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Sammanfattning 

I samband med sammanställning av kunskapsunderlag inför de åtgärder som kan komma 
att bli aktuella då verksamheten i Kungshuset förändras, har behovet av fördjupad 
kunskap och dokumentation av den unika vindeltrappan i trapptornet uppmärksammats.  
 
För att diskutera trappan ur ett antikvariskt-tekniskt perspektiv har en grupp bestående av 
Folke Höst och Laine Montelin, konstruktörer Tyréns; Karl Magnus Melin, timmerman och 
arkeolog Knadriks Kulturbygg AB; samt Kristina Nilén, byggnadsantikvarie Sweco 
Architects, undersökt och sammanställt fakta rörande vindeltrappan i Kungshuset. Arbetet 
har utförts under feb-mars 2014. 
 
Föreliggande rapport är en sammanläggning av de delrapporter som tagits fram i 
anslutning till undersökningen. Dessa har stämts av vid ett uppföljande möte och en 
redovisning av våra gemensamma synpunkter redovisas inledningsvis.  
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1 Syfte och målsättning med undersökningen 

 Dokumentera byggnadshistoriskt intressanta iakttagelser rörande vindeltrappan och 
trapptornet. 

 Dokumentera iakttagelser rörande timmerhantverket. 

 Dokumentera och beskriva vindeltrappans uppbyggnad och tekniska status. 

 Sammanfatta en okulär bedömning av skador och ta ställning till framtida 
renoveringsbehov. 

 Föra en diskussion kring särskilda vård- och underhållskrav. 

 Konstatera behov av ytterligare undersökningar. 

 

 

2 Gällande skydd 

Kungshuset är statligt byggnadsminne och skyddas enligt Förordningen om statliga 
byggnadsminnen (SFS 2013:358). Vindeltrappan är särskilt skyddad enligt 
skyddsföreskrifterna. 

Skyddsföreskrifter för Kungshuset (Lundagårdshuset M017:102): 

1. Byggnaden får inte rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. 
 
2. I byggnadens inre får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig planlösning eller äldre 
fast inredning. Trappan, Jakob Erlandsens port och bottenvåningens kolonnrader får inte 
förändras.  
 
3. Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall 
utföras med traditionella material, färger och metoder på ett sådant sätt att byggnadens 
kulturhistoriska värde inte minskar. 
 
4. Parken Lundagård ingår i byggnadsminnet. 
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3 Historik 

Inför det gemensamma undersökningstillfället hade nedanstående historik översiktligt 
sammanställts ur H H von Schwerins skrift ”Lundagårdshuset. Dess byggnadshistoria”, 
utgiven 1935. Dessa baseras på genomgång av gamla räkenskaper och Inventarium. 

 

1579-80 Kungshuset uppförs. 

1579 Arkitektens namn är Diirick Byggmästare. Ledande timmerman var 
Hermann Timmerman i Lund, som utförde takresningen och loften. 
Snickaren Johan Ruundt från Malmö gjorde paneler, fönster och dörrar 
samt uppsatt vindeltrappan.  Anders Blymästare hade stöpt bly till 
vindeltrappan och homejorna och hade täckt tornet.  

1584 Kungen ger order om att husets inre ska fullföljas inför hans besök samma 
år. 

1602 I Inventarium finns följande uppgift: på gårdsområdets nordsida fanns ”ett 
stort murit nytt huis med en windeltrappa och tvenne carnapper med 
blytakt”. Byggnaden sägs vara i gott skick. 

1632 I Inventarium uppges byggnaden vara i gott skick. 

1645 En besiktning av Lundagårds hus redovisar den stora förödelse 
byggnaderna lidit under kriget 1643-45. I Kungshuset var alla loft, fönster 
och dörrar borta och skorstenarna hade fallit in. Den mesta takstenen var 
försvunnen liksom tornhuven. Murarna var spruckna och rappningen borta.  

1660-1688 Kungshuset var under denna period i Biskop Peder Winstrups ägor. Under 
hans tid iståndsattes den förfallna byggnaden. 

