
Storgatan 11 i Falsterbo – en av stadens äldsta gårdar. 

          Del 2.  Ombyggnadsfas och beskrivning av metodik.  

 

När en gammal gård som denna står kvar i relativt oförändrat skick ända fram i 

modern tid finns det oftast en anledning. En sådan kan vara att ägarsläkten ser 

den som en kapitalreserv, som man hellre låter ligga än väljer att göra 

kostsamma nyinvesteringar i, kanske har man löst sina bostadsfrågor på annat 

håll eller insett att en ombyggnad till dagens krav ligger i nivå med eller över 

kostnaden för nybyggnation. Kanske ser man den bara som ett kärt minne där 

ens förfäder kämpat för sitt levebröd under svåra tider, eller mindre sannolikt, 

ser man den som ett omistligt kulturminne. Det senare är nämligen främst 

relaterat till samhällets syn på bevarandefrågor, en syn där man enkelt kan 

friskriva sig från de ekonomiska aspekterna. Samhällets stöd till bevarandet av 

privatägda byggnader är obefintligt. Ändå vill man gärna ha dem kvar. 

Vi har skisserat gårdens historia i del 1. Det vi ser där är en process under flera 

hundra år, oftast präglad av livets umbäranden och brist på ekonomiska medel. 

Husen byggdes av enkla material, som sten, lera, halm och torv som fanns att 

tillgå i den närliggande omgivningen. Byggmästare var förbehållna samhällets 

prestigebyggnader, bondgårdarna byggdes av bönderna själva i en process där 

man hjälpte varandra. Fackkunskaper var inte nödvändiga, traditionen att bygga 

i enkla naturmaterial var välkänd av alla. 

När vi idag skall ta oss an en sådan byggnad står vi inför två uppgifter: 

1. Att analysera husets tekniska historia och dess förändringar under den 

långa tid som det funnits på plats. Att kunna bedöma hur moderna 

material skall kunna sammanlänkas med de historiska, vilka material som 

måste bytas ut på grund av tekniska skador eller för att deras livslängd 

helt enkelt är förbi. Att sätta husets tekniska skick i relation till den 

användning som man vill ha för kommande sekel. 

2. Att definiera hur huset skall kunna användas under den period som man 

står inför, kan det byggas till, bara byggas om, eller stå kvar som det är? 

Skall det användas som museibyggnad i konserverat skick eller kunna 

fortsätta att vara bostad i en tid med utökade funktionella krav och krav 

från dagens bygglagstiftning?  



Den andra aspekten är kanske enklast att svara på. Det finns inga önskemål 

från kommunen, som kan använda sin förköpsrätt, föreningslivet eller andra 

ideella organisationer att investera i en museibyggnad. Återstår då att 

acceptera att huset kommer att fortsätta användas som bostad. Det är då svårt 

att hävda att en byggnad som varken har vatten, avlopp eller värme i annan 

form än järnkaminer för vedeldning, skall stå oförändrad. Vi har en 

bygglagstiftning som kräver energieffektiva värmesystem, välisolerade 

väggar, grund och takstolar, handikappanpassning m.m. Detta går det inte att 

bortse ifrån vid en ombyggnad, som kostnadsmässigt överträffar det 

befintliga husets värde mångfaldigt. Den bör bedömas som nybyggnation, 

kanske med en välkommen kompromissvilja initierad av kulturvårdande 

myndigheter. Vindsvåningen, som aldrig tidigare varit inredd för 

bostadsändamål, har fastighetsägaren en planenlig rätt att utnyttja eftersom 

den utgör 35% av den totalt möjliga bostadsytan i byggnaden. Samtidigt är 

en inredd vind den främsta energibesparande åtgärden i en byggnad som har 

bristfällig eller obefintlig isolering i väggar och fönster. 

Behovet av anslutande nybyggnation uppstår automatiskt genom att dagens 

teknik är utrymmeskrävande och medför stora ingrepp i en gammal byggnad. 

En tillbyggnad är därför planerad innehållande värmecentral, kopplad till en 

bergvärmeinstallation, tillsammans med teknisk utrustning för tvättstuga och 

el- och teleinstallationer. Genom att sammankoppla denna med det gamla 

huset via ett orangeri, kan moderna krav på uterum kombineras med ett 

energibesparande glashus för ökat solinflöde i boendet.  

