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Förord 

Åren 2017–2019 genomfördes en etappvis upprustning av torpet Johannesdal, mer 

känt som Moas torp, uppkallat efter författaren Moa Martinson. Arbetet 

finansierades med statsbidrag och projektstöd beviljade av Länsstyrelsen. I 

projektstödet, från landsbygdsprogrammet 2014–2020, ingick pengar från 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Vidare beviljades bidrag från 

Nynäshamns kommun och från Stiftelsen Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. 

Denna rapport skrevs för att ge en byggnadshistorisk bakgrund, samt närmare 

redogöra för upprustningen 2017–2019.  

Stockholms läns museum 2020-02-15 

 

Rolf Hammarskiöld  

Bebyggelseantikvarie 
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Administrativa uppgifter  

Objekt:  Moas torp, Johannesdal  

Fastighet: Andra 1:12 

Socken:  Sorunda (del av fastigheten ligger i Ösmo socken) 

Kommun:  Nynäshamn 

Landskap:  Södermanland 

Länsmuseets diarienummer:  2016: 136, 2017: 55 och 2017: 118    

Länsstyrelsens bidragsbeslut: 2017-02-10, diarienummer 4341–40082–2016 

 2018-05-07, journalnummer 2017-4018-01 

Kommunalt bidragsbeslut: Nynäshamns kommun 2017-01-04  

Bidragsbeslut från Stiftelsen  

Konung Gustaf VI Adolfs fond: 2018-01-18, diarienummer K239-2017 

   

Beställare:  Sällskapet Moas vänner 

 c/o Harriet Thurgren 

 Blista 

 148 97 Sorunda 

Entreprenörer:  Åhlund Byggnadsvård AB  

 Noravägen Hallingstorp  

 610 74 Vagnhärad 

 Berggrens kakel- och murningsarbeten 

 Lokes väg 16 

 148 33 Ösmo 

 Nydeco Sthlm AB 

 Källbacken 6 

 169 34 Solna 

 Triact arboristtjänst 

 Tjäderslingan 1 

 148 40 Segersäng 

Antikvarisk medverkan: Stockholms läns museum 

Byggtid: 2017 – 2019, i tre etapper 

Antikvarisk slutbesiktning: 2017-10-27 och 2019-12-12 
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Sammanfattning av utförda arbeten 

Åren 2017–2019 genomfördes en etappvis upprustning av Moas torp. Arbetena inleddes i augusti 2017 

med omläggning/reparation av torpstugans yttertak. Sedan revs kökets svårt rötskadade 

golvkonstruktion. Under september-december 2017 pågick markarbeten i och runt stugan, för att få 

bättre vattenavledning. I november 2017 försågs grunden under köket med mekanisk ventilation, 

varefter ett nytt köksgolv lades.  

Nästa byggetapp vidtog i november 2018. Rötskadade golvkonstruktioner revs i stugans före detta 

tvättrum/WC, Moas arbetsrum/sovrum och trapphallen. Underliggande, fukthållande material 

fraktades bort. Mekanisk grundventilation tillkom, så som i köket vid föregående etapp. Nya golv lades. 

Arbetsrummet/sovrummets södra vägg lagades efter en fuktskada. I januari 2019 lagades 

farstukvistens golvreglar och väggar.         

Slutetappen, i juni 2019, berörde huvudsakligen torpets jordkällare. Dess överbyggnad i trä dömdes ut 

och revs. En ersättande överbyggnad restes på ny grund. Omgivande mark planerades så att 

jordkällaren fick bättre avrinning. I Moas arbetsrum/sovrum skedde en kompletterande 

tapetkonservering i november 2019. Slutbesiktning hölls fredagen den 12 december 2019.      

. 

 

 

 

 

  

 

 

Ovanstående orienteringskarta är hämtad från sällskapet Moas vänners hemsida, 

www.moamartinson.se. 

 

http://www.moamartinson.se/
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Byggnadshistorisk bakgrund 

Torpet Johannesdal tillkom genom avstyckning 1879.1 Köparen Johan Petter Johansson, grundläggare, 

byggde där en timrad torpstuga åt sig och hustrun Ulla Sundström. Ursprungligen var stugan uppdelad 

i två bostäder. I västra delen bodde torparparet, medan den östra hyrdes ut.  

Torparparet fick fem barn. Äldsta sonen Karl blev stenarbetare, liksom sin far. Vintern 1909–1910 

träffades Karl och Helga Maria Schwartz – senare Moa Martinsson – vilka snart väntade sitt första barn.  

Från mars 1910 bodde Karl och Helga ihop i Johannesdal. Under följande sex år fick paret fem söner. 

Familjen hade försörjningssvårigheter, vilka förvärrades av makens missbruksproblem, sedan även av 

första världskriget. Då torparen Johan Petter Johansson flyttade till ålderdomshem 1914 kunde sonen 

inte köpa ut honom. I stället övertogs torpet av Sorunda kommun, dit Helga och Karl i fortsättningen 

betalade hyra. 

   

På 1920-talet slog Helga Johansson in 

på ett författarskap, som snart tog 

fart. Samtidigt led hon svåra 

motgångar; två söner drunknade 

1925 och maken tog sitt liv i januari 

1928. Efter Karl Johanssons bortgång 

organiserade Helgas vänner en 

stödinsamling, så att hon kunde köpa 

tillbaka torpet från kommunen.2 

Insamlade medel räckte också till att 

ersätta farstukvisten med en bättre 

grundlagd, rymligare veranda, kantad 

av ett räcke med snickarglädje.      

