpunkter WSPs rapport
WSPs rapport är daterad 20180607, den är utförd av Björn Östbard på WSP management
med underkonsulterna Sweco systems AB och Ventkontroll RB. I rapporten beskrivs att upp-
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draget omfattar en statusbesiktning med åtgärdsförslag och kostnadsbedömning och att besiktningen omfattar Bygg, El, Rör och Luft. Det finns inga uppgifter om att man under arbetet
haft kontakt med sakkunnig kulturvärden, Stadsbyggnadskontoret i Lund eller med Länsstyrelsens kulturmiljöavdelning. WSPs rapport är kortfattad men en mening om att den inte utgår
från en helhet kring byggnadens förutsättningar kunde ha funnits med.

Sammanfattning
WSPs rapport är förstås en kortfattad statusbeskrivning men viktigt är att i rapporten upplysa
om de frågor som kräver ytterligare utredning då de är kopplade till de kulturhistoriska värdena.
Om stomme, exteriöra eller interiöra ytskikt ska förnyas eller underhållas måste det föregås av
en projektering som tar utgångspunkt i den kulturhistoriska värdefulla miljön, dagens ytskikt
kan exempelvis dölja äldre ytskikt med egenskaper som kräver särskild behandling exempelvis
limfärg, kalkfärg, lerbruk eller äldre tapetlager.
Byggnaderna på Bredgatan 19 och 21 utgör en del av vårt mest värdefulla kulturarv, det finns
mycket få bevarade byggnader från denna tid och i denna byggnadstradition i våra svenska
städer. De ska ses i sitt sammanhang av bevarade korsvirkesgårdar längs Bredgatan, Kyrkogatan och St Petri kyrkogata, där de utgör en viktig del av den sammanhållna miljön av hantverks- och handelsgårdar längs en av Lunds historiskt sett mest betydelsefulla gator. Målet
bör vara att säkerställa dessa byggnader på lång sikt, underhålla kontinuerligt och att verksamheterna som bedrivs i lokalerna tar hänsyn till detta och att åtgärder för verksamheten
anpassas till byggnadernas förutsättningar. Det gör att energibesparingar eller åtgärder för att
förenkla förvaltningen måste komma i andra hand efter säkerställandet av de kulturhistoriska
värdena, dock måste en användning av byggnaden prioriteras för att säkerställa byggnaden
på sikt. Analysen måste fördjupas och bättre tydliggöra skillnaderna byggnadsdelarna emellan.
Förenklat kan sägas att de äldre detaljerna och byggnadsdelarna är färre på Bredgatan 21 och
det tekniska skicket är sämre. På Bredgatan 21 finns mer fukt i bottenvåningen och synliga
skador.
Brandskyddsåtgärder och takomläggning är enligt min uppfattning de mest prioriterade åtgärderna. På vinden till Bredgatan 19 (södra huset), syns spår efter inträngande vatten och dagsljus silar in genom råsponten på ett ställe, detta måste omgående åtgärdas. En vård- och underhållsplan bör upprättas, för att täcka en del av kostnaderna för en sådan kan fastighetsägaren söka medel från Länsstyrelsen. Vård- och underhållsplanen ska beskriva vilka åtgärder
som bör vidtas och med vilka material och metoder eller i mer komplicerade delar föreslå fördjupad projektering. De större frågorna som kräver mer underlag inför beslut är dränering, byte
av bjälklag i bottenvåningen på Bredgatan 21 samt omputsning av fasader. En putsanalys kan
göras för att avgöra brukssammansättningen, även en undersökning av timrans fukthalt bör
göras.
På vinden finns lösa dörrblad och fönster som tillhör byggnaden, det är viktigt att dokumentera
dessa, mäta upp och försöka identifiera var på våningsplanen de har suttit.
De omfattande restaureringsinsatserna på 1970-talet innebar bland annat att en köksflygel på
Bredgatan 19 revs, och rumsindelningen intill denna köksflygel har ändrats något. Det är av
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stor vikt att en analys av eventuella nya utrymningsvägar tar sin utgångspunkt i tidigare genomförda åtgärder för att minska risken att 1700- eller 1800-talskonstruktioner ändras i onödan.
Nedan kommenteras rapporten i samma ordning som den presenteras med WSPs kommentarer i röd kulör. I de fall statusbedömningen upprepas, så som frågan om att det förekommer
golvmaterial av äldre typ, kommenteras detta inte mer än vid ett tillfälle.

