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Informationsskylt 
utanför byggnads-
minnet Lottens, 
Västralt 2:10 i 
Knäred.
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Lottens, inringat 
i rött, är belägen 
direkt söder om 
Knäreds samhälle, 
söder om järnvägen 
och riksväg 24.



ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

• Objekt: Lottens i Knäred.
• Kulturhistorisk status: Byggnadsminne enligt 3 kapitlet Kulturmiljölagen (1988:950) sedan 2007.
• Länsstyrelsens dnr: 434-1501-2021.
• Bidragsmottagare och beställare: Knäreds Forskarring och Hembygdsförening.
• Entreprenörer och hantverkare: Klintebergs Färg och Golv AB i Markaryd, tvättning av fasaderna 
gjordes i föreningens egen regi.
• Antikvarisk medverkan: Charlotte Skeppstedt, Kulturmiljö Halland.
• Renoveringsperiod: maj-juni 2021.
• Fältbesök: Besiktning av tvättning av fasaderna 2021-05-14 slutbesiktning av medverkande antikvarie 
2021-06-30.
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Lottens i Knäred med den gulmålade huvudbyggnaden och de två faluröda uthusbyggnaderna.

Äldre fotografi på 
Lottens. De mörka 
snickerierna, som 
hörnfoder, fönster- och 
dörrfoder, ska enligt 
uppgift ha varit röda. 
Även fönsterbågarna är 
mörka på fotografiet.
Foto: Knäreds Forskar-
ring och Hembygds-
förening.



INLEDNING
Lottens är en gård i Västralt vid Knäred. Gården lig-
ger vid foten av den idag skogsbevuxna höjden Hög-
alt, på nordsluttningen ner mot Lagan i utkanten av 
Knäreds samhället. Lottens, som är byggnadsminne 
sedan 2007, ägs och förvaltas av Knäreds Forskarring 
& Hembygdsförening.

Länsstyrelsen beviljade under 2021 bidrag för ommål-
ning av fasaderna på Lottens. Bidraget har givits med 
stöd av förordningen om förvaltning av värdefulla kul-
turmiljöer (SFS 2010:1121) och förutsätter att arbetena 
sker under medverkan av antikvarisk expert.

Som antikvarisk expert har fastighetsägaren utsett Char-
lotte Skeppstedt, Kulturmiljö Halland. Enligt länssty-
relsens beslut ska den antikvariska experten följa och 
dokumentera arbetena i en slutrapport. 

HISTORIK OCH BESKRIVNING
Lottens uppfördes 1909 av byggmästaren och möbel-
snickaren August Johansson. Namnet Lottens kommer 
från Augusts hustru Lotten. Gården består av det gula 
bostadshuset och två faluröda uthus runt en gårdsplan 
med öppen sida mot väster. Av uthusen är det ena ladu-
gård medan det andra innehållit bostad och bakstuga. 
Ett stycke upp i sluttningen finns en jordkällare som 
också tillhör gården. Trädgården är planerad i äldre stil 
med ett damm med springvatten framför huset. På ena 
sidan går en liten bäck genom tomten i en djup, sten-
satt fåra. 

Boningshuset är så gott som orört sedan det uppfördes 
1909.  Både exteriör och interiör är välbevarad. Den 
tidsenliga interiören har behållits intakt med bl a tre 
välbevarade kakelugnar. Det står även helt orört, fullt 
möblerat och med alla inventarier, så som det såg ut när 
de sista boende i huset, systrarna Ebba och Margareta 
Johansson flyttade i från det 2001, t om pelargonerna 
och ormbunkarna lever och frodas. Ebba och Margareta 
var döttrar till August och Lotten. De hade bott tillsam-
mans i huset sedan 1969 när Ebba, som arbetat som 
lärare på annan ort, gick i pension och flyttade tillbaka 
till föräldrahemmet. Margareta hade alltid bott kvar 
hemma och hade fram till moderns död 1959 hjälpt till 
att sköta hem och trädgård. Fadern August dog redan 
1920. Efter moderns död tog hon anställning vid textil-

