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Inledning
Under sensommaren och hösten 2019 genomfördes en fasadrenovering på Paulinska
gården i Strängnäs, på grund av att den cementhaltiga fasadputsen hade stora sprickor
och var mycket flammig i kulören. Byggnaden var därtill utsatt för klotter. Byggherre i
projektet tillika fastighetsägare var Statens Fastighetsverk. För entreprenaden anlitades
Puts & Tegel i Örebro AB. Sörmlands museum i Nyköping stod för antikvarisk
medverkan.

Bakgrund
Statens Fastighetsverk genomförde den 23 maj 2019 en rundvandring bland sina fastigheter i Strängnäs. Syftet med rundvandringen var att redovisa föreliggande behov av
renoverings- och underhållsåtgärder samt behov av ändringar. Närvarande vid tillfället
var Ulrika Gräns, Milja Sjöberg, Helen Hanes och Malin Lindström från Statens Fastighetsverk (SFV), samt Kersti Lilja från Riksantikvarieämbetet.
Vid Paulinska gården redovisades inkommet åtgärdsförslag från Puts & Tegel i Örebro
AB, daterat 2019-02-20. Förslag på ny fasadkulör och gestaltning av sockeln diskuterades, varpå beslut kring fasadkulör och sockelbehandling uppsköts för att bestämmas
under pågående renoveringsarbete. Denna diskussion kom att utgöra grunden för de
planerade renoveringsåtgärderna.
Ansökan om ändring av statligt byggnadsminne lämnades in till Riksantikvarieämbetet
2019-06-19, undertecknad av ansvarig förvaltare Ulrika Gräns. Riksantikvarieämbetet
beviljade ansökan 2019-06-26. Beslutet var undertecknat av Solveig McKenzie och Kersti
Lilja.

Gällande skydd
Kulturmiljölagen (1988:950)
Paulinska gården är sedan 1935 ett statligt byggnadsminne enligt regeringsbeslut 193501-25 och omfattas därför av 3 kap. Byggnadsminnen i Kulturmiljölagen (1988:950). För
statliga byggnadsminnen finns regler om tillsyn och ändringar i Förordning om statliga
byggnadsminnen m.m. (1988:1229). Skyddsföreskrifter för Paulinska gården utarbetades
av Riksantikvarieämbetet och fastställdes av regeringen 1993-03-18.
Miljöbalken (1998:808)
De centrala delarna av Strängnäs där Paulinska gården ligger är område av riksintresse
för kulturmiljövård (Strängnäs D18). Riksintresset skyddas enligt 3 kap. i Miljöbalken
(1998:808). Det är kommunen som ansvarar för att tillgodose ett riksintresse, medan det
är Länsstyrelsens ansvar att bevaka att kommunen utför sitt åtagande.
Plan- och bygglagen (2010:900)
Gällande detaljplan för området vann laga kraft 1991-05-27 efter att ha blivit antagen
av kommunfullmäktige. Detaljplanen omfattar förutom Kv. Domherren även kv. KyrkSörmlands museum
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berget, kv. Bispen och kv. Brokikaren. Samtliga tomter och byggnader som ingår i detta
vårdprogram är markerade med skyddsbestämmelsen Q, som innebär följande: ”Med
Q betecknat område skall utgöra reservat för befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ny byggnad med i huvudsak samma utformning får endast uppföras om befintlig
byggnad till väsentlig del förstörs av våda.” Planen utgår ifrån att befintliga byggnader
skall bevaras och att byggnadsrätter låses till nuvarande förhållanden.

Kommunala ställningstaganden
1978 gjorde Strängnäs kommun en kulturhistorisk byggnadsinventering av Strängnäs
stadskärna (Strängnäs kommun 1978). Inventeringens riktlinjer lyder: ”Stadskärnan och
den befintliga bebyggelsens karaktär skall bibehållas. Sammanhängande kulturhistoriskt
intressanta miljöer skall avgränsas och skyddas. Dessa miljöer skall kompletteras med
väl anpassad bebyggelse med avseende på innehåll, storlek, form, proportion, material,
färg m.m. så att boende och besökande kan förstå och uppleva stadens karaktär och
framväxt.”