Både vindsinredningen och tillbyggnaden är således väsentliga komplement 

för att kunna motivera det gamla husets fortsatta existens. Dessa ingår därför 

i den inlämnade och beviljade bygglovsansökan för om- och 

tillbyggnaden. 

I del 1 som avhandlar husets historia beskrivs att huset ursprungligen varit 

mindre och byggts till under 1800-talet i både norr och söder. Genom att den 

ursprungliga tomten gått ner till nuvarande Gåsgatan har ingen passage mot 

Storgatan behövts. Man har därför förlängt huset ända fram till 60 cm från 

det norra grannhuset, som då också hörde till samma ägarfamilj. När tomten 

delades under 1950-talet försvann kopplingen till Gåsgatan och den smala 

passagen till Storgatan blev enda förbindelse mellan gata och tomtmark. Då 

detta inte fungerar relativt ett modernt boende, har bygglov sökts och 

beviljats för en flyttning av den norra gaveln, så att en meters bredd på 



denna passage erhålls. Detta medger att cyklar, barnvagnar, sopkärl m.m. kan 

tas in på tomten utan att behöva transporteras genom huset. 

Detta är några av de avgörande dispositioner som måste göras vid ett 

bevarande av byggnaden för att en anpassning skall kunna ske till vår tids 

boende och den kravbild som de facto existerar även från byggnadsnämndens 

sida. 

 

Låt oss då se på den första av de två nämnda aspekterna – husets 

tekniska skick och möjligheterna till ett bevarande av antikvariska 

byggtekniker. 

I del 1 har det tekniska byggnadsskick som varit okulärt tillgängligt 

dokumenterats utförligt och beskrivits. När byggnadsplatsen etablerats och 

kunnat skyddas har det fortsatta arbetet med analysen av den tekniska 

historiken kunnat fortsätta. Man kan då konstatera att några nämnvärda 

bygginsatser inte har gjorts i huset under de senaste hundra åren. 

Förklaringen till detta ligger sannolikt i det förskräckande skick som 

konstruktionen befunnit sig i, och i svårigheterna att korrigera problemen.  

Dessa problem kan främst hänföras till dels den ursprungliga stommen med 

löst på mark liggande grundstenar och ett korsvirke, med stolpar uppresta av 

furuplank av obekant ursprung, dels till önskemålen under slutet av 1800-

talet att öka den invändiga rumshöjden med 15 cm genom att lyfta 

mellanbjälklaget och dels till övergången från halmtak till taktegel efter 

bränderna i Falsterbo. Vi skall nedan gå igenom dessa problem, hur de lösts 

då och vad man kan göra idag. 

Husets historia framgår av del 1. Vi har då att hantera dels det ursprungliga 

korsvirkeshuset, dels de senare tillbyggda delarna i norr och i söder. Dessa 

har olika byggteknik i alla avseenden. 

Korsvirkeshuset med sin byggteknik från början av 1700-talet eller strax 

dessförinnan, är grundlagt genom att stolparna placerats på större stenar, 

nästan i nivå med omgivande mark. Mindre stenar har lagts ut däremellan. 

Detta är en konstruktionsmetod med rötter i medeltiden. Stolparna 

sammanfogas parvis med takbalkar som bladas genom stolparna och fästs 

med utvändiga trädubbar. Horisontella löshult håller ihop stolparna i väggens 

längdriktning. I ovankant läggs ett hammarband som blir upplag för 



takstolarna. Normalt görs stolparna av ekvirke och har ett närmast 

kvadratiskt snitt. Detta är nödvändigt för att löshulten skall kunna bladas in i 

stolparna och ge önskvärd stabilitet åt stommen. En korsvirkesstomme skall 

kunna stå för sig själv och bilda det konstruktiva skelettet i huset. Allt annat 

är förbrukningsvara. Det gäller lerfyllningar, fönster och dörrar och halmtak. 

 

 

  

 

Överst t.v. ser vi korsvirkesstolparnas skick med omfattande rötskador i nederdelen. T.h. 

visas hur den pulvriserade nederdelen av stolpen förlorat kontakten med underliggande 

grundsten. Underst ser vi dels hur löshulten bladats in genom ett snitt i stolpen, dels hur 

fönstret (nu uttaget) sågats ner i löshultet och klinestörarnas fäste (t.h. på bilden.) 