konstnärinnan Judit Johanssons ateljé i Knäred. Delar av 
möblemanget i huset har August själv snickrat, bl a ett 
konstfullt snickrat möblemang i jugendstil. Hans hant-
verksskicklighet togs i anspråk av Föreningen Svensk 
Hemslöjd för kursverksamhet i stora delar av landet. Han 
samarbetade både med Lilli Zickerman i Vittsjö, initi-
ativtagaren till Föreningen Svensk Hemslöjd och med 
textilkonstnärinnan Märta Måås-Fjetterström i Båstad. 
August blev en etablerad byggmästare i Knäredtrakten 
och han gjorde själv arbetsbeskrivningar till sina byggen.

Det gulmålade boningshuset är uppfört i 1 ½ våning i 
en resvirkeskonstruktion. Taket är ett sadeltak med val-
made gavelspetsar täckt med röda asbestcementplattor. 
Mot trädgårdssidan finns en mittrisalit i två våningar 
med sadeltak och på baksidan en frontespis med sadel-
tak. I vinkeln mellan trädgårdsfasaden och mittrisaliten 
finns en vacker glasad veranda. På den ena gaveln finns 
en balkong med utsirat träräcke. Fasaderna är klädda 
med liggande fasspontpanel. Fönstren är till större delen 
korspostfönster. Fönster inramas av foder med sparsma-
kad utsmyckning och profilering, med krönande kor-
nisch som skjuter ut från vägglivet. Både fönster och 
dörrar är intakta från byggnadstiden. 

Byggnaden har idag svagt ljusgula fasader och mörkare 
ockragula snickeridetaljer som knutbrädor, fönster- och 
dörrfoder. Fönstren är brutet vita. Enligt tidigare munt-
liga uppgifter från ommålning av huset 1998 ska den 
ursprungliga färgsättningen varit ljusgula fasader med 
röda knutar, fönster- och dörrfoder. Fönsterbågarna är på 
äldre svartvita fotografier mörkare än knutar och föns-
teromfattningar. Byggnaden var från 1950-talet fram 
till 1970-talet vitmålad. Den nuvarande färgsättningen 
ska ha tillkommit på 1970-talet. 

Gården donerades 2001 av systrarna Ebba och Marga-
reta Johansson till Knäreds Forskarring & Hembygds-
förening. Föreningen är en ideell förening som startades 
1980, och som erbjuder hembygds- och släktforskning,  
med målet att föra det samlande kulturarvet vidare till 
kommande generationer. De förvaltar förutom Lottens 
även hembygdsgården Gula villan och Bollaltebygget. 
Lottens ger en levande bild av hus och hem i början av 
förra seklet, när självhushållningen ännu hade stor bety-
delse. I ett av uthusen har den gamla ugnen satts i stånd, 
och där ställs det ofta till med storbak.
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BAKGRUND TILL ÅTGÄRDER
Fasaderna på boningshuset på gården Lottens var i behov 
av ommålning. Byggnaden målades senast om 1998 av 
Knäreds Måleri och Golv AB. Den befintliga färgen satt 
bra på fasaderna och därför krävdes endast att mindre 
partier skrapades från löst sittande färg. Renskrapade 
partier grundades och bättrades och endast en målning 
krävdes på hela fasaderna. Fasaderna målades med Beck-
ers linoljefärg. Sedan ommålningen 1998 har fasaderna 
en gång rengjorts och behandlats med halvolja.

Fasaderna var nu smutsade och missfärgade. Det fanns 
en hel del färgsläpp. Förutom behovet av ommålning 
verkade fasaderna vara i gott skick utan rötskador. Fönst-
ren är i bra skick och målades om för några år sedan.

Trädgårdsfasaden före ommålning.

Till höger: Fönsterfoder är målad i en mörkare 
ockragul kulör. Färgen flagnade på fodren.

LoTTeNS
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ovan: Löst sittande färgskikt 
fanns på underslaget på 
takfoten.