Detalj ur Erik Dahlbergs berömda reklamverk Svecia Antiqua Et Hodierna , vars första upplaga gavs ut 1715. Paulinska
gården syns till vänster om domkyrkan och ”Scolan”, d.v.s. det nuvarande konsistoriehuset.
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Historik
Stifts- och lärdomsstaden Strängnäs
Strängnäs omnämndes som biskopssäte redan år 1120. Redan under förkristen tid hölls
ting och rådslag på den höjd som idag kallas domkyrkoberget. Platsen var således redan
före medeltiden mycket strategiskt belägen i närheten av viktiga vägar och farleder till
sjöss. Under 1200-talets andra hälft byggdes domkyrkan och ett dominikanerkloster.
Detta kom till stor del att prägla stadens funktion och karaktär under hela medeltiden.
Efter reformationen under 1500-talet avvecklades kyrkans politiska makt i Sverige
betydligt. Strängnäs behöll alltjämt sin roll som stiftsstad och härbärgerade även fortsättningsvis en stor del av den kyrkliga och religiösa makten. Under 1600-talet grundades ett
gymnasium och ett tryckeri i Strängnäs, varpå staden blev en av landets viktiga lärdomsstäder (Bergquist 1951).
Från 1700-talet och framåt har Strängnäs betydelse som stad varierat. Under 1800-talets
andra hälft får staden en ökad roll som centralort för den omkringliggande bygden och
en viss industriell prägel, bl.a. på grund av ångbåtstrafiken på Mälaren. Under 1900-talets
första hälft minskade Strängnäs betydelse som lärdomsstad successivt, men fick däremot
ett uppsving som regementes- och sjukhusstad.

Paulinska gården
Byggnaden, som ursprungligen tros vara uppförd under senmedeltiden, är sannolikt
identisk med Laurentius Andraeiis ärkedjäkneresidens (residens för en hög kyrklig
befattningshavare). Enligt flera källor togs tillresta rådsherrar från Lübeck emot i
Paulinska gården i samband med kungavalsriksdagen 1523, då Gustav Vasa valdes till
Sveriges kung.
1627 skänkte kung Gustaf II Adolf den dåvarande gården och fastigheten till biskopen
Larentius Paulinus Gothus. Biskop Paulinus, som var kyrkans ärkebiskop mellan år
1637-1646 (Svenska kyrkan 2019), var en betydelsefull person under 1600-talets första
hälft och hade stort inflytande över förhållandet mellan kyrka och stat. Paulinus bidrog
också i hög grad till att bygga upp och utveckla det dåvarande skolväsendet (Christensson 2005). Paulinus var också den som grundade Strängnäs tryckeri under 1600-talet
(Bergquist 1951). Efter Paulinus död 1647 följde en tid då gården och tomten ägdes av
dennes arvingar. 1739 användes en del av gården som tryckeri av boktryckaren tillika
änkan efter Andreas Laurelius.
1736 tillföll Paulinska gården Strängnäs läroverk (gymnasium), men användes vid denna
tid endast för förvaring. 1762 renoverades byggnaden och inreddes med bostäder för två
av läroverkets lektorer. Byggnaden kom att fungera som lektorsbostad ända till 1928. 1935
byggnadsminnesförklarades Paulinska gården, som idag ägs av Statens Fastighetsverk.

Sörmlands museum
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Byggnadshistorik
Byggnaden har ett senmedeltida ursprung, vilket kan avläsas i dess volym och form, samt
i dess murverk av stortegel i vendiskt förband med en utkragning mellan första och andra
våningen. Även ankarslutarna är av senmedeltida härkomst.
Byggnadens tegelväggar tros ursprungligen ha varit oputsade men med åsade rödmålade
fogar. Under 1600-talets början slammades fasaden röd. När Paulinska gården 1736
tillföll Strängnäs läroverk (gymnasium) var det i ett eftersatt skick och hade eldningsförbud. Av den orsaken tros det endast ha använts till för förvaring. 1762 genomfördes
en omfattande renovering och huset inreddes med en bostad om fem rum och kök på
varje våning för två av läroverkets lektorer. På vinden fanns skafferier. 1806 reparerades
byggnaden på nytt och vissa planförändringar genomfördes, bl.a. delades den stora
västra salen med en längsgående tvärvägg. Fasaderna ströks med en tunn rosa slamning.
Omkring år 1850 putsades fasaderna med gråvit spritputs och vita släta fönsteromfattningar och hörn.
Mellan 1968 och 1971 gjordes återigen en omfattande renovering. De vita spritputsade
fasaderna knackades helt tegelrena och putsades om med cementhaltigt bruk. Avfärgningen gjordes med järnvitriolpigment. Sockeln ströks med svart kallasfalt. Invändigt
förändrades rumsindelningen, äldre kakelugnar och vedspisar togs bort och nya skorstensstockar uppfördes.