 
1 Marken köptes 1879 genom avstyckning från hemmanet Andra nr 1, för 80 kronor samt ett årligt 

arrende på 1 krona. 
2 I ett lagfartsbevis daterat den 25/3–1928, registrerat den 28/10-1929, framgår att Moa och hennes 

tre söner köpte torpet Johannesdal för 750: -  

  

Bilden intill togs 1924, då traktens fotograf 

”Knäpp-Johan” kom på oväntat besök. I 

förgrunden står Helga Johansson – senare 

känd som Moa Martinson - med fyra av sina 

söner. På torpets knappa ägor hölls getter, 

som var lättare att föda än kor. I bakgrunden 

ses torpstugan med dåtidens enklare yttre. 

De faluröda panelfasaderna ser slitna ut. I 

fönstren satt enkelglasbågar, som också 

verkar eftersatta. Hängrännor och stuprör 

saknades. På västra sidan, stugans framsida, 

fanns en rucklig farstukvist med tunna 

sidopaneler och papptak. (Vintertid bildades 

svallis innanför farstukvisten.) 

Bilden ovan togs omkring 1930 då stugan hade fått en ny, rymligare 

veranda. I förgrunden står ett av torpets päronträd, planterat på 1880-

talet av platsens förste torpare Johan Petter Johansson.  
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Sommaren 1928 inledde änkan Helga ett förhållande med poeten Harry 

Martinson, som flyttade in på Johannesdal. Båda var vid denna tid kända 

skribenter i den vänsterradikala pressen. Vid deras äktenskap hösten 1929 

tog Helga namnet Moa Martinson. Under följande decennium fick makarna 

sina litterära genombrott.   

Med stigande inkomster fanns råd att modernisera torpet. Snickare Hjalmar 

Larsson i Ösmo anlitades för att tillverka nya ingångsdörrar och kopplade 

fönsterbågar, vilka vartefter ersatte stugans ursprungliga enkelglasfönster. 

En ny fasadpanel sattes upp 1933–34. Västra sidans veranda slöts med 

fönster, ingångsdörr och fasadpanel med vita knutar. På tomten 

nyuppfördes en jordkällare i betong.      

Vid en ombyggnad mot slutet av 1930-talet, verkställd av Moas söner, blev 

stugan till en sammanhängande bostad. Rinnande vatten, avlopp och 

centralvärme drogs in. Stugans gamla kök och en intilliggande kammare slogs 

ihop till en ”storstuga”.  En farstu på södra sidan borttogs för att få plats med 

en större sängkammare. En utbyggnad mot öster gjordes för badrum/WC och 

ett mer tidsenligt kök, samt en trappa till den förut oinredda vinden, som nu 

fick en kammare. Exteriört anknöt stugans utbyggnad till den äldre 

huskroppen, om än med moderna inslag som betonggrund och fönsterbågar 

utan spröjsverk.  

Efter att Harry och Moa separerade 1939 bodde Moa 

kvar på sitt torp med äldste sonen Olof.3 Under följande 

år slutfördes om- och tillbyggnaden. Därefter skedde 

måttliga förändringar. En sista modernisering på Moas 

tid var då storstugan fick nya brädgolv 1961–62.  

I augusti 1964 avled Moa, varefter Olof Johansson 

bodde ensam kvar, fram till sin bortgång 1974. Han 

nyttjade normalt bara vindskammaren, WC/badrum 

och kök. Övriga rum - Moas arbetsrum/sovrum, 

storstugan, angränsande kammare och farstu – stod 

mestadels orörda.    

Från 1974 övertog Moas yngste son Erik Johansson ansvaret för torpets vård och underhåll. Han och 

hans dotter Harriet Thurgren började visa Moas författarbostad för intresserade läsare. Sällskapet 

Moas vänner bildades 1982 för att främja denna publika verksamhet. Så utvecklades torpet till ett 

museum över ett av Sveriges mest kända författarskap under 1900-talet. 

Ännu mer känd blev platsen 1986, genom att långfilmen Moa delvis spelades in där. För 

filminspelningens skull borttogs inbyggnaden på torpstugans veranda. Efteråt sattes den tillbaka med 

mindre lyckat resultat.  

Stugans yttertak omlades 1989. Av misstag inträffade ett allvarligt takläckage vid omläggningen, så att 

köksgolvet måste bytas.     

Senaste yttre ommålningen skedde 2016. Då uppsattes även nya vindskivor.  

 
3 I ett brev daterat den 29/7–1940 avsade sig Harry Martinson alla vidare anspråk på bostad och lösöre. Därför 
kvarstår en del av hans gamla tillhörigheter i Moas torp.    

På 1930-talet tillverkade 

snickare Hjalmar Larsson 

stugans nuvarande 

ingångsdörrar med sina 

karakteristiska, åttasidiga 

fönsteröppningar.  

