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INLEDNING
Hägareds gård är ett av Hallands byggnadsminnen som 
skyddas genom Kulturmiljölagen. Ägarna har därför 
sökt tillstånd om ändring av byggnadssinnet genom 
att byta fönster i mangårdsbyggnaden samt ansökt om 
bidrag för åtgärden. 

Ändringen innebär att sammanlagt sexton fönster 
har bytts på mangårdsbyggnaden. 

Enligt länsstyrelsens beslut krävs antikvarisk med-
verkande. Till antikvarisk medverkande har fastighe-
tens ägare valt Britt-Marie Lennartsson, Kulturmiljö 
Halland. Enligt länsstyrelsens beslut ska den antikva-
riske experten följa och dokumentera arbetena i en slut-
rapport. Denna rapport sammanfattar utförda åtgärder 
angående fönsterbytet på Hägareds gård.

Arbetena har utgått från diskussioner mellan under-
tecknad, husägarna och Torbjörn Persson, Persson Bygg 
Tvååker AB och som stämts av med länsstyrelsen inför 
ansökan om ändring och bidrag. 

Restaureringen har utförts av Perssons Bygg Tvååker 
AB under senhösten 2020. Då leveransen av fönst-
ren var sen gjordes ett uppehåll under vintern innan 
fönstren kunde målas och färdigställas under försom-
maren 2021. 
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HISTORIK OCH BESKRIVNING
Hägareds gård är en stor gårdsanläggning söder 
om Tvååker i Varbergs kommun. Gårdsnamnet är 
känt sedan 1200-talet som ”Gamble haegt” i samband 
med gränsdragning av Sorö klosters jordagods. Gården 
nämns även i jordeböcker från 1500-talet. Den nuva-
rande ägarens farfar köpte gården 1903. Gården är än 
idag en fungerande jordbruksenhet med grisuppföd-
ning och spannmålsodling. Bebyggelsen har en herr-
gårdsliknande karaktär med mangårdsbyggnad, fly-
gelbyggnader, ekonomibyggnader och en stor parklik-
nande trädgård med fruktträd mm.

Den nuvarande mangårdsbyggnaden är uppförd 
1816, påbyggd med en våning och två envåniga lutor 
på gavlarna i mitten av 1800-talet. Det är en timrad 
stor byggnad, symmetriskt uppbyggd, där vissa föns-
ter är blinderade för att inte störa symmetrin. Huset 
är klätt med profilerad stående vitmålad locklistpanel. 
Fönsterbågar är rödmålade med gröna foder. Huvud-
entrén mot gårdsplanen i norr är en pardörr med vack-
ert utskuren dekor, målad i grönt och rött. Sadeltaket 
liksom lutornas pulpettak är täckt med rött lertegel. 

Manhusets interiörer är delvis musealt bevarade 
med originalsnickerier, detaljer, tapeter och kakelug-

Några av gårdens hus efter en renovering 2017.

Blindfönstren på norra sidan är ett av de äldre. Här 
finns släta foger och droppbleck i plåt.

HÄGAREDS GÅRD

6



nar. Flera rum har unika stänkglaserade kakelugnar i 
empirstil, sannolikt tillverkade i Falkenberg eller Var-
berg. Delar av interiören moderniserades dock vid 
renoveringen på 2000-talet. Till den mycket välbeva-
rade gårdsanläggningen hör även två äldre stenmurade 
flyglar från 1816, en spannmålsbod från 1817, avträde 
från före 1832 samt andra äldre uthusbyggnader av trä. 

Hägareds gård förklarades som byggnadsminne 
enligt Kulturmiljölagen 2009 och har höga 
kulturhistoriska värden. 

Fönstren 
Innan den omfattande renoveringen av manhusbygg-
naden 2005 var de befintliga fönstren från 1970-talet. 
De stämde inte överens med husets ålderdomliga karak-
tär. De äldre fönstren, vilka togs ned på 1970-talet, 
hade dock sparats i en ekonomibyggnad och nya föns-
ter tillverkades enligt denna mer ursprungliga modell. 
Undantaget var dock att de utfördes med kopplade 
bågar. Alla fönster har byttes på den södra fasaden 
och på gavlarna. Några 1970-talsfönster mot norr var 
dock i så gott skick att de fick sitta kvar. Det finns även 
några äldre bevarade fönstren mot norr. De nytillver-
kade fodren som sattes upp 2005 utfördes med profile-
ring vilket inte överensstämmer med de äldre bevarade 
fönstren mot norr.  