1688 Skänktes Lundagård inklusive Kungshuset till Akademien. Tiderna var 
dåliga och universitetskassan fattig vilket ledde till eftersatt underhåll och 
förfall.  

1693 Det stora huset var så förfallet att man fruktade att någon olycka skulle ske. 

1696 Byggnadens yttermurar hade reparerats och tegeltaket lappats, men 
tornens betäckningar av spån var uppruttna. Trappan i södra rundeln var 
likaledes ganska fördärvad av regn och fukt. 

Inventarier visar tydligt hur man Akademien nu inrättat sig: bl a uppges att 
”Nedre våningen var likartat disponerad ehuru ej så fullständigt reparerad 
som den övre. Under biblioteket låg ’auditorium minus’, som ännu var 
obrukligt, och till detsamma hörde en liten kammare i rundeln med trasiga 
fönster och en dörr ut till trädgården. 

  



 

 
 
 

 

4 (8) 

RAPPORT 
2014-04-08 
 
KUNGSHUSET, TILLGÄNGLIGHET 

 

re
po

00
1.

d
oc

x 
20

1
2-

03
-2

9

NK \\fsmlm007\projekt\3830\3831779_kungshuset,_tillgänglighet\000\12-text\rapport vindeltrappan kungshuset 2014.docx 
 

1704 Iståndsattes taket och loftet över biblioteket upphjälptes genom att 40 lass 
sand-blandad lera ditforslades. Även trappan reparerades.  

1710 Hade danskarna sitt högkvarter i Lund. Akademihuset utnyttjades då som 
magasin.  

1715-1717 Först nu vidtogs större reparationsinsatser efter danskarnas förödelse. 
Under just denna period vistades den svenske kungen, Karl XII, i Lund.  

Tak och homejor reparerades, fönster och dörrar insattes och bibliotek och 
auditorier gjordes åter brukbara. Dörren från norra rundeln igenmurades för 
att man på så sätt skulle vara fredad för tjuvar.  

1721 Inventarierna omtalar stora brister på loft, tak och trappa. I brev från 
Konsistorium till kanslern samma år uppges att de allvarligaste skadorna 
bestod i att östra gaveln rämnat uppifrån och ner, samt att trappan var 
livsfarlig.   

1724 Ett förslag hade tagits fram av byggmästare Johan Jerling, Stockholm, men 
flitigt anlitad av Christina Piper samt för uppförande av nytt biskopshus i 
Lund. Förslaget gick ut på att riva den norra rundeln och skapa en enhetlig 
fasad, reparera mursprickor samt takets och loftens omläggande. Även 
gavlarna skulle muras om, och den sedan seklets början förmultnande 
trappan borde ersättas med en ny, som skulle löpa kring en mittpelare 
av sten.  

1725 Den norra rundeln rivs.  

1725 Jerling var upptagen med annat och därför avkrävdes han, efter avhämtning 
och personlig inställelse, ett svar på hur trappans ombyggnad skulle utföras. 
Härvid rekommenderade han en mittpelare av trä i trappan i s f den 
projekterade av sten, som enligt konsistorii mening var alltför dyrbar.  

1726 Timmer anskaffades och byggnadsställningar ordnades. Under sommaren 
påbörjades den stora reparationen rum tills pengarna tvärt tog slut. Trappan 
verkar inte ha blivit lagad. 

1730 Blev trappan åter aktuell. Man hade då lagt besparingsförslaget med en 
mittpelare av trä i s f sten åt sidan. I april sades att trappan ’oförtövat 
kommer att repareras, varvid pelaren blir av sten och stegen av plankor. Ett 
förslag togs fram av akademimurmästaren, som gick ut på att stegen skulle 
vara 1 aln utåt och ½ aln inåt samt 6 tum tjocka. Pelaren borde få 2 alnars 
diameter.  