Foto Hanna Hjalmarsson 

Storstugan sedd mot öster. Foto Hanna Hjalmarsson 
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Kulturhistorisk värdering 

Det är som bostad åt författaren Moa Martinson som torpet Johannesdal har sin största historiska 

betydelse. Där tillkom merparten av hennes verk och där utspelade sig många av de händelser som 

hon skildrat. Torpet är en ovärderlig källa till förståelse och tolkning av Moa Martinsons liv och 

författarskap, som i hög grad varit självbiografiskt.  

Viktig är även kopplingen till Harry Martinson, som bodde på torpet under sitt elva år långa äktenskap 

med Moa och där skrev flera av sina verk. För övrigt ska nämnas torpets betydelse som samlingsplats 

för författare och kulturpersonligheter under 1930-talet.  

Stugan avspeglar i hög grad ett lokalt byggnadsskick. Att den väsentligen bevarats sedan Moa 

Martinsons dagar avgör dess kulturhistoriska värde. Byggnadsförändringarna från 1928 fram till Moas 

bortgång 1964 utgör årsringar, vilka återspeglar enskilda händelser i hennes liv, liksom en stärkt 

privatekonomi till följd av litterära framgångar.    

Sammantaget är Moas torp Johannesdal att betrakta som en riksintressant kulturmiljö. Dessutom finns 

ett lokalhistoriskt värde, då torpet förmedlar så mycket om levnadsförhållandena för en arbetarfamilj 

i trakten vid 1800-talets slut. 

Johannesdal finns omnämnt i Nynäshamns kommuns kulturmiljöprogram från 1983 som ett ”särskilt 

värdefullt kulturminne” genom sin koppling till Moa och Harry Martinson.   

Byggnadsbeskrivning 

Exteriör  

Intilliggande mark: Den ursprungliga 

stugan från 1879 ligger i en 

västsluttning. Marken faller från 

stugans västra, södra och norra sidor, 

men stiger på den östra.  

Stugans utbyggda del, från slutet av 

1930-talet, ligger längre upp i 

sluttningen. Där stiger marken på 

husets östra och norra sidor. Direkt 

inpå södra sidan finns en bergknalle.   

Grund/sockel: Torpstugan från 1879 

har grund av granit från bergtäkt; 

sockelmuren är lagd i ett jämnt skift, 

med bruksfogar. 1930-talets 

utbyggnad har en syllram av betong, 

gjuten på berg och upplagd sten.  

Stomme: Torpstugan från 1879 är timrad. 1930-talets utbyggnad har plankstomme.  

Fasader: Stugan är klädd med faluröd locklistpanel, dels från 1933 – 34, dels från senare delen av 1930-

talet. Panelen på västra sidans veranda/farstukvist panel uppsattes 1986, vid återuppbyggnad efter 

filminspelning. Dörr- och fönsterfoder, med sågad yta, är vitmålade.  

Takfotsbräderna är målade med vit linoljefärg, medan takfoten innanför är faluröd.  

På gavlarna sitter dubbla vindskivor, målade med vit linoljefärg. 

Knutarna är vitmålade på västra sidans slutna veranda/farstukvist och 1930-talets utbyggnad. 

På utbyggnadens östra gavel finns en öppen farstukvist, med fasonerade stolpar och däremellan släta 

faluröda paneler, krönta med vitt kryssräcke.   

Stugans norra gavel och västra långsida. Foto Rolf Hammarskiöld 
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Ytterdörrar: Stugan har två ljusblått målade ytterdörrar av ramverkstyp, tillverkade på 1930-talet av 

snickare Hjalmar Larsson i Ösmo. Dörrspeglarna är klädda med fasspåntpaneler. Upptill finns åttasidiga 

fönsteröppningar, vars fönster är spröjsade i nio rutor. 

Fönster: Fönstersnickerierna är vitmålade. I torpstugan från 1879 sitter kopplade utåtgående 

fönsterbågar, tillverkade på 1930-talet av snickare Hjalmar Larsson i Ösmo. Fönstren har kvadratisk 

form, är spröjsade i fyra rutor. I hörnen sitter korrugerade hörnjärn. I 1930-talets utbyggnad sitter 

avlånga, spröjslösa fönsterbågar, indelade med mittpost. I hörnen sitter korrugerade hörnjärn.     

Takavvattning: Vita hängrännor leder till stuprör med vinklade krökar. Stuprören är vit- eller 

rödmålade; färgsättningen anpassad till bakomvarande fasad.   

Tak: Sadeltak täckt med tvåkupiga tegelpannor, samt nockpannor. I takvinklarna sitter rändalar av 

rödlackad plåt. 

Skorstenar: Stugan har två skorstenar, dragna genom taknocken. Skorstenarna är tegelmurade och 

putsade, försedda med kragar och kupor av svartlackad och målad plåt. 

Interiör 

Västra sidans farstu/veranda har varit huvudingång, men senare fått 

karaktär av lusthus. Väggarna är klädda med vitlaserad fasspåntpanel. 

I taket, också struket med vit lasyr, finns dekorativa målningar utförda 

av Moa Martinson.  

Innanför farstun finns ”storstuga”/finrum, d v s torpets tidigare kök och 

en angränsande kammare, vilka slagits ihop. Där ligger ett lackat 

brädgolv från 1961–62. Papperstapeterna sattes förmodligen upp vid 

samma tid. Ramverksdörrar och dörrfoder är av 1930-talstyp, med 

rundad profil, målade med vit oljelackfärg. I taket sitter en fasonerad 

lockpanel, sannolikt från husets ursprungstid, vid senare 

modernisering målad med en vit oljelackfärg. Ursprunglig är 

kökseldstaden, med tillhörande bakugn, sedan länge tagen ur funktion. 