 



I detta fallet har stolparna utförts av furu och som breda plank med snittet 8 x 

28 cm. Sannolikt kommer stolparna från de då förfallna kompanihusen, 

kanske använda som golvtiljor. Problemet vi står inför här är att furuvirket 

har begränsad hållbarhet och att det lilla stolpdjupet 8 cm får väggen att 

svikta utåt samtidigt som inbladningen av löshulten då skett genom 

ursparingar på stolparnas insida, inte infällda i stolpen. Vid påfrestning på 

stommen vrids löshultens fäste ur stolparna. Det handlar då om en enkel och 

billig konstruktion med begränsad hållbarhet. Hammarbandet har utförts av 

samma furuplank. I nutid ser vi att stolparnas nederdel (c:a 40 cm) är ruttna 

och angripna av insekter. Överdelen är hårt sargad av att hålen för 

takbalkarnas infästning har lämnats öppna när nya takbalkar lagts in högre 

upp. Löshulten har som konsekvens samma klena dimension, c:a 8 x 10 cm, 

vilket gjort konstruktionen bräcklig när störarna som bär lerklinet borrats ner 

i löshulten. Ursparingarna för löshulten i stolparna har reducerat stolpens 

snitt till 4 x 28 cm i den för böjning mest utsatta delen. Om 

korsvirkesstommen hade frilagts i sin helhet idag hade konstruktionen rasat 

samman direkt. Genom rötskadorna i stolparnas nederdel hade hela stommen 

hängt i luften, separerad från grunden.  

                        

Snitt genom gatufasaden som visar hur löshulten kapats (fönstret uttaget) för att få plats 

för 1800-talets högre fönster. Väggen har därmed förlorat sin stabilitet. Till vänster på 

bilden ser vi hur man med 5 cm cementputs på hönsnät försökt hålla samman väggen. 

Något som knappast gjorde saken bättre var att man under början av 1800-

talet ville ha större fönster, först i den ursprungligen inredda delen och under 

senare delen av 1800-talet också i de norra delar som tidigare varit förråd och 



hönshus, då ombyggda till bostad. För att få plats med de högre fönstren 

kapades löshulten, vilket uteslöt att behålla korsvirkesstommen som bärande. 

När man tog bort löshulten tog man samtidigt bort fyllningarna av lerkline, 

vars störar hade sin infästning i löshulten. Då skedde nästa skifte i 

konstruktionsprincip, lerklinet byttes mot lersten (soltorkad, obränd lera i 

tegelformat). Hela gatufasaden genomgick denna ombyggnad. Gårdsfasaden 

behöll sin gamla konstruktion, men med djupa inskärningar i löshulten för 

större fönster. Självfallet försvagade dessa ingrepp den konstruktiva 

stommen radikalt.  

Grunden har under hela perioden från början av 1700-talet till slutet av 1800-

talet bestått av samma utlagda stenar, kompletterade med mindre lös sten där 

lersten ersatt eller kompletterat klinet. Efter att huset belastats ytterligare 

genom skiftet från halmtak till de tunga tegeltaken strax efter förra 

sekelskiftet, har grund och ytterväggar börjat röra sig utåt. Man har därför 

gjort en utvändig betonggjutning utanför båda ytterväggarna under början av 

1900-talet för att försöka hålla samman huset och undvika totalkollaps. 

Denna syns som en 15 cm utskjutande sockel och är inte ursprunglig.  

                 

På bilden ses gatufasaden från insidan. Vi ser hur de kvarvarande korsvirkesstolparna 

delar murverket av lersten i icke sammanhängande sektioner. Överst ser vi det förhöjda 

hammarbandet, som då fått ett mellanrum till lerstensväggen under, fyllt av löst material. 



Avgörande för undermineringen av husets konstruktiva sammanhållning har 

varit höjningen invändigt av mellanbjälklaget, genom att de gamla förbanden 

mellan korsvirkesstolparna och takbalkarna kapats. Detta skedde under 

mitten av 1800-talet. Hammarbandet har lyfts upp och förlorat sitt förband 

mellan takstol, korsvirkesstolpar och takbalkar, vars syfte är att hålla ihop 

byggnaden för utåtverkande krafter. Mellanrummet har fyllts slumpvis 

genom instoppade lersten och enstaka tegelstenar utan sammanhållning. I 

vissa fall har de nya takbalkarna lagts ovanpå de gamla, utan konstruktiv 

samverkan. Man har samtidigt försökt förbättra värmeisoleringen genom att 

lägga på ett nytt invändigt skikt av lersten, ofta lagt på högkant för att spara 

invändigt utrymme. 