Statusbesiktning Bygg
2.1 Bredgatan 19
2.1.1. generellt
Statusbedömning dåligt skick.
Under detta stycke listas 16 punkter. Den första punkten ”Vid besiktningstillfället konstaterades
eftersatt underhåll under längre tid” är en sammanfattning av inventerarens upplevelse. Därefter följer 9 punkter rörande inre ytskikt som egentligen inte berör frågor om hot mot byggnadens fortbestånd utan mer handlar om estetik eller subjektivt präglade upplevelser. Visserligen
är en flagnande färg eller krackelerad färgyta ett faktum, men om det är lämpligt att byta ut
eller inte beror på vilket syfte man har och vilka mål man vill uppnå. Att golvmaterial är av äldre
typ är ju inte per definition något olämpligt i en äldre byggnad. Formuleringar av denna typ
behöver kompletteras med en beskrivning av rummets karaktär, kulturhistoriska värde och
vilka delar, byggnadsdetaljer eller ytskikt som bygger upp dessa kulturhistoriska värden. I en
del rum kan ju patina eller spår av långvarigt bruk vara en del av de kulturhistoriska värden
som är tänkta att skyddas med byggnadsminnesbestämmelserna. Förekomsten av plastmattor
i byggnaden är en punkt som redovisas men materialet skiljs inte från parkettgolv, linoleum
eller sintrade keramiska plattor. Plastmattor är ett ytskikt som knappast har något med de bärande kulturhistoriska värdena i byggnaden att göra och genom sin sammansättning och täthet
riskerar de att hindra nödvändig fuktvandring vilket kan leda till fuktskador i underliggande
träbjälklag.
Listan avslutas med sex punkter som berör byggnadens stomme och yttre ytskikt, som jag ser
det är dessa sex punkter väsentliga att utreda vidare eller åtgärda för att säkerställa byggnadens fortbestånd. Punkterna innehåller beskrivningar av sprickor i puts, läckage i yttertak och
insektsangrepp i takstol, fukt i källare och brister i dränering. Trottoaren på Bredgatan ligger
så högt att ventilerna till krypgrunden ligger under den nivån och trappsteget till entrén ligger
knappt över trottoaren. Till listan vill jag tillägga att det på vinden lagras stora mängder lättantändligt material i form av textilier, böcker och möbler. Dessa inventarier försvårar en besiktning och utgör en potentiell brandrisk. Listan skulle kunna kompletteras med en prioriteringsordning och en tidsangivelse. I det fallet skulle jag vilja föreslå säkerställandet av ett bättre
brandskydd inom detta år, 2020, liksom en restaurering av yttertaket inom 2021.
WSPs rapport är förstås en kortfattad statusbeskrivning men viktigt är att i rapporten upplysa
om de frågor som kräver ytterligare utredning då de är kopplade till de kulturhistoriska värdena.
Om interiöra ytskikt ska förnyas eller underhållas måste det föregås av en projektering som tar
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utgångspunkt i den kulturhistoriska värdefulla miljön, dagens ytskikt kan exempelvis dölja äldre
ytskikt med egenskaper som kräver särskild behandling exempelvis limfärg, kalkfärg, lerbruk
eller äldre tapetlager.
Viktigt att poängtera är att byggnaderna utgör en del av vårt mest värdefulla kulturarv, att huvudsyftet med att bevara byggnaderna är att säkerställa de värden som den fysiska miljön
bildar. Det gör att energibesparingar eller åtgärder för att förenkla förvaltningen måste komma
i andra hand efter säkerställandet av de kulturhistoriska värdena, dock måste en användning
av byggnaden prioriteras för att säkerställa byggnaden på sikt.