Under fönstren sitter sektionsradiatorer, tidigast från 1938.  

Stugans norra sida, med 1930-talstillbyggnaden till vänster och den ursprungliga stugans norrgavel till höger.  

Foto Rolf Hammarskiöld 

Interiörbild av farstun, med 

Moas dekormålningar.  

Foto Rolf Hammarskiöld 
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Sydväst om storstugan finns ett gästrum, en kammare med bevarat omfång från 1879. I golvet ligger 

en mönstertryckt linoleummatta av 1930-talstyp. Samtida är papperstapeterna, rutmönstrade i beige 

nyans. En bård med dubbla linjer sitter närmast paneltaket. Lister och foder är lackade, av 1930-talstyp, 

med svag profilering och rundade kanter. I nordöstra hörnet står en rektangulär vit kakelugn, med 

mässingsluckor. Under söderfönstret sitter en sektionsradiator, tidigast från 1938. 

Nordost om storstugan finns Moas arbetsrum/sovrum, som inreddes i slutet av 1930-talet då en 

tidigare farstu och kök slogs ihop. På golvet ligger en mönstertryckt linoleummatta, som sedan 2019 

är hopskarvad med metallister. På 

väggarna sitter grågula papperstapeter, 

med ett medaljongmönster i relieftryck 

och meanderbård. Lister och foder, av 

1930-talstyp, är släta med rundade kanter, 

samt vitmålade. I taket sitter en fasonerad, 

vitmålad lockpanel. En murad kamin, 

kvartcirkelformig och putsad, står i 

rummets nordvästra hörn. Under 

söderfönstret sitter en sektionsradiator, 

tidigast från 1938. Vidare från rummets 

östra sida leder en slät, vitmålad trädörr av 

1930-talstyp, med trycke av svart bakelit 

och förnicklad nyckelskylt. 

Dörren från arbetsrummet/sovrummet leder till husets utbyggda 

östra del. Närmast vidtar en trapphall med skurgolv och boardklädda, 

ljusgrönt målade väggar. Lister och foder är av 1930-talstyp, släta med 

rundade kanter. På östra sidan finns en rad väggfasta skåp. En lejdare 

av lackad furu leder upp till vindsvåningen. På norra och östra sidorna 

leder släta, ljusgröna trädörrar av 1930-talstyp, med trycken av svart 

bakelit och förnicklade nyckelskyltar. 

Norr om trapphallen finns badrum/WC, taget ur funktion. Rummet 

har blankt gråmålat betonggolv och boardklädda väggar målade i 

grågrön nyans. Foder är av 1930-talstyp, släta med rundade kanter. I 

fönstret sitter frostat glas. 

Storstugan, med farstu/veranda i bakgrunden.  

Foto Hanna Hjalmarsson 
Gästrummet sett mot söder.  

Foto Hanna Hjalmarsson 

Moas arbetsrum/sovrum. Foto Hanna Hjalmarsson 

Trapphallen – Foto Rolf Hammarskiöld 
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Öster om trapphallen finns kök med matplats, iordningställt i slutet av 

1930-talet. Köket har skurgolv och boardklädda vita väggar och tak. 

Lister och foder är av 1930-talstyp, släta med rundade kanter. 

Köksskåpen är platsbyggda, med ljusblå luckor och förnicklade beslag. 

Invid västra väggen finns kökets eldstadskomplex, med betonggolv 

framför och vitt kakel ovanför. I står en gjutjärnsspis från 1930-talet, 

Ankarsrum No 926, med tillhörande varmvattensbehållare i koppar. 

Intill järnspisen står en värmepanna från omkring 1960, 

Norrahammar, i svartemaljerat gjutjärn. I nordvästra hörnet står en 

emaljerad vit elspis Bolinders. Invid norra väggen, i anslutning till ett 

fönster, finns rostfri diskbänk och kran med detaljer i emalj. 

I vindsvåningen, inredd på 1930-talet, finns förvaringsutrymmen och 

ett södervänt gavelrum. Där bodde Moas äldste son Olof på vintrarna, 

fram till sin bortgång 1974. Rummet har skurgolv, tapetserade väggar 

och pappklätt tak. 

Läget inför upprustningen 2017–2019 

Sedan 1970-talet har Moas torp mestadels stått obebott, endast med underhållsvärme påslagen. 

Löpande underhåll har skett, men resurser har saknats för större reparationer. Därför ansökte 

Sällskapet Moas vänner 2016 om statsbidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

Den 18/10–2016 hölls ett planeringsmöte vid Moas torp, för att överblicka åtgärdsbehoven. I mötet 

deltog representanter för beställaren Moas vänner, entreprenören Åhlund byggnadsvård och 

Stockholms läns museum. Nedan uppräknade problem noterades.  