1731 Beställdes ekplankor till trappsteg av överste Laurent Lundebladh på 
Maglö, vilken i juni fullgjorde leveransen. Under sommaren 
iordningställdes trappstegen.  
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1732 Murarmästare Georg Mockelten tog fram kostnadsförslag till mittpelaren 
samt en portal. Men eftersom kassan var tom bad man 
akademitimmermannen Per Nilsson om hjälp. Han tilltrodde sig kunna 
upplägga trappstegen utan pelare, såsom den gamla.  

2 aug sägs att arbetet skall påbörjas omgående och vid 
konsistoriesammanträde 11 aug togs beslut, ej enhälligt, att trappan av 
sparsamhetsskäl skulle göras utan pelare och på timmermannens 
egen risk. 

Von Schwerins kommentar: trappan är en enkel hantverkares skapelse och 
man kan givetvis instämma i Brunius klander: ’den som förstår rätt uppföra 
dylika vindeltrappor, vet nogsamt, att de med hälften tunnare ekplankor 
kunna ojämförligt bättre byggas”. 

Intressant är uppgiften om att trappan är en kopia av 1500-talets 
anläggning, varigenom vi kunna påvisa en samtida motsvarighet på 
Berritsgaard på Lolland, uppförd 1586 av fru Elisabeth Friis… 

1733  Skänkte drottningen pengar för uppförande av en anatomisk teater. 
Ritningarna utfördes av Hårleman, konstruktionen fullbordades i Stockholm 
och skeppades till Skåne.  

1744 Hårlemans generalplan för Lundagård 

1800 Grundstenen till Kuggis läggs, ritningar C F Sundwall 

1836 Axel Nyströms förslag till påbyggnad av Akademihuset. 

1837-39 Brunius verkställer ombyggnaden 1837-39. Han gjorde även många egna 
detaljritningar. 

(Intressant Brunius ville återuppföra det rivna norra tornet. På taket kunde 
det byggas en altan åt botaniska trädgården!) 

Bl a fick torntrappan för belysning mera lämpade fönstergluggar.  

1877-79 

 

Kungshuset gjordes om efter ritningar av Helgo Zettervall. Kalkrappningen 
togs bort. Torn krön och gavlarnas hörn fick kreneleringar.  

 

Uppgifter om senare tiders reparationsarbeten har inte studerats.  
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4 Resultat av undersökning 

Nedan följer i korthet en sammanfattning av den teknisk-antikvariska undersökningens 
resultat. För mer ingående förklaringar och resonemang hänvisas till respektive 
delrapport 

 

4.1 Byggnadshistoriskt intressanta konstateranden om vindeltrappan och 
trapptornet 

Vindeltrappan är till formen en typisk renässanstrappa trots att den är tillverkad på1730-
talet. Genom historiska källor vet vi att den nuvarande trappan ersatte byggnadens 
originaltrappa från 1500-talet, vilket förklarar dess utformning.  

Genom excerpter av räkenskaper och protokoll från byggnadstiden, sammanställda och 
tolkade av H H von Schwerin, har vi tillgång till detaljerade uppgifter om materialet till 
trappan, vilket ger oss viktig information om tillverkningen. Av denna information framgår 
att byggnadsmaterialet var långt ifrån färdigtorkat vid montering, vilket i sin tur förklarar 
trappans kraftiga deformation som till stor del har uppstått de närmsta åren efter 
tillverkningen.  

I slutet av 1800-talet verkar trappan ha genomgått en större renovering, då den även 
målningsbehandlades. Rester av dekorativ linjering i rött och grönt syns på undersidan av 
stegen, varav ett är signerat med målarens signatur och årtalet 1888. Samtidigt fick 
trapptornets putsade väggar förmodligen den kvadermålning som syns på foton från 
1935.  