2.1.2 Plan 1.
Inredningen i kök och toaletter av äldre typ, är inte per definition en nackdel i en kulturhistorisk
miljö. I detta fall finns i några rum partier av äldre fast köksinredning från 1900-talet första hälft
som bedöms ha kulturhistoriska värden. På Bredgatan 19, bottenvåningen finns även ett komplett badrum samt toalett med badkar, sanitetsporslin, kakel, klinker som bedöms vara inrett
på 1930-talet. På detta plan finns även äldre vattenradiatorer i gjutjärn samt elinstallationer i
form av strömställare i bakelit och kuloledningar som kan vara från 1930-talet. Det finns även
delar av köksinredning som bedöms vara från 1900-talets början. Men det finns även sentida
slarvigt dragna ellinstallationer samt sentida köksinredning av folierade spånskivor som inte
har någon väsentlig del i kulturvärdena. Ett parkettgolv lagt i fiskbensmönster kan vara från
1900-talets mitt eller första hälft men har lackats och där lacken krackelerats, har ekparketten
färgats mörk. I två rum på bottenvåningen finns en senare tapet men som kanske valts för att
passa en historisk miljö. I detta fall har den så kallade rosenvingetapeten använts, med motiv
från 1500-talet, vilket kanske är lite missvisande i denna 1800-talsmiljö och det är troligen
förenligt med byggnadsminnet att låta omtapetsera rummet i en annan tapet som anknyter till
byggnadens historiska gestaltning.

”Förekommer fönster av 1glas med separata innerbågar samt fönster med isolerrutor. Fönster
uppvisar bristfälligt underhåll och bör ommålas i sin helhet. Av energiskäl bör fönster alternativ
bytas.”
Med tanke på byggnadens ålder och historia är det egentligen närvaron av isolerrutor som är
negativt och förekomsten av enkelglas positivt, eftersom de senare antyder hög ålder och potentiella kulturhistoriska värden medan isolerglasen utgör det motsatta. För att förbättra energihushållningen kan innerbågar i traditionell utformning eller med lågemissionsglas sättas in. I
några fall har de traditionella innerbågarna avlägsnats, kanske för att underlätta ventilation, en
del av dessa förvaras på vinden. Fönsterkarmar med utformning för innerbågar kan enkelt
förses med innerbågar för bättre värmeekonomi. På flera ställen finns fästen och spår efter
tidigare innerbågar.

”Ytterdörrar av trä uppvisar bristfälligt underhåll och bör renoveras/utbytas”
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Ytterdörrarna är av äldre traditionell typ och skyddade i byggnadsminnesförklaringen enligt
min tolkning av skyddsbestämmelserna. Behöver dörrblad eller karm lagas i något fall ska det
ske med traditionella metoder och material, identiska dimensioner och med traditionell ytbehandling, exempelvis handhyvling av ytor. Inför eventuella åtgärder ska kontakt tas med länsstyrelsen för tillstånd. Vid åtgärder kan intressant information som kan bidra till ökad kunskap
om byggnadens historia upptäckas, det kan handla om äldre färgsättning, tidigare ändringar,
spår efter tidigare verksamhet etc.
I byggnaden finns innerdörrar av en typ förekommande på sent 1700-tal och tidigt 1800-tal
med hjärtformade smidesbeslag, utanpåliggande smideslås med äggformat mässingsvred.

2.1.3 Plan 2
”Golven generellt är slitna och det förekommer skador och släpp. Förekommer svikt och knarr
i golv. Vissa golv lutar.”
”Golv bör renoveras och riktas samt golvmaterial bör bytas ut.”
Det måste klargöras skillnaden mellan patina, det vill säga spår av långvarigt bruk av byggnaden, och rena mekaniska skador eller åverkan. Det är också nödvändigt att förtydliga de karaktärsdrag som är specifika för äldre byggnader, svikt, knarr och svagt lutande trägolv är en
del av en äldre korsvirkesbyggnads karaktärsdrag och följden av de sättningar som ofta präglar riktigt gamla hus, som bör bevaras om inte lutningen övergår i ett säkerhetsproblem på
något sätt. Ett generellt byte av knarrande eller lutande trägolv kan medföra skador på de
kulturhistoriska värdena. På Bredgatan 19 finns traditionella kilsågade brädgolv av hög kvalitet
samt en del ytor som är täckta med plast eller linoleum. Linoleummattorna förefaller i några
fall vara av en typ vanlig på 1930-talet, parkettimitation.
Dörren till vindstrappan är av sentida utformning och kan bytas till en brandklassad dörr utan
att de kulturhistoriska värdena minskar, medan de övriga dörrbladen i trapphusen är av hög
ålder med kulturhistoriska värden.
Mot gården finns en smal kökstrapp i trä som inte uppfyller krav på utrymningsväg på grund
av att den är för smal, en breddning av denna påverkar det kulturhistoriska värdet och dörren
på bottenvåningen är en av de äldre bevarade i byggnaden. En ny projektering av brandsäkerheten bör göras med utgångspunkt i att säkerställa de kulturhistoriska värdena.
Ett badrum med badkar och sanitetsporslin från uppskattningsvis 1930-40-tal finns på detta
våningsplan, det bör bevaras.