• Då västra sidans farstukvist återställdes efter 

1986 års filminspelning blev plåtavtäckningen 

felaktigt utförd, med följden att läckage orsakat 

rötskador kring ingångsdörren. Insidans 

fasspåntpanel hade av misstag kasserats och 

ersattes av en ny, illa uppsatt panel, lämnad utan 

ytbehandling. Ingångsdörren och fönstren blev 

illa inpassade, så att glipor uppstod. 

• Yttertakets omläggning 1989 var visserligen 

välbehövlig, men bristfälligt utförd. Takpappen 

under tegelpannorna täckte inte hela 

underlagspanelen, med ökad risk för fuktskador. 

• I 1930-talets utbyggnad sviktade golven. Svåra 

rötskador befarades.  

• Fundamentet under kökets spismur hade 

spruckit, beroende på dålig bärighet.  

• Marknivån kring 1930-talets utbyggnad låg alltför högt. Inpå grundmuren var växtligheten 

riklig. Uppenbarligen saknades tillfredsställande vattenavledning.  

Tre offerter från Åhlund byggnadsvård och ett antikvariskt utlåtande från Stockholms läns museum 

2016-10-24 dnr 2016–136 låg till grund för Länsstyrelsens bidragsbeslut 2017-02-10 4341-40082-

2016. Även Nynäshamn sköt till ett bidrag, efter beslut av kommunledningen 2017-01-04. Då första 

byggetappen precis avslutats inkom ett bidrag från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond, enligt 

beslut 2018-01-18, diarienummer K239-2017. För etapp 2–3 utgick projektstöd från Länsstyrelsen. 

På vinden finns ett södervänt 

gavelrum.  

Foto Rolf Hammarskiöld 

Rötskador förekom under ingångsdörren på 

västra sidans farstukvist.  

Foto Hanna Hjalmarsson 
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Upprustningen 2017–2019 

Etapp 1, augusti – december 2017  

Takomläggning - förarbeten 

I augusti 2017 nedtogs tegelpannorna nedtogs varsamt, för att så långt möjligt kunna återanvändas. 

Yttertakets undre delar skilde sig mellan 1879 års torpstuga och 1930-talets utbyggnad.    

• På 1879 års torpstuga dokumenterades flera skikt. Underst låg en ursprunglig taktäckning, 

bestående av ett brädtak med hyvlade pärt. 

Ovanpå fanns läkter för tegeltaket som låg 

fram till 1989. Ovanpå dessa läkter låg råspont 

med 1 meters mellanrum, för ett underlag av 

board och läkter för 1989 års tegeltak.  

• På utbyggnaden från 1930-talet fanns bara ett 

skikt, bestående av underlagspanel, tjärpapp 

och läkter. 

• I takvinklarna låg ränndalar av rödlackad plåt, 

monterade med klippta skarvar 

Sammantaget konstaterades flera brister vid närmast 

föregående omläggning, verkställd 1989. Ströläkter 

hade placerats med 60 cm mellanrum, vilket är för 

glest, så att tegeltäckningen blev ojämn. Ränndalar 

med klippta skarvar medför ökad risk för läckage, vilket 

hade uppstått på södra sidan. På 1930-

talsutbyggnaden täckte tjärpappen otillräckligt.    

Takomläggning - åtgärder 

På 1879 års torpstuga borttogs läkter och board från närmast föregående omläggning. Ursprungligt 

pärttak fick i huvudsak ligga kvar. I södra takvinkeln blev dock nödvändigt att ersätta rötskadade spån 

med råspont. I övrigt kompletterades befintlig råspont, varpå nya board/masonit lades. Strö- och 

bärläkter med dimension 25 x 50 mm sattes på regelrätta avstånd (Bygg-AMA).  

På 1930-talsutbyggnaden borttogs befintliga 

läkter, men takpappen fick sitta kvar. Ovanpå 

sattes ny takpapp, YEP2500, med klistrade skarvar, 

samt strö- och bärläkter med dimension 25 x 50 

mm på regelrätta avstånd. 

Befintliga ränndalar, med klippta skarvar, borttogs. 

Nya ränndalar av rödlackad plåt monterades med 

vikta skarvar.  

Befintliga tegelpannor kunde i huvudsak 

återläggas. Trasiga pannor ersattes med bättre 

begagnade. Takomläggningen avslutades i 

september 2017. 

 

 

På torpstugans tak finns en ursprunglig 

spåntäckning kvar under senare underlag för 

tegeltäckning. Foto Hanna Hjalmarsson. 

I förgrunden ses 1930-talsutbyggnadens nock och 

skorsten, med ny papp och läkter. Skorstenen var 

frostskadad och putsades därför 2017.  

Foto Hanna Hjalmarsson 
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Åtgärder på skorstenarna 

Torpstugans äldre, västra skorsten var igenmurad i mynningen, vilket förhindrade önskvärt självdrag. 

Därför återöppnades rökgången. Dessutom förhöjdes skorstensmuren och putsades på nytt med rent 

kalkbruk. En ny krage och överbeslag av svartlackad plåt monterades och ströks sedan med linoljefärg. 

På torpstugans yngre, östra skorsten, som var oputsad, förekom frostskadat tegel. För att få bättre 

skydd och ett enhetligare utseende putsades skorstenen i likhet med den äldre. En ny krage och 

överbeslag av svart plåt monterades, ströks sedan med linoljefärg.     