     

Förhöjningen av mellanbjälklaget framgår här, med dubbla takbalkar ovanpå varandra. 

Hammarbandet ligger högt över väggen, som lagats med löst material. Punktlasten från 

hammarbandet och takstolarna har knäckt den sköra murpelaren av lersten. Lagningar 

utan konstruktiv verkan har gjorts med lersten på flatan och lera. Eftersom korsvirket inte 

längre för ner lasten till grunden är huset här mycket nära att rasa samman. 



Flera av de tvärgående innerväggarna har haft den äldre 

konstruktionsprincipen med lerkline på korsvirkesstomme med störar, medan 

ytterväggarna haft lerstensfyllningar. Detta har omöjliggjort de nödvändiga 

förband i mötet mellan väggarna som håller samman byggnaden. 

Ytterväggarna böjer sig därför utåt. Ytterligare en komplikation är de stora 

sättningar som skett på grund av den otillräckliga grundläggningen. 

Gårdsfasaden har en sättning i storleksordning 15 cm i förhållande till 

gatufasaden och husets norra del har en sättning i samma storleksordning 

relativt den södra.  

Både den norra och den södra förlängningen av korsvirkeshuset har utförts 

under 1880-talet och då genom murning med bränt fulltegel på en förstärkt 

stengrund i murbruk. Väggarna är murade i förband med en stens tjocklek 

(25 cm) och är putsade med cementputs. Samtidigt har de äldre 

lerstensväggarna putsas om utvändigt med tjock cementputs på 

hönsnätsarmering i syfte att hålla ihop nya och gamla fasader. Även dessa 

tegelväggar har fått sättningssprickor som delar murverket konstruktivt. 

             

Husets södra parti visar den under 1800-talet tillbyggda delen t.h. om fönstret. 

Gavelväggen t.h. har byggts om i bränt tegel medan förlängningen av ytterväggen utförts i 

en blandning av överblivet material. Observera att förband saknas mellan gavel och 

långsida. Förstärkning av takstolen har gjorts av entreprenören för att huset inte skall 

rasa. Bilden visar också att takstolarna går i en vågrörelse på grund av sättningarna. 



Man kan sammanfattningsvis säga att huset är ett lappverk av 

byggnadstekniker från flera århundraden, som genom ogenomtänkta 

ombyggnader och icke kompatibla metoder resulterat i ett hus som med fog 

kunde förväntas rasa samman när som helst. Alla nödvändiga konstruktiva 

och sammanhållande förband saknas och all vistelse på byggnadsplatsen får 

betecknas som riskfylld. Den första åtgärd som byggherren gjorde direkt 

efter inköpet var att säkra de takstolar i husets södra del som var på väg att 

trycka ut ytterväggarna. Att initialt ta ner takstolarna var avgörande för att 

kunna skapa en säker arbetsplats innan förstärkning av väggar och grund 

utförts. 

Hur skall man då sammanväga dessa konstruktiva aspekter med det 

kulturhistoriska bevarandeintresset?  

Med tanke på målsättningen att inreda vindsvåningen står det helt klart att 

den ökande belastning som en välisolerad inredd vindsvåning innebär inte 

klaras av husets befintliga väggar. Om ett renoveringsarbete skall kunna 

utföras måste huset förstärkas underifrån och uppåt. En första självklar åtgärd 

är därför att lyfta av befintligt tegeltak och takstolarna, som saknar hållbara 

upplag i väggarna, innan ytterväggar och grund kan säkras. För att kunna 

göra detta har ett väderskydd rests över byggplatsen. Den renoveringsplan 

som också ingår i bygglovshandlingarna innebär principiellt att husgrunden 

först säkras genom invändig pågjutning och undergjutning av åtkomlig sten 

för att få en ny grundsula med tillräcklig stabilitet för att bära en förstärkning 

av ytterväggarna. Eftersom husets skall förses med värmeslingor i ny 

bottenplatta läggs alla systemledningar ner under bottenplattan först, isoleras 

och gjutes igen. Huset har därmed fått en stabil grundläggning som genom 

ståldubbar inkörda mellan grundstenarna håller samman ytterväggarna. Den 

gamla konstruktionen med trägolv på reglar lagda direkt i sanden är inte 

möjlig att använda i ett hus som skall fungera under kommande hundra år. 