2.1.4. Vind
”Det kan konstateras att det förekommer/har förekommit läckage genom yttertak. Missfärgad
takpanel. Bör kontrolleras/delvis bytas.”
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”Det kan konstateras angrepp av skadeinsekter på takstolar och bjälkar. Bör kontrolleras och
åtgärdas.”
”Takfönster av äldre modell. Läckage kan konstateras. Bör utbytas.”
Kommentar: Jag stödjer WSPs bedömning att det finns läckage och att byggnadens tak måste
läggas om för att säkerställa skalskyddet, fukten gynnar träförstörande insekter i takstolen och
i timmerstommen. Däremot är det inte lämpligt att byta takfönster, istället bör insatsen inriktas
på att restaurera takfönstren. Det bör också påpekas att vinden är belamrad med möbler och
böcker utan historiskt samband med byggnaden, de många föremålen försvårar besiktning
och en eventuell brandbekämpning. Viktigt dock att urskiljning görs så att de dörrblad och
fönster som flyttats upp hit dokumenteras och bevaras och i bästa fall återbördas till sin tidigare
plats nere i våningarna.

2.1.5. Källare
Kulturen kommentar: WSP listar sju punkter som hänger samman med förhöjd fuktnivå i källaren. Vid besök 20190404 eller 20200527 upplevdes inte fukten som besvärande, en avfuktare var installerad med direkt avvattning i golvbrunn, men spår fanns på golvet efter att vatten
runnit, och någon bärande trästolpar var rötskadad i nederdel. Fuktgenomslag och sprickor är
inte av ett slag som är ovanligt för äldre källare. Frågan om dränering och avledning av ytvatten
bör utredas vidare innan beslut tas om större åtgärder i källaren. Utrymmet bör inte användas
för förvaring utom undantagsvis och då inte av textil eller papp, idag innehåller källaren en stor
del material utan sammanhang med byggnaden som kan förvärra fuktproblematiken.

2.1.6 Fasader
”Förekommer putssläpp och sprickor i fasadputsen.”
”Fasaderna bör renoveras alternativt omputsas.”
Kulturen kommentar: Putsfasaderna på Bredgatan 19 innehåller några enstaka mindre
sprickor som kan lagas lokalt. Att putsa om byggnaderna helt är mycket kostsamt och om inte
det finns allvarliga brister i putsen, att den är så tät eller hård att skador uppstår på bärande
stomme, bör den inte bytas. En putsanalys kan göras för att avgöra brukssammansättningen,
även en undersökning av timrans fukthalt bör göras, sammantaget kan detta ligga till underlag
för ett beslut om eventuellt byte av fasadputs.
Den södra gaveln består av oputsad tegel, fogningen i tegelytan bör ses över för att hindra
inträngande fukt.
”Fönster uppvisar bristfälligt underhåll. Bör bytas.”
Kulturen kommentar: Fönstren är i flera fall av äldre traditionell typ och andra är tillverkade på
1900-talet i traditionell modell men samtliga är skyddade i byggnadsminnesförklaringen enligt
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min tolkning av skyddsbestämmelserna. Behöver enstaka delar av fönsterbåge eller karm lagas i något fall ska det ske med traditionella metoder och material, identiska dimensioner och
kulörer. Inför eventuella åtgärder ska kontakt tas med länsstyrelsen för tillstånd. Vid åtgärder
kan intressant information som kan bidra till ökad kunskap om byggnadens historia upptäckas,
det kan handla om äldre färgsättning, tidigare ändringar, spår efter tidigare verksamhet etc.
bör restaureras/underhållas med traditionella material och metoder.
”Ytterdörrar av trä uppvisar bristfälligt underhåll. Bör renoveras alternativt bytas.”
Kulturen kommentar: Ytterdörrarna är av äldre traditionell typ och skyddade i byggnadsminnesförklaringen enligt min tolkning av skyddsbestämmelserna. Behöver dörrblad eller karm
lagas i något fall ska det ske med traditionella metoder och material, identiska dimensioner
och med traditionell ytbehandling, exempelvis handhyvling av ytor. Inför eventuella åtgärder
ska kontakt tas med länsstyrelsen för tillstånd. Vid åtgärder kan intressant information som
kan bidra till ökad kunskap om byggnadens historia upptäckas, det kan handla om äldre färgsättning, tidigare ändringar, spår efter tidigare verksamhet etc.