Takavvattning 

Genomgående monterades nya hängrännor och stuprör, de 

senare med mer traditionellt vinklade krökar. Målning skedde 

med vit respektive röd linoljefärg, avhängigt färgen på 

bakomvarande fasad. 

För att i framtiden få en torrare grund och golvkonstruktion 

lades dräneringsledning av 110 mm perforerade svarta plaströr 

kring 1930-talstillbyggnadens grundmur. På södra sidan ligger 

berget så ytligt att en ränna sågades. Dräneringsrören lades i en 

bädd av tvättad singel, omsluten av markavskiljande geotextil. 

På tillbyggnadens norra sida lades både dräneringsledning och 

ovanför denna en dagvattenledning av 110 mm slutna rör i 

orange PVC-plast. 

Dräneringsrören övergår på tomten norr om huset till slutna 

ledningsrör av orange PVC-plast. Dagvatten- och 

dräneringsledning fortsätter parallellt, via tre spolbrunnar 

norrut, under vägen och vidare till ett öppet utlopp i ett dike, 

vid en åkerkant ett femtiotal meter norr om stugan. Arbetet 

avslutades i december 2017. 

Dagvattenledning av 110 mm slutna rör 

lades i september 2017 längs norra 

grundmuren. Foto Rolf Hammarskiöld 

Den markbundna dagvattenledningen från Moas stuga har ett öppet utlopp cirka 50 meter norrut, i ett 

åkerdike, som därför är konstant vattenfyllt numera. Foto Rolf Hammarskiöld.  
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Omläggning av köksgolvet - förarbeten 

I september 2017 inleddes arbetena med kökets golvkonstruktion.4 Under brädgolvet visade sig, som 

befarat, stora skador. Trossbotten var helt sönderruttnad. Under de första septemberveckorna 

borttogs hela brädgolvet från 1989 med tillhörande gullfiberisolering, samt sönderfallna rester av 

1930-talets blindbotten. Även golvreglarna av sågade plank var uttjänta. För hand bortgrävdes cirka 

15 cm av underliggande markmaterial, bestående av grusblandad lera. Bitvis kom berg i dagen. 

Tillbyggnadens grundmur, en cirka 30 cm hög syllram av ballastrik betong, blev helt frilagd inifrån. 

Syllramen vilar på berg och upplagd sten. 

Omläggning av köksgolvet - verkställt 

Schaktbotten bestod av ”björklera”, lerhaltig mo rostfärgad av järnoxid. Ovanpå detta naturliga 

markmaterial lades tvättad singel 8–16, som ett kapillärbrytande skikt. Byggfilm av polyeten (Byggfolie 

Tenotät) lades som ångspärr. Sedan monterades mekanisk ventilation, med rör och aggregat. 

Nya golvreglar 45x195 mm lades med c/c-avstånd 600 mm. Som upplag tjänade väggarnas 

betonggrund, samt i rummets inre del upplagda stödpunkter av betongplattor. En blindbotten av 

skruvlimmad formplywood monterades. Luftutrymmet mellan blindbotten och golvbräder, 195 mm, 

isolerades med 100 mm skivor av pressad 

linfiber, lagda med förskjutna skarvar. 

Ett nytt spåntat brädgolv skråspikades. 

Golvbräderna är av gran 28 x 95 mm. Under 

elspisen i kökets västra del sattes en 

inspektionslucka. Framför järnspisen gjöts 

betong. I december 2017 var arbetet avslutat. 

I april 2018 såpskurades kökets nya brädgolv. 

Behandlingen upprepades flera gånger, för 

att ge golvet en mer smutsavvisande yta. 

Betongytan framför järnspisen målades med 

blågrå linoljefärg. 

 
4 Analysrapport 2017-09-18 från IVL Svenska Miljöinstitutet AB redovisade utifrån materialprov att kökets 
golvkonstruktion sannolikt angripits av brunröta, däremot ingen hussvamp. 

Bilderna togs 2017-09-05, då köksgolvet rivits upp. Blindbotten under golvet var helt sönderruttnad. Fritt vatten 

konstaterades under södra sidans betonggrund. Fotografier Rolf Hammarskiöld 

 

 Köksgolvet såpskurades i april 

2018. Foto Rolf Hammarskiöld 
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Etapp 2, november 2018 – januari 2019 

Moas arbetsrum/sovrum 

I Moas arbetsrum/sovrum demonterades hela 

golvet i november 2018. En mönstertryckt 

linoleummatta skars i tre sektioner, som togs upp för 

att senare kunna återläggas. Däremot offrades 

underliggande spåntat brädgolv, vilket sparade 

dyrbar arbetstid. Golvbräderna var spröda, på 

undersidan mögelangripna, för övrigt i ett 

standardutförande som alltjämt tillverkas. 

Bottenbjälklagets reglar var svårt rötskadade, 

blindbotten ännu värre. Under golvkonstruktionen 

vidtog fuktig lera, dit kutterspånsisolering rasat. Stora 

stenar och fast berg förekom. Rötter växte in.  

En bättre ventilerad golvkonstruktion med kontrollerat klimat var nödvändigt. I sovrummet, 

angränsande trapphall och WC grävdes sammanlagt 7,8 ton massor bort. Särskilt besvärligt var att 

spräcka bort berg. I utgrävt område ordnades ett dike med en dräneringsledning, från sovrummet via 

angränsande trapphall och WC till en sammankopplingspunkt under köksgolvet. 

