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Inledning
Fastigheten Nickebo 2:13 ligger söder om samhället Karbenning några mil öster om Norberg.
Bebyggelsen ligger på krönet av en markant höjd. Det aktuella uthusets uppfördes som en
komplementbyggnad och flankerar huvudbyggnaden vid infarten till gården, den är genom sin
placering viktig som del av gårdsmiljön. Byggnadens kulturhistoriska värde är kopplat till
gården som helhet där varje byggnad är betydelsefull.
Fastighetsägaren har sökt bidrag inom ramen för Länsstyrelsen i Västmanlands läns stöd för
ekonomibyggnader av enklare typ. Länsstyrelsen beviljade bidrag på 20 000 kr i beslut daterat
2012-03-22, dnr 434-4817-11. 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
Byggnaden är uppförd i en sluttning och har en källarvåning under nordvästra delen av huset.
Källaren är murad av slaggtegel s.k. ”slaggostar”. Över den består stommen av stolpverk och
den är uppförd i en och en halv våning. Fasaderna är klädda med liggande dubbelfasspont,
rödfärgad, med vita snickerier. Uthuset har flera brädportar, dessa är svarta. Fönstren har två
lufter med tre rutor i vardera. Sadeltaket är ett åstak med en slags avväxlingar i
stolpverksskonstruktion på ett par ställen. Över åsarna ligger rafter och på dem är en glespanel
spikad. På glespanelen ligger det gamla spåntaket av pärt kvar och över det ligger

tvåkupigt lertegel på läkt. Nocken är täckt med nockpannor. Takutsprånget på gavlarna är
inklädda med pärlspont och på takutsprånget längs med fasaderna är enkla brädor fastspikade.
Bostadshuset, det före detta ålderdomshemmet Gamla Hemmet, uppfördes 1905 och
förmodligen uppfördes uthuset samtidigt. Byggnaden finns med på Häradsekonomiska kartan
från 1905–11.

Byggnadsvårdsåtgärder
Före
Byggnadens tak var inte tätt med takläckage, isärglidna och spruckna samt nedfallna pannor.
Taket var i behov av omläggning och komplettering. Rötskador fanns i takutsprånget.

Byggnaden från sydöst före restaurering. Bildnr
Vlm_kmvIM-1334.

Byggnadens västra fasad före restaurering. Denna sida
var i något sämre skick med nedfallna tegelpannor.
Bildnr Vlm_kmvLS-488.

På takutsprånget fanns rötskador på grund av läckage
genom taket. Bildnr Vlm_kmvIM-1321.

Nocktäckningen bestod av olika typer av nockpannor
och på vissa ställen var den kompletterad med
rödlackerad plåt. Bildnr Vlm_kmvIM-1330.

Under

Th: På undertaket fanns sekundära lagningar.
Vindskivan är uthuggen efter tegelpannorna.
Bildnr Vlm_kmbvIM-1327.

Efter
Det befintliga teglet plockades ned och bedömdes för återanvändning. På hela undertaket
lades oljehärdad masonit samt ny läkt ovanpå det gamla pärttaket. Det gamla teglet
återanvändes och kompletterades med likvärdigt tegel. Nocktäckningen kompletterades med
begagnade pannor. Ny takavvattning av galvaniserad stålplåt med stuprör med skarpa knän.
Två vindskivor var så rötskadade att de måste bytas i sin helhet. Vindskivor och takfotsbrädor
målades vita med Ottossons linoljefärg. Rötskador i takutsprånget lagades med nya brädor
lika befintligt. Dessa målades med röd slamfärg.

Byggnaden från nordöst efter restaurering. Den nya
takavvattningen har stuprör med skarpa knän. Bildnr
Vlm_kmvIM-1543.

Den västra fasaden efter restaurering. Bildnr
Vlm_kmvIM-1549.

Lagningar i takutsprånget målades med röd slamfärg. Vindskivor och takfötter målades med linoljefärg från
Ottossons. Bildnr Vlm_kmvIM-1546 och 1550.

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