Nya massiva plank med samma utseende som de gamla läggs istället på det 

uppvärmda betonggolvet.  

Metodiken som skall prövas för ytterväggarna innebär att de inre delar som 

under 1800-talet ”tilläggsisolerats” med lös lersten avlägsnas så att den yttre 

delen, bestående av själva korsvirkesväggen, kan göras åtkomlig och 

renoveras, samtidigt som en ny inre bärande vägg av lecablock ersätter 

lerstenen. Denna lecavägg får ett murkrön av ett s.k. U-block som kröner 

både den gamla och nya delen av ytterväggen och blir det sammanhållande 



elementet mellan väggar, mellanbjälklag och takstolar. U-blocket fylls med 

armering och betong och kommer att hålla samman husets alla ytterväggar. 

Därefter kan den gamla, yttre delen av ytterväggen demonteras, virke 

repareras och lagas och ny fyllning av lämpligt material muras in. 

 

 

Överst ser vi hur en ny invändig grundsula gjuts i förband med den gamla väggen och den 

nya bottenplattan. Denna skall stabilisera och hålla samman husgrunden. Nedan har den 

flyttade norra gaveln murats upp igen med samma, rengjorda fulltegel. Innanför teglet ser 

vi den nya bärande stommen av lecablock med krönblock för armering, som skall gå runt 

hela huset och avlasta ytterväggens yttre del från takstolarnas belastning. 



Kan då korsvirkestimran repareras? Husets yttre skal är det som i första 

hand representerar det kulturhistoriska intresset, dess konstruktion har vi 

redan konstaterat saknar förutsättningar för en renovering. Gårdsfasaden har 

kvar sin synliga korsvirkestimra, medan gatufasaden vid bytet av klineväggar 

till lersten putsats i sin helhet. Vid kontakter med Kulturen och 

byggnadsnämnden har vi föreslagit att även gatufasaden skall få sitt 

korsvirke återställt, men detta har avslagits av vederbörande. Denna 

egendomliga inställning till renoveringen av en korsvirkesfasad från den tid 

då korsvirkeshusen dominerade stadsbilden påverkar de fortsatta besluten. 

Alla de gamla korsvirkesstolparna står nämligen kvar under putsen, medan 

löshulten kapats vid montaget av de nya fönster som sattes in i mitten på 

1800-talet. Med det tillvägagångssätt som vi förordat hade det varit möjligt 

att demontera och bygga upp denna fasad igen med ursprungligt utseende. 

Nu måste ändå korsvirkesresterna tas ut på grund av omfattande rötskador, de 

ruttna stolparna kan inte byggas in igen under den nya kalkputs som avses 

ersätta cementputsen. Allt synligt korsvirke måste tas ut och sammanfogas 

med friska virkesdelar innan det sätts in igen – ett omfattande arbete. 

   

 

       Av byggnadsnämnden avvisat förslag till återställande av ursprunglig korsvirkesfasad.  

 

På grund av de skador i den yttre lerstensväggen som uppstår då fönster, 

ytterdörrar och korsvirkesstolpar tas ut för renovering, bör byte av material i 



fyllningarna ske till äldre bränt tegel. Detta material användes vid 

tillbyggnaderna i norra och södra delarna av huset. Genom att demontera 

dessa enstensväggar (nödvändigt för att laga sättningsskadorna i söder och 

för att flytta väggen i norr) och mura upp dem igen som en yttre 

halvstensvägg kombinerat med den inre lecaväggen kan det gamla teglet 

återanvändas även till delar av långsidorna. Komplettering bör ske med 

återvinningstegel av samma sort. Som framhållits ovan är lerkline och lersten 

förbrukningsmaterial i en äldre byggnad. 

Fönstren består av tre typer – de äldsta med blyspröjsar från 1700-talet, de 

traditionella med sex glas från 1830-talet och några från 1880-talet med mitt- 

och tvärpost. De senare som suttit i gatufasaden ersätts med de traditionella 

för att få samma utseende i hela gatufasaden, de blyspröjsade avses monteras 

i gårdsfasadens korsvirke. Samtliga fönster med sina lösa innerbågar har vi 

bedömt skall kunna renoveras och befinner sig nu på Holmströms 

Snickerifabrik. De skall återmonteras efter utbyte av skadade virkesdelar, 

renovering av beslag och blyspröjsar. Detta är kanske den viktigaste 

kulturhistoriska insatsen vad gäller husets exteriör. 