Fotografi av Paulinska gården 1908 hämtat ur Gamla svenska städer, band I. Fasaden var mellan 1850- och 1960talet putsad med vit spritputs. Foder och hörn var slätputsade.
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Beskrivning av Paulinska gården
Paulinska gården ligger utmed Lektorsgatan på Domkyrkoberget i Strängnäs med
utsikt över Ulvhällsfjärden. Ett hundratal meter norr om byggnaden ligger den högresta
medeltida domkyrkan. Mot öster gränsar Biskopsgården i rikt utsmyckad holländsk
renässansstil. Ett stenkast åt väster ligger Lyktan, en panelad och rödfärgad byggnad i
två våningar. Åt söder, längs med Biskopsgränd, ligger Kyrkans hus med såväl äldre som
modernare panelade och rödfärgade byggnader i anpassad traditionell gestaltning. Trädgårdarna, liksom Domkyrkobergets park, är lummiga med både stora lövträd, fruktträd
och buskar.
Paulinska gården har en källare, två hela våningsplan och en oinredd vind. Byggnaden
ligger i suterräng och är uppförd med sockel av natursten och bärande murade väggar av
stortegel i vendiskt förband. Sockeln är kvastputsad och avfärgad i en mörkgrå täckande
kulör som löper horisontellt runt byggnaden. I fasaden mot ost där marknivån är lägre,
omfattar sockeln hela källarens höjd. Fasaderna är kvastputsade och avfärgade med en
röd tegelimiterande kulör. Huvudporten mot Lektorsgatan omfattas av kraftiga foder
av kalksten. Över portiken sitter en kartusch av linoljefärgsmålad sandsten i barockstil.
Mellan första och andra våningen på byggnadens långsidor löper en rundad utkragning
av fasadlivet. Centrerad på vardera långsidor finns en mindre frontespis. Fönstersättningen, med stora spröjsade vitmålade tvåluftsfönster i 1920-talsklassicistisk stil, är
symmetrisk mot sjösidan medan fasaden mot Lektorsgatan har oregelbunden fönstersättning. Under takfoten löper en snickrad vitmålad takgesims. Taket är ett sadeltak som
täcks av enkupigt tegel. På taknocken finns tre skorstenar.

Paulinska gårdens sydöstra fasader. I bakgrunden syns Biskopsgården i holländsk renässansstil. Foto 2019-11-08.
SLM D2020-0017.

Sörmlands museum
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Kulturhistoriska värden
Paulinska gården är tillsammans med domkyrkan, Biskopshuset, Konsistoriehuset,
Roggeborgen, och Lyktan en mycket viktig del av den historiskt rika bebyggelsemiljön
på Domkyrkoberget. Byggnaderna har alla en stark koppling till och representerar
kyrkans och läroverkets betydelsefulla ställning i Strängnäs.
Paulinska gården har ett stort byggnadshistoriskt värde, med hänvisning till dess välbevarade medeltida murverk i vendiskt förband, utkragad övervåning och ankarslutar av
järn. Det är idag mycket ovanligt med så pass välbevarade profana medeltida byggnader.
Av denna orsak tillmäts byggnaden ett stort byggnadshistoriskt och vetenskapligt värde.
Medan den senmedeltida byggnadstekniken får sägas vara relativt dold bakom den
putsade fasaden, är byggnadens tidstypiska karaktärsdrag av 1600-talets byggnadsskick
desto mer synliga: hit räknas byggnadens form och proportioner, de odekorerade tidstypiskt röd fasadytorna med repetitiv fönstersättning och det branta takfallet. Detta utgör
ett arkitektur- och byggnadshistoriskt värde. Andra värdefulla byggnadsdelar är bl.a.
kartuschen och portiken i huggen sandsten. Även den profilerade vitmålade takfoten och
det enkupiga takteglet, som är tillkommet under senare tid, är karaktärsskapande och har
ett byggnadshistoriskt värde.
Paulinska gården har tillhört den dåvarande ärkebiskopen Laurentius Paulinus Gothus,
som hade ett stort inflytande över såväl kyrkans teologiska inriktning som uppbyggnaden av ett skolväsende. Inflytandet gällde således inte bara lokala angelägenheter, utan i
viss mån även nationella. Det gör att byggnaden tillmäts ett stort personhistoriskt värde.
Förutom ovan nämnda aspekter av Paulinska gårdens kulturhistoriska värden, kan
tilläggas att byggnaden inhyste tillresta rådsherrar från Lübeck, vilka deltog under
kungavalsriksdagen 1523 då Gustav Vasa valdes till kung. Detta utgör måhända inte ett
av byggnadens primära kulturhistoriska värden, men kan ändå anses vara en intressant
kuriosa som sannolikt väcker fascination och intresse hos många människor.
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Byggnadens skick före åtgärder
Fasaden, som var kvastputsad med cementhaltigt bruk, hade stora sprickor. Över hela
fasaden fanns flera mindre bompartier. På sockeln och kring fönstren, där fukten lätt
ansamlas, var putsen delvis helt borta. Kring putsskadorna påträffades gråsuggor, vilket
ofta är ett tecken på en förhöjd fukthalt.
Avfärgningen på fasaden var fläckig och hade stora kulörskillnader, delvis på grund av
erosion. Detta syntes tydligt i att färgen var mer täckande under vattbrädorna, under
fasadens utkragning eller på andra ytor som varit mer skyddade mot regn.
Här och var syntes spår av senare utförda fläckvisa avfärgningar. Dessa hade en helt
annan kulör och struktur än den kvastputsade fasaden från renoveringen kring 1970,
vilket bidrog till ett skäckigt uttryck. Fasaden var enligt uppgift från SFV tidvis kraftigt
utsatt för klotter, troligtvis med anledning av att byggnaden upplevdes som sjangserad i
förhållande till övriga byggnader på Lektorsgatan.
Sockeln var struken med en organisk färg i grå kulör som flagnade på flera ställen. Under
färgflagorna blottades ett mörkare grått färglager vilket troligtvis var en kalkfärg. Innergårdens sockel (mot öster) hade huvudsakligen rester av svart kallasfalt. Under kallasfalten syntes delvis den röda fasadfärgen.

