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Inledning
Gården Norra Godby, Godby 6:3 är belägen norr om Arboga stad. Gården ligger i ett öppet
odlingslandskap med skogsbeklädda holmar insprängda i landskapet. Norra Godby har en
karaktäristisk gårdsbild där lider och magasin bildar flyglar till huvudbyggnaden. Söder om
mangården ligger en ladugård och källarbod.
Fastighetsägaren för Norra Godby har under 2005 ansökt om bidrag för
byggnadsvårdsåtgärder på gårdens magasin och visthusbod inom ramen för Länsstyrelsen i
Västmanlands läns projekt Stöd till överloppsbyggnader av enklare typ. Länsstyrelsen
beviljade bidrag på 7 020 kr i beslut den 17 maj 2005, dnr 434-1746-05 samt tilläggsbeslut på
5 480 kr daterat den12 december 2005. För antikvarisk kontroll svarade Västmanlands läns
museum genom byggnadsantikvarie Anna Ahlberg, som även sammanställt föreliggande
rapport.

Gården Godby 6:3, magasinet är markerat med en röd ring.

Historik
Norra Godby har en karaktäristisk gårdsbild där lider och bod bildar flyglar till
huvudbyggnaden. Söder om mangården ligger även en ladugård som idag är ombyggd till
stall samt en källarbod. På Norra Godby finns totalt fem byggnader där huvudbyggnaden
troligtvis är uppförd kring 1850 och bod och lider kring 1870–1880-talet. På gården återfinns
samma byggnadsbestånd som på den gamla ekonomiska kartan från 1908.

Gårdsbebyggelsen är välbevarad och har höga kulturhistoriska värden. Under 2004 fick
ägarna av Godby 6:3 bidrag för åtgärder på taket på det östra lidret från Länsstyrelsen i
Västmanlands län.

Byggnadsvårdsåtgärder
Magasin och visthusboden är uppförd i timmer klädd med stående locklistpanel. Taket är täkt
med ett enkupigt taktegel och byggnaden vilar på en grund i natursten. Magasin och
visthusboden har två dörrar i stående plank och några mindre fönster. Fastighetsägaren har
beviljats bidrag för omläggning av tegeltaket. Vid omläggning har läkt bytts och undertak
lagats. Befintliga pannor har plockats om och kompletterats med äldre enkupiga tegelpannor,
som funnits på gården. Hängrännor har satts upp och byggnaden har rödfärgats. Fönster och
foder har renoverats och målats.

Resultat
Fastighetsägaren och antikvarisk kontrollant har haft underhandskontakt under arbetet. En
slutbesiktning av byggnadsvårdsåtgärderna genomfördes av Västmanlands läns museum den
11 oktober 2005 och de ansökta åtgärderna är genomförda och godkända ur antikvariskt
perspektiv.

På gavel mot söder finns de gamla elledningarna kvar.

Gavel mot söder med nymålade vindskivor och panel.

Byggnaden mot väster med det omlagda taket och nya hängrännor.

Äldre taktegel har använts vid omläggningen.

Nytt återanvänt tegel har lagts på det västra takfallet.

Norra gavel med rödfärgad panel och renoverat fönster.

Nytt återanvänt tegel har även lagts på det östra takfallet.
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