Fönstren från 2005 visade sig dock vara otäta. Försök 
har gjorts för att åtgärda läckage men har inte funge-
rat. Rötskador har uppstått både på fönster och på väg-
gar som följd. Otätheten ledde även till påtagligt drag 
inomhus och hög ljudvolym från den förbipasserande 
motorvägen. Kostnaden för att renovera fönstren upp-
ges vara högre än att byta dem. 

Foton från när de befintliga 
fönstren togs bort, Rötskador 
hade uppstått runt fönstren. Foto: 
Christine Elisson.
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UTFÖRDA ÅTGÄRDER
De föreslagna åtgärderna innefattar byte av samman-
lagt sexton fönster på mangårdsbyggnaden. Alla föns-
ter på den södra långsidan samt de två på den östra 
lutan har bytts.

De nya fönstren är tillverkade av Allmogesnickerier 
i Leksand AB. De har de tidigare fönstren som före-
bild med fast mittpost med två öppningsbara lufter, 
men med kopplade bågar. Bågarna är tillverkade med 
allmogeprofil.  I den yttre bågen är varje luft är inde-
lade i tre lika stora rutor av genomgående spröjs. I varje 
ruta sitter kittade kulturglas. Den inre bågen är utfor-
mad som en hel ruta och har försetts med energiglas. 

Fönstren har försetts med nya foder. De har fått en 
utformning som hämtats från äldre bevarade fönster 
på husets framsida, mot norr. De är breda och släta. På 
husets framsida finns äldre fönster med äldre fönsterfo-
der. Den nedre droppbrädan har bytts mot en plåt, för 
att efterlikna de äldre fönstren på norra sidan.

Bågarna är monterade med förzinkade gångjärn; 
kultur nr 1 med konisk knopp, vilket var vanligt på 
fönster från perioden 1870-1935. 

Fönsterlåsen är förnicklade; modell 380, med en 
droppform.

Fönstren har målats med Ottossons linoljefärg i 
samma kulörer som tidigare; grön S 6020-G30Y och 
röd S 3560-Y80R. 

Insidan målades på verkstad medan utsidan färdig-
ströks på plats efter montering. 

Fönster i salen på andra våningen innan fönsterbytet.
Nedan samma fönster efter bytet.
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De fönster som bytts är marekrade med röda ringar. Ritning: Arkitekt Håkan Larne, 2002-08-08.
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Till vänster syns ett fönster innan bytet. Födren var då profielrade och i nedankanten satt en droppbräda i trä. Till 
höger syns ett fönster efter bytet. Nu har alla fönster släta foder och droppbleck i plåt, målat i fodrens gröna kulör.

Närbild av fönster innan bytet till vänster, och efter bytet till höger.
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Till vänster syns ett fönsterparti på husets baksida innan bytet, och till höger efter bytet. 

Till vänster syns husets baksida, mot söder, innan bytet., och till höger efter bytet. 
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Till vänster syns ett fönster innan bytet. Färgen flagnar och det har uppstått rötskador mellan glasen i de kopplade 
bågarna. De nya fönstren, bilden till höger, har en annan typ av fösnterlås med en droppform. De tidigre hade den 
mer traditionella öglan.

Till vänster syns ett fönster innan bytet. De nya fönstren, se bilden till höger har en något annan tjocklek och en 
mer profilerad båge. fösnterbrädan har därför fått kortas av något.
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Till vänster syns ett fönster innan bytet, med flagnande färg mellan glasen och med en slät, bred fönsterbräda. den 
dekorativa brädan under fönstren finns dock kvar även efter bytet.
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ANTIKVARISK KOMMENTAR
Hägared är ett byggnadsminne med karaktär från 
första delen av 1800-talet. Här ställs höga krav på att 
ändringar ska vara anpassade till detta. Traditionella 
metoder, material och utformning bör alltid användas 
och vara vägledande.

Ett byte av fönstren kunde i detta fall motiveras ur 
antikvarisk synpunkt då de befintliga inte vara origi-
nal utan sentida. 

Med tanke på att husets södra fasad är hårt utsatt 
för väder och vind och dessutom ligger nära motorvä-
gen E6, ansågs det motiverat att tillåta en modernare 
konstruktion av fönstren, med kopplade med isolerglas.

Till höger: fönstret i "genomskärning" i öppet läge. 
Nedan: Även de båda fönstren iden östra lutan har 
bytts ut.
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