Paulinska gårdens södra och västra fasader. Bilden är hämtad från Paulinska gårdens vårdplan från 2008.

Sörmlands museum
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Fasaden var mycket skäckig och flammig. På bilden syns utkragningen mellan första och andra våningen på norra
fasaden. Foto 2019-08-13. SLM D2020-0018.

Översta våningen, fasad mot ost (innergården). Foto 2019-08-13. SLM D2020-0019.

14

Sörmlands museum

Antikvarisk slutrapport - Paulinska gården / Rapport 2020:1

Entrén mot Lektorsgatan på fasaden mot norr. Foto 2019-08-13. SLM D2020-0020.

Sörmlands museum
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Sockelvåningen mot innergården var struken med kallasfalt. Under kallasfalten syntes fläckvisa spår av den röda
avfärgningen. Foto 2019-08-13. SLM D2020-0021.

Sockelvåningen mot innergården. Foto 2019-08-13. SLM D2020-0022.
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Sockeln på östra gaveln mot Biskopsgränd. Foto
2019-08-13. SLM D2020-0023.

En av ankarslutarna innan renovering. Foto 201908-13. SLM D2020-0024.

Sprucken puts under ett av fönstren på fasaden mot
norr. Foto 2019-08-13. SLM D2020-0025.

Sprucken puts på sockelvåningen mot innergården.
Foto 2019-08-13. SLM D2020-0026.

Sörmlands museum
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Beskrivning av åtgärder
Fasadblästring
En byggnadsställning uppfördes runt hela huset upp till takfoten. Fönstren täcktes in
med plast. Fasaden finblästrades. Initialt antogs att det understa putsskiktet utgjordes
av kalkbruk, men under blästringsarbetet upptäcktes att även detta utgjordes av kalkcementbruk. För att inte riskera att göra skada på det medeltida murteglet lämnades därför
det understa putsskiktet orört. Ytorna intill de medeltida ankarjärnen, kartuschen eller
andra kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar blästrades inte heller. Slutligen tvättades
fasaden med vatten.

Den blästrade norrfasaden mellan första och andra våningen. Foto 2019-08-28. SLM D2020-0027.

Kartuschen i sandsten ovanför entrén vid Lektorsgatan. Foto 2019-08-28. SLM D2020-0028.
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Sockeln på gaveln mot väster. Foto 2019-08-28. SLM D2020-0029.

Sockeln på fasaden mot norr. Foto 2019-08-28. SLM D2020-0030.

