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Inledning
Muren 2:1 ligger strax söder om Virsbo mellan Kolbäcksån och väg 668. Gården består av
sex byggnader varav ett bostadshus. Den aktuella magasinsbyggnadens kulturhistoriska värde
är kopplats till gården som helhet där varje enskild byggnad är betydelsefull. Fastighetsägaren
har sökt bidrag inom ramen för Länsstyrelsen i Västmanlands läns stöd för
ekonomibyggnader av enklare typ. Länsstyrelsen beviljade bidrag på 75 000 kr i beslut daterat
2010-04-20, dnr 434-10980-09. För antikvarisk medverkan svarade Västmanlands läns
museum genom byggnadsantikvarie Ia Manbo som även sammanställt rapporten.

Utdrag ur digitala fastighetskartan 2004, skala 1:5 000. Den aktuella byggnaden är inringad.

Historik
Den aktuella magasinsbyggnaden var ursprungligen loge och vagnslider. På senare tid har den
främst använts till förvaring. Byggnaden finns med på Häradsekonomiska kartan från 1905–
11, några närmare uppgifter om uppförandeår finns ej.

Byggnaden är uppförd i liggtimmer i en och en halv våning med utknutar. Den bara stommen
är rödslammad. Sadeltaket vilar på åsar, en kroppås och två sidoåsar på vardera takfall. Längs
med takfallen finns glest lagda bakar under ett liggande undertak av sågade brädor. Ovanpå
undertaket ligger enkupigt lertegel. Byggnaden har tre ingångar, två större dubbelportar på
långsidorna samt en mindre port på den sydöstra fasaden. Ovanför den mindre porten finns en
lucka till andra våningen. Under sent 1900-tal har tillkommit två lider i korrugerad plåt, ett
mot den nordöstra gavel samt ett mot den nordvästra långsidan.

Byggnaden före restaurering.

Byggnadsvårdsåtgärder
Före
Teglet på taket var i många fall sprucket och pannorna hade halkat ur läge eller fallit ned
vilket lett till läckage. På kroppåsen fanns så omfattande rötskador att den hade gått av, även
undertaksbrädorna var på vissa ställen rötskadade.

Ovan t v: Underlagsbrädorna var på flera ställen rötskadade.
Ovan t h: Kroppåsen hade gått av på grund av vattenläckage.

På grund av förhöjd marknivå hade syllen flera rötskador. På byggnadens framsida, vid den
mindre porten, hade byggnaden satt sig så att syllen i det närmaste var av.

Ovan t v: Syllen var kraftigt rötskadad på grund av förhöjd marknivå.
Ovan t h: På ett ställe hade syllen gått av.

Efter
Kroppåsen har bytts i sin helhet och undertaket har lagats på flera ställen. På undertaket lades
en oljehärdad board samt ny läkt. Tegeltaket var i så dåligt skick att det mesta inte gick att
återanvända varför det lades om med nytt enkupigt lertegel.

Kroppåsen byttes samt delar av undertaket.

Trasiga delar av syllen byttes och byggnadens nordöstra hörn har lyfts cirka 20 centimeter.
Byggnaden har till största delen rödfärgats, vid slutbesiktningen återstod en del av den
sydvästra gaveln.

Ovan t v: Byggnadens ena hörn lyftes cirka 20 centimeter.
Ovan t h: Syllen byttes på flera ställen.

Resultat
Restaureringen av magasinsbyggnaden har skett enligt länsstyrelsens beslut och godkänns ur
antikvarisk synvinkel.
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