  

 

En komplikation vid renovering av fönster är att förr murades lerstenen 

direkt på ovankarmen, det fanns inga balkar att hålla uppe murverket med, så 

som vi gör idag. Tar man ut fönstren för renovering måste också murverket 

ovan fönstret tas ner. Karmarna byggs in direkt i murverket utan ställplats när 

det återmonteras. Vid detta förfarande bör armerade tegelbalkar användas för 

att möjliggöra framtida reparationer. 



När huset så fått ett nytt sammanhängande bärande system genom grund, 

ytterväggar och mellanbjälklag kan nya takstolar monteras och förankras i 

ett tekniskt hållbart system. Belastningen tas ner i ytterväggarnas inre 

stomme till den förstärkta grunden. Nuvarande takstolar är uppsatta vid förra 

sekelskiftet i samband med att halmtaket ersattes med ett tegeltak, direkt på 

läkt utan undertak. Takpannorna fästes då med ståltråd i bärverket och 

försågs med underförskalning (putsade fogar på undersidan). Det finns ingen 

anledning att behålla dessa klena, glest placerade och av insekter angripna 

takstolar i en ny takkonstruktion, som skall vara välisolerad och anpassad till 

de nya takkupor som avses byggas mot gården. Befintlig kupa mot gatan 

återskapas i originalskick. En modern takkonstruktion utförs med takpanel, 

papp, läktning och återmontering av de gamla tegelpannorna, så långt dessa 

räcker. Gatufasaden prioriteras därvid, komplettering sker på gårdssidan på 

lämplig plats. De gamla takstolarna kan knappast anses ha ett antikvariskt 

värde, i detta fallet måste den nya vindsinredningens tekniska skick få 

företräde. 

 

Takstolarna har ett skiftande utseende från olika delar av 1900-talet och bör kunna bytas. 

Gavelspetsarna muras invändigt upp med lecablocken för att klara 

brandklassen mot de närliggande grannfastigheterna, men förses utvändigt 

med träpanel lika det gamla utförandet. 



Det är samtliga aktörers målsättning att huset skall kunna stå kvar på 

sin plats i stadsbilden och kunna berätta om sin historia.  

Denna berättelse förmedlas främst genom husets nätta proportioner och dess 

attribut som fönster och ytterdörrar tillsammans med de ursprungliga 

materialvalen i exteriören. Därför läggs stor vikt vid renoveringen av de nu 

uttagna originalfönstren, som trots sin ålder bedöms kunna klara en 

renovering och ett återmontage. Den gamla entrédörren mot gatan genomgår 

samma process, men måste förstärkas invändigt. Även en omfattande 

renovering i nutid är en del av husets historia, på samma sätt som åtgärderna 

och behovet av förändring varit under tidigare århundraden.  

Det går däremot inte att bortse ifrån att huset måste genomgå en teknisk 

förnyelse för att kunna finnas kvar i framtiden. Huset är byggt med enkla 

metoder och det tekniska förfallet är totalt. Utan åtgärder hade huset störtat 

samman inom en nära framtid. Tidigare generationers misstag i detta 

avseende får vi betala för idag. Avvägningen mellan det antikvariska 

intresset och rätten till en rimlig boendestandard är svår att ta ställning till. 

Jag tror att man måste släppa kraven på att halmförstärkt lerkline och porös 

lersten murad med lerslamning skall ses som antikvariska inslag i en 

byggnad som skall ha en funktion i morgondagens samhälle. Däremot skall 

vi noga dokumentera dess historia och sammansättning. Genom att beakta 

husens planlösning och de byggnadsdetaljer som har en specifik relation till 

ålder och historia skapar man en bättre grund för deras bevarande. Efter 

utförd ombyggnad och renovering kommer huset att ha återtagit sin plats vid 

Storgatan och ingen kommer att kunna se någon skillnad. Därmed får det 

antikvariska intresset, sett ur allmänhetens synvinkel, anses vara uppfyllt. För 

den enskilde skall huset kunna tjäna som en fullvärdig bostad. 
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