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Demontering o återmontering av panelstycke, förmaket. Tottieska gården. 

Februari 2013. 

Inledning 

Med anledning av nya rördragningar (de nya rören kan inte längre dras genom rökkanalerna, de 

måste dras utanför) i samband med det pågående stambytet blev det tvunget att försöka lossa ett 

panelstycke i förmaket för att komma åt att göra de nya håltagningar som behövdes.  

Snickaren Olof Appelgren, Byggnadsavdelningen Skansen, fick i uppdrag att demontera och 

återmontera panelen till höger om kakelugnen i förmaket, intill dörren in mot sängkammaren. 

Beskrivning av panelen och hur den är monterad  

Panelerna sitter löst ”ställda” i varandra, sammanfogade med spånt och not. Bakom panelen sitter en 

kraftig asfaltpapp (1 mm tjock) spikad med pappspik. Kilar fungerar som distans och riktar panelerna. 

Panelerna har skruvats fast i träpliggar (huggna, oregelbundet kantiga ca 2x2 cm) som slagits in direkt 

i väggen. Skruvhålen i panelen har pluggats. Pluggarna har två dimensioner, 16 respektive 22 mm. De 

pluggar som satts fast vid återuppsättningen på Skansen på 1930-talet är grunda, ca 3 mm. 

Eventuellt sitter några av originalpluggarna från 1760-talet kvar. Vid dörröppningen till matsalen, 

under kapitälet till höger om dörren finns några. Troligen har dessa inte behövt demonteras då man 

plockade ned inredningen från sin ursprungliga plats. Dessa pluggar är omsorgsfullt gjorda, av trä i 

samma kulör. De skiljer sig både i färg och i utförande från dem som antagligen har gjorts nya i 

samband med återuppsättningen på Skansen. 

Där gliporna i anslutningen mellan panelerna varit för stora har springorna spacklats. Det ser ut att 

vara en blandning av lim och spån. 

På den löstagna panelen syntes ett mattare parti format efter kakelugnens kurvatur. Det tyder på att 

panelerna behandlats med något efter att paneler och kakelugnar har satts upp på Skansen. På 

panelens baksida fanns två märkningar; Ma1 (troligen från demonteringen) samt 186.785 som är 

NM:s märkning. Denna panelbit var pluggad längs den högra sidan. Längs den vänstra sidan, bakom 

kakelugnen, var panelen inte pluggad. Den var dock urborrad på samma sätt som för övriga skruvhål, 

vilket antyder att skruvhålen var pluggade då panelerna satt på sin ursprungliga plats. 

Vid närmare syn av skärningarna kunde konstateras att bitar av trä limmats på och att skärningarna 

utförts därefter. 
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Genomförda åtgärder 

Pluggarna lossades med morakniv, de spräcktes bort i mindre bitar så att skruven gick att komma åt 

att skruva ur. Sex skruvar av typen försänkt spårskruv 2” (utom en som var 2,5”), blank, vanlig på 

1930-talet skruvades ur. Skruvarna märktes upp för att kunna återplaceras på samma ställe som 

tidigare. Därefter kunde panelen skjutas i sidled och lyftas ur. 

Inför återmonteringen borrades resterna av pluggarna i skruvhålen ur. Olof hade tillverkat en 

förborrad kloss med samma dimensioner som hålet som han klämde fast över hålet. Den förborrade 

klossen användes för att kunna styra urborrningen av resterna på pluggen med precisison. 

Den befintliga asfaltpappen veks tillbaka och återfästes med pappspik, lika tidigare.  

Panelen sattes tillbaka, skruvades med samma skruvar på samma platser, panelen riktades med de 

kilar som satt där förut. 

Olof har tagit fram material till nya pluggar i mahogny, oklart vilken typ. 

I samband med att konservatorerna påbörjar sitt arbete i huset ska en diskussion tas ang pluggarna 

och en ev ytbehandling. 

 

Skansen 19 april 2013 

Marianne Strandin 
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Bilder 

 

Detalj på aktuell panel med öppet samt pluggat skruvhål. 

 

Detalj där delar av pluggen spräckts bort med kniv för att komma åt skruven. 



   

Kulturhistoriska avdelningen 

 

 

Skruvarna borttagna samt numrerade. 

 

Panelen skjuts i sidled o lyfts ur. 
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Detalj som visar asfaltpapp, pappspik samt pluggar för skruvarna. 

 

Kilar har använts för att rikta panelen. 
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Överst spackel som suttit i glipande fog, troligen tillverkad av lim o sågspån. Nederst en bit av 

bortspräckt plugg. 

 

Spår av den mattare yta som dolts bakom kakelugnen (det gulare partiet till höger) visar att man 

troligen har behandlat ytan vid något tillfälle efter att panelerna satts upp på Skansen. 
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Sågspår på baksidan av panelen. 

 

Detalj som visar limskarv vid skärningen. 
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Detalj som visar att åtminstone delar av skärningen gjorts efter att trästyckena limmats samman. 

 

Olof Appelgren borrar ur rester av pluggen. 
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Den förborrade klossen samt borrstål som använts för att kunna borra ur pluggen utan att skada 

omkringliggande delar. 

 

Panelen åter på plats.  