Sörmlands museum
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Putsning av fasad
Innan avfärgning skulle fasaden slammas med ett nytt putsskikt, som måste uppfylla
följande krav: det måste få en fullgod vidhäftning mot underlaget, det måste hinna härda
tillräckligt innan frost och vara lämpligt för avfärgning med traditionell kalkfärg. Efter
blästringen upptäcktes att den betydande delen av det underliggande bruket inte var ett
rent kalkbruk utan ett kalkcementbruk (kc-bruk), vilket inte är ett optimalt bruk för att
uppfylla ovanstående krav.
Det kan naturligtvis anses vara en brist att tvingas bevara ett modernt cementhaltigt
bruk på ett värdefullt medeltida murverk. Att blästra ännu mer för att få bort allt kc-bruk
hade medfört en påtaglig risk för att skada murverket, vilket inte ansågs acceptabelt.
Av tradition har det ofta ansetts att rena lufthårdnande kalkbruk är ”mest traditionella”.
Ett flertal studier har dock visat att många medeltida kalkbruk ofta var hydrauliska i
varierande utsträckning. Således kan det antas att ett låghydrauliskt kalkbruk snarare är
mer traditionellt än ett rent lufthårdnande bruk. Av ovan nämnda orsaker var ett låghydrauliskt bruk också det mest lämpliga ur teknisk synvinkel. Dessutom skulle det inte
innebära någon skillnad för fasadens utseende. Därför valdes Saint Astier NHL2 1:2 0-2
mm hydrauliskt kalkbruk.
Ankarjärn. stuprör, kartuschen och andra delar täcktes noggrant in med tejp och
skyddande plast. Vittrat murtegel fylldes i med hydrauliskt bruk. Ytputsen kvastputsades, i likhet med tidigare utseende.

Nyputsad fasad mot innergården. Vy mot väster. Foto 2019-09-17. SLM D2020-0031.
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Vittrat murtegel ilagades med kalkbruk innan
putsning. Foto 2019-09-17. SLM D2020-0032.

Ankarjärn och andra delar täcktes noggrant in med
tejp och plast för att skyddas från putsstänk. SLM
D2020-0033. Foto 2019-10-07.

Den kvastputsade ytan på fasaden. Foto 2019-09-17. SLM D2020-0034.

Sörmlands museum
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Putsning av sockel
Till sockeln användes ett starkare hydrauliskt kalkbruk, Saint Astier NHL3,5 1:2 0-2
mm. Större bortfallna putssjok ilagades, innan sockeln i sin helhet kvastputsades till
samma struktur och ytgräng som på fasaden. Här kan det påpekas att den kvastputsade
ytstrukturen blev väl markant, vilket framträdde ännu mer efter att sockeln ströks med
silikatfärg. Det hade sannolikt varit mer lämpligt att slevstryka sockeln, vilket inte minst
hade varit mer historiskt korrekt.

Sockeln mot innergården innan putsning. Foto 2019-09-17. SLM D2020-0035.
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Nyputsad sockel på fasaden mot Lektorsgatan. Vy mot öster. Foto 2019-10-07. SLM D2020-0036.

Nyputsad sockel på gaveln mot Biskopsgränd. Foto 2019-10-07. SLM D2020-0037.

Sörmlands museum
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Avfärgning av fasad
Järnvitriol, som utgjorde huvudpigmentet i avfärgningen från renoveringen kring 1970,
har sedan 1740-talet varit ett populärt pigment till gula och röda kulörer. Pigmentet har
egenskapen att det efter hand får kalken i putsbruket att förgipsas. Detta leder i sin tur
att tillkommande färgskikt med andra typer av pigment stöts bort (Wannberg 2007). Av
den orsaken valdes järnvitriol bort som alternativt färgpigment i den nya avfärgningen. I
ansökningshandlingarna nämns specifikt järnoxid som önskvärt pigment för den aktuella
renoveringen.
Tre kulörer i tegelröda nyanser ur kulörprovsamlingen Kalkfärg 90 valdes ut av SFV:s
arkitekt och kulturarvsexpert Malin Lindström. Dessa var:
1.
2.
3.

Prov 120:9 – Grupp 29, Rad 3 (järnoxidrött). Namn på kulörprov: PK 715
Prov 120:5 – Grupp 29, Rad 2 (järnoxidrött). Namn på kulörprov: PK 1280
Prov 92/48A:15 – Grupp 23, Rad 5 (ljusocker och engelskt rött).

Efter byggmöte på plats 2019-08-13 så beslöts att prov 3 (som har en ljust rosa-brunaktig
kulör och därför inte ansågs motsvara den röda ton som önskades) skulle utgå och
ersättas med:
4.

Kulör motsvarande lika blandning av prov 2 och 3. Namn på kulörprov: PK 1281.