Färgen hade spruckit upp i 
stora sjok på fodren på hörn-
fodren intill verandan.
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på många ställen var 
färgskiktet på fasaden 
uppsprucket. Färgskiktet 
kritade som gammal 
linoljefärg ofta gör.

Färgsläpp på verandans 
hörnstolpe. Hörnstolpen 
har tidigare lagats i nedtill.

LoTTeNS
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Färgen på balkongen var missfärgad och det fanns färgsläpp.

entrén till verandan före ommålning. Verandan mot trädgårdssidan före omålning.
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Till vänster: Den östra gaveln före 
ommålning.

Nedan: Gårdssidan och den västra gaveln 
före ommålning.
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UTFÖRDA ÅTGÄRDER
Fasaderna har tvättats och rengjorts så att så mycket som 
möjligt av smuts, missfärgningar och påväxt försvunnit. 
Tvättningen av fasaderna gjordes i föreningens egen regi. 
Efter tvättningen syntes det tydligt att det fanns en hel 
del lösa färgskikt och även vittrade ytor. Lös färg och 
vittrade ytor har skrapats ned. All färg som hade bra 
fäste har fått sitta kvar. Fasaderna har bättringsmålats 
och färdigstrukits med linoljefärg från Engwall o. Claes-
son AB i befintliga kulörer. Färgkoder som lämnats till 
Engwall o. Claesson för brytning av kulörerna är för den 
ljusa kulören 4051 och för den ockragula kulören 5048.

Till höger: Lös färg har skrapats ned från fönsterfodren 
och de har målats om med ockragul linoljefärg.

Fasaden mot trädgården efter renovering. Lottens har målats om i den färgsättning byggnaden haft sedan 
1970-talet. Ursprungligen ska byggnaden har varit ljust gul med röda snickerier och från 1950-talet fram till 
1970-talet ska den ha varit vitmålad.
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ovan: Gavelröstet på mittrisaliten efter ommålning.

Hörnstolpen på verandan efter ommålning.
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ovan: östra gavlen efter ommålning.

entrén till verandan efter ommålning.

RAppoRT KULTURmILjö HALLAND 2021:60

15



Verandan mot trädgården efter 
ommålning.

Gårdsfasaden och västra gaveln efter 
ommålning.
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ANTIKVARISK KOMMENTAR
Boningshuset på Lottens har inte ursprunglig färgsätt-
ning. Den nuvarande färgsättningen fick byggnaden 
på 1970-talet. Lottens är byggnadsminne och ägs och 
förvaltas av Knäreds Forskarring & Hembygdsförening 
på ett sådant sätt att man helt enkelt låtit huset vara så 
som det var när man tog över det. Inget i byggnaden 
ändras,  t ex låter man innehållet i möbler ligga så som 
det låg när föreningen fick huset. Med det förhållnings-
sättet skulle det vara fel att ge byggnaden en ursprung-
lig färgsättning.

Ommålningsarbetena är väl utförda, i enlighet med de 
antikvariska riktlinjerna och utförda med metoder och 
material som tar stor hänsyn till byggnadens kulturhis-
toriska värde.

KÄLLOR OCH LITTERATUR

Arkiv
Kulturmiljö Halland, Bastionsgatan 3 i Halmstad

Tryckta källor
Levande hus, Guide till halländska byggndsminnen. Föreningen Halländska byggnadsminnen, Länsstyrelsen i Hal-
land och Region Halland. 2014
Broar till historien, Årsredogörelse från Kulturmiljöfunktionen, Länsstyrelsen i Halland 2014

FOTOGRAFIER
Filer till fotodokumentationen utförd vid antikvarisk medverkan vid byggnadsvårdsåtgärder på Lottens, Västralt 
2:10, film nr 2021-62, förvaras hos Kulturmiljö Halland, Tollsgatan 7 i Halmstad. Fotografierna är tagna av Char-
lotte Skeppstedt.
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Engwall o. Claesson Linoljefärg 
P R O D U K T D A T A B L A D  

Sid 1 November 2020 
2020 

 

Utvändig linoljefärg  
 
Materialbeskrivning och användningsområde: 
 
Utvändig Linoljefärg är baserad på svensk rå kallpressad linolja och linstandolja. Den 
innehåller mögelskydd och är avsedd för målning utomhus av träfasader, fönster, foder 
m.m. men passar även för målning på plåt, puts och stuckatur. 
 
