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Bakgrund
Ovanåkers kommun detaljplanelägger fastigheterna Ämnebo 16:16, Ämnebo 
26:1 med fl era för industri. På fastigheten Ämnebo 16:16 kallad Erk-Pers, står 
idag ett bostadshus, en ladugård och en stensatt källare. En kulturhistorisk 
utredning samt dokumentation har gjorts där det konstateras att byggnader-
na innehar kulturhistoriska värden på grund av sitt välbevarade skick. För att 
dessa värden inte skall gå förlorade i en tid då resurshushållning för ett mer 
hållbart samhälle spelar allt större roll önskar kommunen sälja
bostadshuset för fl ytt från fastigheteten. Om intresse fi nns kan även hela eller 
delar av övriga byggnader ingå i försäljningen.

Beskrivning av bostadshuset
Bostadshuset som är uppfört vid sekelskiftet 18 -1900 är en god representant 
för panelarkitekturen även kallad schweizerstilen. Byggnaden timrad upp till 
ovanvåningens bjälklag, därovan tar en stolpverkskonstruktion vid. Huset har 
yttermåtten 12x9 meter. Den begränsade längden på entrésidan ger byggna-
den ett nätt uttryck men skillnaden mellan långsida och gavel är relativt liten 
(tre meter) och detta bidrar till att ge huset en stabil och välmusklad karaktär. 
Byggnaden vilar på granitblock mot väster och söder. Mot norr och öster 
utgörs grunden av granitstolpar med mellanliggande sektioner av stående 
brädor försedda med öppningsbara partier. 

Exteriör
Ovan grunden tar en välbearbetad panelarkitektur vid med en fotbräda som 
ger en horisontell start av fasaden och hörnkedjor som ramar in fasaden. I 
ovanvåningens bröstningshöjd löper en profi lerad midjelist som delar fasaden 
horisontellt i en övre och en nedre del. Fasadytan består av en dubbelfasad 
stående panelbräda.
Flerstegsprofi lerade fönsterfoder ramar in fönsterkarmar och bågar. Fodret 
på fönstrets överdel bär upp en krönlist vilken ger fasaden ett ståndsmässigt 
intryck. 
Taktassarna utgörs av ”lösa” förlängningar av taksparrarna och är alla sirligt 
utformade, både på långsidor och gavlar. Taktäckningen består av tvåkupigt 
lertegel. Taket kröns av en oputsad skorsten med det för tiden typiska midje-
bandet i teglet.
En glasveranda pryder mittpartiet av entréfasaden och accentuerar entrén. 
Röda, blåa och frostade glas förstärker spröjsindelningens effekt. 
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Interiör
Nedervåningen
Innanför glasverandan ligger hallen med en L-formad trappa upp till ovanvåningen. Till vänster ligger köket med skafferi och 
skrubb och innanför köket en kammare. Till höger om hallen ligger salen och innanför denna ytterligare en kammare. 
Mellan de båda kamrarna i ytterhörn fi nns en liten mittkammare som förbinder rummen med varandra och skapar de för äldre 
byggnader så karaktäristiska axlarna. Fönster och dörrar är placerade så att man ser genom byggnaden och alltid möts av 
dagsljus. Här fi nns inga ”återvändsgränder” utan en obruten vandring kan göras genom alla rum.

Hela interiören på nedervåningen präglas av en renovering gjord på 1930- 
talet. Tapeter, skivbeklädda spegeldörrar, köksinredning, linoleummattor på 
golv, vissa dörrtrycken, vedspisen i kök och färgsättning vittnar om detta. Vid 
denna tid revs sannolikt kakelugnar ut och ersattes med fl ensradiatorer. De 
fl esta ursprungliga taklister och fönster är däremot kvar.
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Ovanvåningen lägenheten
På ovanvåningens södra del är en lägenhet inredd med kök och två kammare. 
Denna lägenhet verkar vara den senaste och mest genomgripande moderni-
sering som gjorts i byggnaden. Här har det centralt placerade spröjsindelade 
fönstret bytts ut mot två stycken öppningsbara tvåluftsfönster med mittpost. 
Kattvindsfönstren är igensatta men spår iytterpanelen skvallrar om dess 
tidigare läge.

Ovanvåningen kallvind
Ovanvåningens norra del utgörs av kallvind med ett inrett rum av äldre karak-
tär mitt på gaveln.
På kallvinden förenas de två murstockarna från nedervåningen och stiger upp 
centriskt i byggnadens nock.
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Beskrivning av ladugården

Enligt uppgifter i lantmäteriregistret är ladugården byggd 1920, alltså betyd-
ligt senare än bostadshuset. Djurstallet är uppförd av murade betongblock 
i hålstenskonstruktion. På den västra gaveln fi nns en påfartsramp upp till 
höskullen. De oisolerade delarna är uppförda i stolpverkskonstruktion med lig-
gande panel i rödfärgad enkelfasspont. Byggnaden är sparsamt försedd med 
fönster. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Byggnaden ger ett avskalat och en-
kelt intryck. Till skillnad från bostadshuset är det här den praktiska funktionen 
som givit utformningen. Denna byggnadsstil hör till funktionalismen.

Träkonstruktionen står 100 år efter uppförandet rak och opåverkad. Murver-
ket har däremot kavat ut mot norr och följare av järn har satts på utsida vägg 
i ett försök att hålla tillbaka muren. 
Ladugårdens takstolar är en kombination av fackverk med underram i trä 
kompletterad med stålstag i vilka underramen hänger. Underramarna är dess-
utom upplagda på rotben som i sin tur är bultade vid väggstolparna.
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Beskrivning av stenkällaren

På gårdstunet fi nns en valvslagen stenkällare murad av granitblock med en 
taköverbyggnad av trä ställd uppe på stenmuren. Överbyggnaden sträcker sig 
ut över den oisolerade svalen. Mot väster har taket över svalen rasat in men 
alla av granit murade delar står stabilt, så även trappan av granitsteg som 
leder ner i svalen. 