Prover av dessa i form på mineritskivor beställdes från Målarkalk AB (se bilder på nästa
sida) . Proverna jämfördes på plats 2018-08-28. Närvarande vid byggmötet var Ulrika
Gräns och Malin Lindström, SFV, och Anton Blomgren, Sörmlands museum.
Eftersom samtliga tre färgprover var relativt lika varandra kulörmässigt, och för att
det inte fanns några källor att tillgå rörande nyansen på 1600-talets röda färgsättning,
bedömdes att alla tre prover ur antikvarisk synvinkel var lika tänkbara. I bedömningen
togs även stor hänsyn till den omgivande miljön. Provet i mitten av bilden nedan (PK
1281) upplevdes av de flesta som minst tilltalande rent estetiskt. Provet till vänster i bilden
PK 715) bedömdes vara relativt likt fasadkulören på den närliggande Biskopsgården.
För att skapa variation i miljön på Lektorsgatan och domkyrkoberget bedömdes därför
att kulören på provet till höger (PK 1280) var mest lämplig. Dess varmare röda nyans
upplevdes som estetiskt tilltalande av samtliga mötesdeltagare, då det jämfördes med det
vänstra provet (PK 715) vars kulör är aningen mer blåaktig. Dessa var orsakerna till att
alternativ 2, provkulör PK 1280, valdes.
Den valda kulören finns i kalkfärgsprovsamlingen Kalkfärg 90: Grupp 29, Rad 2, Prov
120:5. Kulören tillreds med proportionerna 25 kg kalkpasta samt 2700g 120 järnoxidrött
pigment. Till avfärgning användes Målarkalks kalkmjölk tillredd på våtsläckt kulekalk
som brutits till beställd kulör på fabrik. Inga andra tillsatser användes. Färgen ströks i
tre lager vått i vått med kryssteknik. Efter avslutad avfärgning dimmades fasaden med
kalkvatten.
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Kulörproverna från vänster till höger: PK 715, PK 1281 och PK 1280. Foto 2019-08-28. SLM D2020-0038.

Vid valet av kulör togs även stor hänsyn till den omgivande miljön. Här syns kulörproverna mot sockeln och fasaden
på Biskopsgården. Foto 2019-08-28. SLM D2020-0039.
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Nyligen avfärgad fasad mot norr. Foto 2019-10-21. SLM D2020-0040.

Hörnet mellan västra och södra fasaden. Foto 2019-10-21. SLM D2020-0041.
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Gestaltning och avfärgning av sockel
En tidskrävande del av arbetet som antikvariskt medverkande har rört sockelns
gestaltning. Från början uttryckte Riksantikvarieämbetet möjligheten till att helt och
hållet ta bort den grå sockeln och i stället låta den röda fasadfärgen gå ända ner i marken,
med hänvisning till att byggnaden kan ha sett ut så under 1600-talet. Statens Fastighetsverk ville av underhållsmässiga skäl å andra sidan att sockeln återigen skulle strykas
med kallasfalt. När ansökan om ändring lämnades in till Riksantikvarieämbetet var
frågan om sockelns gestaltning samt val av färgtyp inte avgjord, och enligt tillståndsbeslutet daterat 2019-06-26 skulle detta bestämmas under arbetets gång.
Under följande rubriker redogörs för den diskussion som lett fram till sockelns
gestaltning samt val av färgtyp och kulör.

Sockelns höjd - diskussion
För att någorlunda kortfattat redogöra för de alternativ som diskuterades, kan sägas att
valet i huvudsak stod mellan att renovera den befintliga tydligt avgränsade höga sockeln i
en avvikande (svart eller grå) kulör, eller att låta den röda fasadfärgen löpa hela vägen ner
i marken.
Under augusti och september månad lades ett omfattande arbete ned på att hitta bättre
bevis på hur sockeln såg ut innan byggnaden putsades med vit spritputs under 1850-talet.
Ett flertal äldre avbildningar hittades, men inga av dessa innehöll någon information som
var tillräckligt bevisstark för att motivera en så pass kraftig ändring av byggnaden som en
rödfärgning av sockeln skulle medföra.
Äldre fotografier av Paulinska gården visar att huvuddelen av gråstensockeln mot innergården var vitputsad innan 1960-talets fasadrenovering. Sockeln mot innergården ser
enligt fotografierna att döma av ut att ha varit lika hög från mark som sockeln på fasaden
mot Lektorsgatan. Om 1850-talets låga sockel hade ett antikvariskt eller ett rent arkitektoniskt motiv har inte kunnat fastställas. Från 1850-talets renovering finns inga skriftliga
källor bevarade, och under 1960-talets renovering knackades all befintlig puts bort.
Därför var det svårt för oss att under den aktuella renoveringen använda byggnaden som
ett säkert källmaterial.
Under 1960-talets renovering avfärgades sockeln i samma röda kulör som fasaden. Den
fick därefter sin svarta kulör då den ströks med svart kallasfalt. Sannolikt var motivet till
den höga svarta sockeln mot innergården - som ju ur teknisk synvinkel är onödigt väl
tilltagen höjdledes - troligen att gränsen mellan materialen tegel och gråsten utgör den
naturliga gränsen mellan sockel och fasad. Den byggnadshistoriska undersökningen som
föregick renoveringen svarar heller inte på varför sockeln först avfärgades röd. Det gjorde
att vi fann det svårt att med säkerhet våga anta att det fanns historiska eller antikvariska
orsaker.
De argument som talade för en röd sockel var att detta var relativt vanligt på liknande
stenhus under 1600-talet. Ett annat argument var att både den slammade tegelfasaden och
gråstenssockeln avfärgades på 1960-talet med röd järnvitriol, vilket bl.a. bilderna på sidan
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16 visar. Först efteråt - d.v.s. av en teknisk orsak - ströks hela gråstenssockeln med svart
kallasfalt.
Det argument som talade emot en röd sockel var som tidigare nämnts att det inte gick att
hitta säkra historiska belägg för att Paulinska huset såg ut så under 1600- och 1700-talet.
Andra argument emot alternativet var att gatumiljön skulle förändras avsevärt eftersom
byggnaderna längs Lektorsgatan, t.ex. Biskopsgården, idag har en likvärdig låg sockel.
Ett tredje alternativ (till de två föregående som redovisats ovan) var att återskapa den låga
sockel som löpte kring byggnaden då den var vitputsad innan renoveringen på 1960-talet.
Detta ansågs inte kunna motiveras på ett tillräckligt bra sätt, eftersom det skulle utgöra
en blandning mellan 1800-talets och 1960-talets utseende.
Sammantaget bedömde jag som antikvarie tillsammans med Malin Lindström på SFV
att det bästa - eller åtminstone det minst osäkra - alternativet ur historisk synvinkel var
att avfärga sockeln i en svart eller mörkgrå kulör, i likhet med dagens utseende. Detta
stämdes av med Kersti Lilja på Riksantikvarieämbetet som gav sitt bifall till valet.