Färgen appliceras tunt med pensel. Roller eller spruta skall inte användas. Färgen bör 
härda i ca 4 veckor för att uppnå full tålighet. Rör om väl från botten innan användning. 

 

OBS! Trasor, trassel m.m. indränkta med linolja kan orsaka självantändning. Lägg dessa i 
brandsäker behållare eller i vatten. 

 

 

TEKNISKA DATA:  

Bindemedel: Svensk rå kallpressad linolja, linstandolja 
Kulör: Vit bas samt EoC std-kulörer 
Pigment: Titandioxid, zinkvitt, järnoxid 
Viskositet: BF ca 2500  
Densitet: 1,3 – 1,7 kg/liter 
Torrhalt: 99 vikt% 
Glans: Blank vid uppmålning, sidenmatt efter tid 
Torktid: 36-48 timmar 
Materialåtgång: 12-15 m2 / liter  
Rengöring: Lågaromatisk lacknafta, såpa 
Förpackning: 0,5 liter, 1 liter, 5 liter 
 
 
VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010) 
Produktens VOC: < 30 g/l. 
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Undvik nedsmutsning och rengöring innan färgen har härdat klart. 
Det kan ta några veckor innan full tålighet.

  Använd ljummet vatten med ett milt rengöringsmedel, t.ex. handdiskmedel, såpa eller 
speciell fasadtvätt - med ett neutralt pH - och dosera enligt anvisning från leverantören

  Vid behov tvätta med alg- och mögeldödande medel innan – följ leverantörens 
anvisningar

  Tvätta med svamp, trasa, mjuk borste eller vattenslang med lågt tryck

  Tvätta nedifrån och upp

  Skölj noga med svamp, trasa eller vattenslang med ljummet, rent vatten efteråt för att 
undvika att det finns rester kvar av rengöringsmedlet

  Högtryckstvätt ska användas med stor försiktighet, speciellt om det är en gammal fasad 
med träpanel – panelen kan bli skadad och bli känsligare för fukt och nedsmutsning och 
därmed bli mer mottaglig för mögel och alger. Det finns även en risk att vatten tränger in 
bakom fasaden och orsakar fuktskador

  Undvik växtlighet nära fasaden som ger skugga och fukt vilket ökar risken för angrepp 
från svamp och alger

  Laga eller byt ut skadade paneler

Observera att oljefärger löses upp av medel med pH över 9.
Ammoniaklösning och -ångor missfärgar färgen, så undvik rengöringsmedel innehållande 
ammoniak och/eller med pH-värde över 9
Lösningsmedel ska inte användas, inte heller rengöringsmedel med slipmedel.

profe ssionell linoljefärg ur tradition
och kunskap sedan 1915

www.eoc.se

Skötselråd för ytor målade  
med Utvändig Linoljefärg 
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2021:1 Tjärby grustäkt, Arkeologisk utredning
2021:2 Båtsmans, del av Lahall 2:13, flytt av byggnad
2021:3 Skummeslövs kyrka, utvändig renovering
2021:4 Sankta Gertruds kapell, utvändig renovering
2021:5 Broktorp 4, Antikvarisk förundersökning 
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2021:19 Valhalla 5, antikvariskt utlåtande
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2021:39 Okome kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:40 Svartrå kyrkogård, kulturhistorisk inventering och bevarandeplan
2021:41 Tjärby kyrka, konstglasfönster, antikvarisk medverkan
2021:42 Tjärby kyrka, invändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:43 Varbergs idrottshall, antikvarisk förundersökning
2021:44 Dagsås kyrka, exteriör renovering
2021:45 Kirsten Munks hus, Byte av butiksfönster, antikvarisk medverkan
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2021:47 Västra bageriet, Svärdet 6, Antikvarisk förundersökning
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