Bortförd jord och berg ersattes med 10 cm singel, täckt med en byggfilm av polyeten (Byggfolie 

Tenotät) som ångspärr. Ventilationsrör lades och anslöts till befintligt aggregat, installerat under 

köksgolvet vid föregående byggetapp. Syftet med denna hjälpventilation är att minska risken för 

fuktskador i golvkonstruktionen, som ligger ogynnsamt i terrängen. 

Nya golvreglar 45x195 mm lades med c/c-avstånd 600 mm. 

Som upplag tjänar väggarnas betonggrund, samt i rummets 

inre del upplagda stödpunkter av betongplattor. En 

blindbotten av skruvlimmad formplywood monterades. 

Luftutrymmet mellan blindbotten och golvbräder, 195 mm, 

isolerades med 100 mm skivor av pressad linfiber. Skivorna 

lades med förskjutna skarvar. 

Ett nytt spåntat brädgolv skråspikades. Golvbräderna av gran 

28 x 95 mm lämnas obehandlade, eftersom de ska ligga 

under en heltäckande linoleummatta. Betonggolvet invid 

rummets eldstad gjöts under med finbetong, där hålrum 

uppstått efter avlägsnade golvreglar. Betongens yta 

renoverades med finavjämning 260 (fabrikatet Finja). 

 

 

 

Under golvreglarna låg stora stenar, som medförde 

att fukt kvarstannade. Foto Jon Åhlund  

Golvreglar lades ut i början av december 

2018. Foto Rolf Hammarskiöld 

Betonggolvet invid rummets 

eldstad lagades under senare 

delen av december 2018.  

Foto Rolf Hammarskiöld 
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Vid återläggning av rummets linoleummatta täcktes uppkomna skarvar med furulister, som målades 

gröna för att överensstämma med färgen i mattans tryckta mönster. Eftersom besökare snavade över 

furulisterna byttes snart till planare metallister, också grönmålade.   

På rummets södra vägg hade ett tapetavsnitt veckats och bakomvarande träfiberskiva skadats, till följd 

av tidigare läckage från taket. Den tapetserade skivan lossades varligt. I december 2018 hade ytan som 

deformerats blivit plan igen. Knappt ett år senare, i november 2019, utjämnades ytan med makulerat 

papper och cellulosalim. Tapetens mönster retuscherades med snabbtorkande vinylfärg (Flashe från 

Lefranc Bourgeois).  

Trapphallen 

I den trånga trapphallen mellan kök och sängkammare finns två platsbyggda skåp, som tömdes på sitt 

innehåll vid byggstart den 13/11–2018. Under byggtiden förvarades föremålen på annan plats. 

Trappan till övervåningen togs tillfälligt bort, för att komma åt alla golvytor. Trapphallens brädgolv 

revs, liksom de rötskadade bjälklagen. 

Urschaktning av markmaterial skedde, för att få en bättre ventilerad golvkonstruktion med kontrollerat 

klimat. I utgrävt område ordnades ett dike där en dräneringsledning anlades, som faller via före detta 

WC/badrum till en sammankopplingspunkt under köksgolvet. 

Bortschaktade massor ersattes med 10 cm singel, täckt med en byggfilm av polyeten (Byggfolie 

Tenotät) som ångspärr. Ventilationsrör lades och anslöts till befintligt aggregat, installerat under 

köksgolvet vid föregående byggetapp. 

Nya golvreglar 45x195 mm lades med c/c-avstånd 600 

mm. En blindbotten av skruvlimmad formplywood 

monterades. Luftutrymmet mellan blindbotten och 

golvbräder, 195 mm, isolerades med 100 mm skivor av 

pressad linfiber. Skivorna lades med förskjutna skarvar. 

Trappan som varit tillfälligt borttagen återställdes i 

december 2018. Inga reparationer krävdes. 

Ett nytt spåntat brädgolv skråspikades. Golvbräderna av 

gran 28 x 95 mm såpskurades, som köksgolvet sommaren 

innan, i föregående etapp. 

På trapphallens väggar målades bara nygjorda spacklingar. 

Annars sparades befintlig målning, för att spara patina. 

Före detta badrum/WC 

I före detta badrum/WC borttogs toalettstolen. Med 

bilningsmaskin revs befintligt betonggolv, som var 7–

10 cm tjockt, gjutet i flera skikt, förmodligen senare 

lagat. Betongen varierade i hårdhetsgrad, var bitvis 

oväntat porös. En sockel med inbyggda 

värmeledningsrör borttogs även. 

Under betongen låg ett undergolv i trä, förmodligen 

likadant konstruerat som i angränsande rum, dock 

svårt att urskilja på grund av långt gången förruttnelse. 

Golvläggning pågick i trapphallen i början av 

december 2018. Foto Rolf Hammarskiöld 

Betong bilades bort i före detta badrum/WC. 

Foto Jon Åhlund 
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Urschaktning av markmaterial skedde, för att få en bättre ventilerad golvkonstruktion med kontrollerat 

klimat. I utgrävt område ordnades ett dike där en dräneringsledning anlades, som faller till en 

sammankopplingspunkt under köksgolvet. 