Flygfotografiet från mitten av 1900-talet visar den då låga sockeln mot innergården. Foto: Privat samling.
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Paulinska gårdens fasad mot innergården efter att all puts knackats ned i samband med den byggnadshistoriska
undersökningen som gjordes under 1960-talet. Fotot är enligt uppgift taget 1968 och har lånats från SFV:s arkiv.

Sockelns färgtyp - diskussion
Ett alternativ till kalkfärg som tidigt kom på tal var silikatfärg, som ju är mycket hållbar
och ger en ytstruktur som är påtagligt lik en traditionell kalkfärg. Argumentet mot en
silikatfärg var att det är en relativt modern färgtyp som uppfanns först under 1800-talet.
Som antikvarie ville jag först att sockeln oavsett kulör skulle avfärgas med en hydraulisk
kalkfärg. Efter konsultation med Jonas Sjöholm (projektansvarig, Puts & Tegel i Örebro
AB) samt kollegor och andra personer med god erfarenhet av ämnet, blev jag informerad
om att en kalkfärg på sockeln även på kort sikt kan komma att ge ett skäckigt uttryck
när kalkfärgen utsätts för nederbörd, smuts och vägsalt. Sådana typer av påfrestningar
skulle en silikatfärg bättre stå emot. Den skulle dessutom vara betydligt lättare att måla
över med ny färg när det behövs - som grundarbete behövs endast rengöring med vatten.
Sammantaget bedömde jag att fördelarna med silikatfärg övervägde nackdelarna, i jämförelse med en hydraulisk kalkfärg.
Malin Lindström (SFV) föreslog två alternativa kulörer för avfärgningen av sockeln:
5. Mörkgrå kulör: Keim Monochromton nr 9008 S.
6. Ljusgrå kulör: Keim Naturstein S 183.

Att gå på alternativet Keim Monochromton nr 9008 S skulle göra att byggnaden får
ungefär samma utseende som idag. Det huvudsakliga argumentet för alternativet hänger
ihop med resonemanget kring sockelns höjd: att sockelns kulör under 1600- och 1700-
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talet inte med säkerhet kan fastställas. Alternativet bedömdes därför vara det minst
osäkra valet, eftersom dagens utseende, som vi säkert vet är en årsring i byggnadens
historia, inte frångås.
Att välja den mer ljusgrå kulören (Keim Naturstein S 183) 2 skulle medföra en ny
gestaltning av byggnaden. Efter att argumenten granskats bedömdes det snabbt att
alternativet svårligen skulle kunna motiveras på annat sätt än rent estetiskt, vilket inte
bedömdes som ett tillräckligt gott skäl. Inte heller i denna fråga fanns något historiskt
belägg för att sockeln varit obehandlad eller behandlad i en ljusare grå kulör.
Samtliga tankegångar och argument för och emot den ljusgrå sockelkulören redogörs
noggrant i ett PM av Malin Lindström, som finns diariefört i Sörmlands museums arkiv
(Lindström 2019). I detta PM finns även samtliga fotografier, målningar och andra källor
som låg till grund för de antikvariska ställningstagandena.