2.1.7 Yttertak
”Takbeläggning består av eternitplattor. Läckage har förekommit/förekommer. Bör renoveras
alternativ bytas till ny takbeläggning.”
Kulturen kommentar: Bredgatan 19 (södra huset), har ett brutet sadeltak belagt med rödfärgade fibercementplattor i facettmönster av typen eternit, det förefaller som om det saknas
underlagspapp vilket medför en stor risk för inträngande vatten. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv kan man hävda att taket representerar en äldre tradition och i sig är kulturhistoriskt intressant men här måste risken för att inträngande vatten skadar 1700-talstakstolen vägas in. En
ställvis lagning kan lösa frågan tillfälligt men på sikt bör en lösning med takomläggning och
underlagspapp övervägas. Frågan om vägval beslutas av Länsstyrelsen men ägaren har möjlighet att föreslå en kulturhistoriskt anpassad åtgärd. Vid takfallsfönstret åt gården finns spår
efter läckage i råsponten och dagsljus silar in genom råsponten på ett ställe, detta måste omgående åtgärdas.
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2.2 Bredgatan 21
WSPs statusbedömning beskriver samma företeelser som för Bredgatan 19 ovan och mina
kommentarer blir därför de samma men förenklat kan sägas att de äldre detaljerna och byggnadsdelarna är färre på Bredgatan 21 och det tekniska skicket är sämre. På Bredgatan 21
finns mer fukt i bottenvåningen och synliga skador. En tröskel är exempelvis rötskadad så att
ett hål bildats. På bottenvåningen till Bredgatan 21 består golven till stor del av en gjuten betongplatta, om den saknar kapillärbrytande skikt kan den medföra förhöjd fukt i skorstensfundament och väggar. Golven är i denna del av byggnaden sentida klinkergolv, laminatgolv eller
plastmatta. Det som även skiljer är att Bredgatan 21 vid WSPs besiktning innehöll lägenheter
och man beskriver att det saknas egen toalett i en av lägenheterna. Det är en brist under
förutsättning att den delen av byggnaden även fortsättningsvis ska nyttjas som bostad. WSP
beskriver även att lägenhetsdörrar är bristfälliga och bör bytas. Det är inte lämpligt att byta
lägenhetsdörrar eftersom de är av äldre typ, från 1800-tal eller tidigt 1900-tal och är skyddade
i byggnadsminnesförklaringen enligt min tolkning av skyddsbestämmelserna. Om man av behöver förbättra brandskyddet kan man lösa det med varsamma metoder så som exempelvis
extra monterade skivor av brandhärdat glas eller svällister. Inför eventuella åtgärder ska kontakt tas med länsstyrelsen för tillstånd. Här finns även åtminstone två byggnadsdelar med stort
värde för byggnaden, en glasskylt med texten ”Spannmål Kraftfoder Gödning” och en spegeldörr med firmanamnet textat ”AB Hans Bengtsson kontor”. På Bredgatan 21 finns även äldre
platstillverkad takstuckatur samt en äldre eldstad som kan vara ursprungligt från 1700-talets
slut. Detta är idag mycket ovanligt i Lund och har ett stort kulturhistoriskt värde. Här finns även
en äldre lucka i vindsbjälklaget som kan ha använts för att lyfta upp varor på vinden. Även
äldre spegeldörrar samt spröjsat överljus och en trätrappa.
I fråga om fasadernas skick är Bredgatan 21 troligen något sämre än Bredgatan 19, åtminstone
finns det putssläpp och missfärgningar på nedre delen av gatufasaden intill sockeln. Detta är
troligen förorsakad av för hög fukthalt i sockeln, möjligen förorsakad av bristande dränering,
förhöjd markyta och kanske förvärrat av för starkt bruk i sockelputsen som stänger inne fukt.
Om sockelputsen utförts med cementhaltigt bruk kan det finnas behov av att avlägsna detta
för att ersätta med traditionellt hydrauliskt kalkbruk. Äldre bilder visar att det även under 1900talet, före restaureringen på 1970-talet, fanns skador i puts vid sockeln.
I trapphuset åt gården på Bredgatan 21 finns en buktande innervägg och bristningar i golvsockeln, innanför denna vägg finns ett badrum med läckande vattenrör där vattenspegel bildats på golvet (20200527), detta måste åtgärdas omgående. En bred ramp har lagts för att
tillgängliggöra detta badrum utan anpassning i fråga om varsamhet om kulturvärdena.
En jämförelse mellan de äldre källarfönstren i Bredgatan 19 och golvbjälklagsventilationen i
Bredgatan 21 samt portgången på 21, visar att trottoar längs Bredgatan höjts avsevärt, detta
kan ha förvärrat fuktproblematiken på Bredgatan 21. Det kan även vara aktuellt att se över
avrinningen och dräneringen på gården.
I lägenheten på bottenvåningen mot norr har sentida håltagningar i vägg gjorts vilket visar en
tretexisolering med luftspalt, en riskabel konstruktion i ett fuktdrabbat hus. I denna del av huset
finns även äldre spegeldörrar inklädda med plywood. På gårdssidan till Bredgatan 21 finns ett
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dörrblad av senare tillverkning, kanske från 1900-talets mitt eller andra hälft med senare gångjärn, men här finns även ett äldre dörrblad med spegelindelning under farstun.
Takstolen är synlig på vinden, den har byggts om vid något tillfälle men oklart vid vilken tid,
vidare dokumentation bör göras. Vinden är belamrad med föremål utan samband med huset,
dessa utgör en potentiell brandrisk och risk för att man sent upptäcker läckande tak eller skadedjursangrepp. Men på vinden finns även äldre inredning som hör till huset, dörrblad, garderobsdörrar och fönster, dessa måste bevaras på vinden eller märkas upp och flyttas till annan
säker plats.