Bortschaktade massor ersattes med 10 cm singel, täckt med en byggfilm av polyeten (Byggfolie 

Tenotät) som ångspärr. Ventilationsrör lades och anslöts till befintligt aggregat, installerat under 

köksgolvet vid föregående byggetapp hösten 2017. 

Nya golvreglar 45x195 mm lades med c/c-avstånd 600 mm. En blindbotten av skruvlimmad 

formplywood monterades. Luftutrymmet mellan blindbotten och golvbräder, 195 mm, isolerades med 

100 mm skivor av pressad linfiber. Skivorna lades med förskjutna skarvar. 

Ett nytt spåntat brädgolv skråspikades, som underlag för ett nytt betonggolv. I golvbräderna av gran 

28 x 95 mm spikades en 2 mm armeringsmatta, på distans. Ett 4 cm tjockt betonggolv gjöts av finbetong 

(fabrikatet Finja) samt finavjämning. Betongen fick torka ut några månader, innan den målades.  

De boardklädda väggarna lagades. Sentida gult kakel togs bort. På skilda håll frilades en underliggande 

grågrön färg, som visade hur rummet från början sett ut. Vid ommålning den 20–26/1–2019 valdes 

därför lackfärg i en grågrön nyans motsvarande NCS S 2010-G30Y.  

 

 

Västra sidans farstukvist/veranda  

I januari 2019 reparerades farstukvisten/verandan. Där sviktade golvet, beroende på att en 

underliggande regel var rutten och därför byttes. Ytterligare en regel byttes därför att den var för klent 

tilltagen. Farstukvistens ytterdörr justerades i läge, fick ett nytt karmöverstycke och ett nytt foder. 

Dörrlåset justerades. Rötskadad fasadpanel under ytterdörren byttes. Runt hela farstukvisten sattes 

en ny dropplist som målades faluröd. 

En kompletterande insats följde den 23–25 mars 2019 följde, då de spåntade panelväggarna inne i 

farstukvisten ströks med en vit lasyr, likadan som takpanelens. Så återskapades utseendet som 

rummet hade före en misslyckad reparation 1986.    

 

 

 

 

 

 

Vid renoveringen 2018 av f d badrum/WC valdes att ta bort sentida gula kakelplattor. Väggarnas 

färgsättning ändrades till en grågrön nyans. Foto Rolf Hammarskiöld  

Panel i farstun före och 

efter renovering.  

Foto Rolf Hammarskiöld 
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Etapp 3, juni 2019 

Jordkällaren 

Med början den 24 juni 2019 förnyades torpets jordkällare radikalt. På förhand stod klart att 

jordkällarens överbyggnad i trä var så skadad att den måste rivas och ersättas.  

Vid rivningen framkom att syllramen hade ruttnat bort. Svåra rötangrepp fanns också i takstolarnas 

nedre ändar. Efter att takkonstruktionen avlägsnats framkom att överbyggnadens grundläggning, 

bestående av betonghålsten i flera skift, var mer avancerad än väntat. Grundens övre murskift togs 

bort, för återanvändning, medan de nedre som låg djupt under marknivå lämnades kvar.  

Efter överbyggnadens rivning blottlades insidans välvda betongkällare för en tid. Grundläggning till 

ny överbyggnad förbereddes. En gjutform snickrades ovanpå grunden efter föregångaren. 

Betonghålsten återanvändes som distanser mellan källarmur och gjutform. 

Fredagen den 27 juni 2019 gjöts ny grund, en armerad kantbalk. Veckan därpå uppfördes källarens 

nya överbyggnad, som liknar sin föregångare, fast med några noterbara skillnader. Takfallet är något 

brantare och fasaden faluröd i sin helhet – knutarna inräknade. Omgivande mark har planerats för 

att få bättre avrinning än förut. I efterhand lagades källarens nedgång av betong. 

 

 

 

Trädavverkning 

Medan upprustningen pågick fastslogs att buskar och träd kring husen vuxit sig alltför frodiga. Massor 

av fallande löv och kvistar hamnar på taken, fukt kvarstannar och rötter söker sig in genom 

grundmurarna. Sommaren 2018 verkställdes därför en större slyröjning och trädavverkning. 

 

Slutkommentar 

Upprustningen 2017–2019 var ett projekt som växte i omfattning under arbetets gång. Mest berodde 

detta på att 1930-talets tillbyggnad har en ogynnsam placering i terrängen. Fukt kring grundmurar och 

under bottenbjälklagen hade medfört svåra rötskador. Frodig växtlighet förvärrade. 

För att komma tillrätta med problemen byggdes en helt ny golvkonstruktion, utrustad med mekanisk 

ventilation. Stuprören har anslutits till en markbunden dagvattenledning, så att regn- och smältvatten 

från taket rinner mer än 50 meter bort till ett åkerdike. Sådana tekniska lösningar kan förefalla väl 

avancerade i sammanhanget, men motiveras med byggnadens kulturhistoriska värde. Moas stuga är 

idag att betrakta som ett museum, med högt ställda krav på bevarande.    

                 

I juni 2019 gjöts en ny grund för jordkällarens 

överbyggnad. Foto Rolf Hammarskiöld 

Jordkällaren med snart halvårsgammal 

överbyggnad, i december 2019.  

Foto Rolf Hammarskiöld 
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