Avfärgning av sockel - genomförande
Sockelns höjd mättes upp innan putsen knackades ned. Den nya skiljelinjen mellan
sockel och fasad märktes ut för hand med tejp, i syfte att göra linjen naturligt följsam i
förhållande till den ojämna fasadytan. Sockeln avfärgades med silikatfärg av fabrikat och
typ Keim Soldalit i kulör Monochromton 9008 S i två strykningar. I trånga hörn och
andra ytor där kallasfalten var svår att avlägsna genom blästring, t.ex. intill dörrar, ströks
färgen direkt på kallasfalten.

Övriga åtgärder
De medeltida ankarjärnen rostskyddsbehandlades genom målning med svart linoljefärg.
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Gränsen mellan fasad och sockelvåning märks upp med tejp. Foto 2019-10-07. SLM D2020-0042.

Sockel och fasad mot innergården. Foto 2019-10-29. SLM D2020-0043.
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Skiljelinjen mellan sockeln och fasad blev naturligt följsam. Foto 2019-10-29. SLM D2020-0044.

Sockeln på gaveln mot öster. Foto 2019-10-29. SLM D2020-0045.
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Ankarjärnen rostskyddsbehandlades genom målning med svart linoljefärg. Foto 2019-10-29. SLM D2020-0046 och
SLM D2020-0047.

Sockel och fasad till höger om entrédörren mot Lektorsgatan. Foto 2019-10-29. SLM D2020-0048.
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Antikvarisk bedömning av utförda arbeten
Renoveringsarbetena vid Paulinska gården har utförts med stor noggrannhet och hantverksskicklighet. Både putsning och avfärgning har utförts med omsorg om byggnadens
kulturhistoriska värden. Antikvariska principer och perspektiv har varit vägledande i
arbetet. För att uppnå ett gott slutresultat har dessa i viss mån jämkats mot tekniska och
underhållsmässiga krav, exempelvis genom valet av en relativt modern färgtyp på sockeln.
Detta är dock en reversibel åtgärd som inte påverkar byggnadens ursprungliga eller äldre
delar.
En bristande aspekt av renoveringen som inte togs upp för diskussion under arbetet
var putsens ytstruktur. Både fasaden och sockeln kvastputsades, likt tidigare utseende.
Det hade dock varit mer lämpligt att slevstryka ytorna (framför allt sockeln), eftersom
kvastputsning inte började förekomma förrän sekelskiftet 1900. Ansvaret för att frågan
inte uppmärksammades bärs i första hand av mig som antikvarie, men också av övriga
inblandade parter.
Den fortlöpande kontakten med både beställare och entreprenör under arbetets gång
har varit mycket tillfredsställande. Olika alternativ och tillvägagångssätt har diskuterats
löpande under arbetets gång och avvägts noggrant före påbörjat ingrepp. Det har från
entreprenörens sida funnits en följsamhet och förståelse för byggnadens förutsättningar
på grund av dess höga kulturhistoriska värden. Detta har bidragit till en smidig process
och ett mycket bra slutresultat.

Paulinska gården fotograferad från samma vy som fotografiet på sidan 11 som visar byggnadens utseende och skick
innan renovering. Foto 2019-12-03. SLM D2020-0049.
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Avvikelser från beslut
Enligt RAÄ:s beslut skulle kalkfärgen strykas i fyra lager. Eftersom kalkfärgen var så
pass pigmenterad bedömdes det efter tre strykningar att önskat resultat hade uppnåtts,
varpå den fjärde strykningen uteblev.

Paulinska gården fotograferad från domkyrkoberget. Foto 2019-12-03. SLM D2020-0050.
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Projektrelaterad information
Fastighet - Domherren 1, Strängnäs
Fastighetsägare och beställare - Statens Fastighetsverk
Putsning och avfärgning - Puts & Tegel i Örebro AB
Blästring - Blästerkungen AB, Haninge
Antikvarisk medverkan - Sörmlands museum, Nyköping

Använda material
Putsbruk fasad - Målarkalk NHL 2 1:2 0-2 mm
Putsbruk sockel - Målarkalk NHL 3,5 1:2 0-2 mm
Kalkfärg fasad - Målarkalk kalkmjölk (Kalkfärg 90: 120:5) Kulören tillreds med proportionerna 25 kg kalkpasta samt 2700g 120 järnoxidrött pigment.
Silikatfärg sockel - Keim Soldalit Monochromton, kulör 9008 S
Linoljefärg - Engwall o Claesson Utvändig linoljefärg
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Bilagor
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