Henrik Borg, 20200608
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BILDBILAGA

Bredgatan 19 bv, wc o bad från ca 1930.

Bredgatan 19 ov, köksinredning äldre.
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Bredgatan 19 vind, ljus siprar in och råspont fläckig av fukt.

Bredgatan 19 vind, stort antal föremål minskar möjligheten till att upptäcka fukt och ökar risken
för våldsamt brandförlopp.
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Bredgatan 19 ov, på vinden finns äldre dörrblad som måste bevaras i byggnaden, på bilden
syns även en enkel brandvarnare, ej ansluten till larmcentral.

Bredgatan 19 ov, här syns infästningar efter tidigare innerbågar.
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Bredgatan 21, ov, enkelt brädgolv från 1900-talets första hälft, med spår efter tidigare eldstad.

Bredgatan 21, gatufasad med putsskador vilka indikerar fukt i sockeln, denna typ av skador
förekommer även på äldre bilder.
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Bredgatan 21 bv, äldre trätrappa med
sättning, fuktskador i vägg t v, sentida laminatgolv.

Bredgatan 21 vind, stort antal föremål minskar möjligheten till att upptäcka fukt och ökar risken
för våldsamt brandförlopp.
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Bredgatan 21 ov, platsdragen stuck av typ
från 1800-talet.

Bredg 21, sentida köksinredning invid ålderdomligt äldre spiskomplex.
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Bredgatan 21 bv, spegeldörr ca 1900 med målad skylt från Bengtssons spannmålshandel,
som fungerat som lägenhetsdörr under senare tid, sentida laminatgolv

Bredgatan 21 bv, äldre dörrblad som sågats i överdel för att kompensera sättningar, ytskikt
förnyade med stomme och planlösning äldre.