 

4.2 Timmerhantverket 

Vi vet också att ekvirket till trappan kommer från Maglö, beläget ca 6 mil nordost om 
Lund. Uppskattningsvis behövdes 40 grovar ekar fällas för att få fram materialet till 
trappan i Kungshuset! Efter fällning har de stora stammarna fraktats till ett sågverk där de 
antagligen först bilats till block med huggyxa och bila, varefter de sågades. Sågningen 
har utförts med en mycket finbladig såg, som gav en slät och fin yta. Dessa sågade block 
kunde sedan transporterats till Lund, där de formades och monterades, med största 
sannolikhet med den gamla trappan som mall. Synliga ytor är bearbetade på olika vis, 
men principen är att man inte velat ha sågade ytor synliga. Synliga ytor blev med enstaka 
undantagsfall skrubbhyvlade. 
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4.3 Vindeltrappans uppbyggnad 

Trappan är tillverkad av ek i ett stycke där ena änden är inmurad i yttervägg och den 
andra änden konstruktivt bildar en trappstock, eller trappspindel. Trappspindeln är 
sammanfogad med dubbar mellan de olika stegen. Trappstegens upplag i yttervägg 
varierar mellan 10-15 cm.  

 

4.4 Teknisk status 

Utifrån de översiktliga undersökningar som utförts bedöms trappan vara stabil och säker 
att använda med avseende på trappans bärförmåga och stabilitet. Trappan utgör idag, 
trots sin deformation och oregelbundenhet, ett fungerande system där alla delar 
samverkar. Orsaken till de vertikala deformationerna är med stor sannolikhet uttorkning 
av virket, en process som avstannat för en längre tid sedan. Så länge klimatet i 
trapphuset inte förändras drastiskt bör därför ytterligare deformationer inte uppstå. 

Säkerhetsmässiga betänkligheter ur ett användarperspektiv kan kopplas till trappans 
deformationer, med oregelbundna och lutande trappsteg och vilplan som kan göra det 
svårt att gå i trappan. Dessa karaktärsdrag är dock en viktig del av trappans kulturvärde, 
både historiskt sett och upplevelsemässigt.  

Vid trappstegens upplag har rötskador på virket noterats. Det ska tilläggas att 
trapptornets väggar idag är putsade med cementhaltigt putsbruk och målat med plastfärg. 
Detta hindrar väggarna från att kunna torka ut inåt om de blir fuktiga, vilket kan orsaka 
röta i trappstegen vid upplag mot vägg.  

 

4.5 Diskussion kring särskilda vård- och underhållskrav 

Generellt gäller att inomhusklimatet bör hållas relativt stabilt. Detta innebär att 
uppvärmning och ventilation av trapphuset bör ske som för en byggnad som används 
dagligen, även om byggnaden skulle stå tom en längre tid. Regelbunden mätning av 
klimatet i trapphuset, inklusive utrymmet under trappan, bör ske för att säkerställa att 
eventuella större förändringar upptäcks tidigt.  

En förutsättning för trappspindelns stabilitet och trappstegens bärförmåga är att 
trappstegen inte är kraftigt rötskadade vid sina upplag i ytterväggarna, även om det pga 
trappstegens kraftiga dimensioner finns en överkapacitet för överförandet av tvärkrafter 
vid upplaget. Därför bör man på sikt överväga att avlägsna täta puts- och färgskikt på 
trapptornets innerväggar. Åtgärden bör även utföras av antikvariska skäl, där principen 
om anpassade material och metoder ska tillämpas.  

Lagning av trappstegen görs med utgångspunkt i de hantverksmässiga iakttagelser som 
redovisas i rapport.  
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4.6 Behov av och förslag på ytterligare undersökningar 

 En 3D-modell utifrån punktmolnsskanning är under framtagande. Med denna som 
underlag kan t ex redovisning av nya och gamla lagningar göras.  Slutsatserna när 
det gäller trappans deformation skulle kunna verifieras utifrån 3D-modellen och dess 
statiska verkningssätt undersökas vidare. Modellen kan även bearbetas till en 
intressant applikation, som tillgängliggör trappan virtuellt.  

 Fördjupade arkivstudier kan säkerligen ge mer intressant information om trappan.  

 Dendrokronologisk provtagning. 

 Färgundersökning. 

 Städning av utrymmet under trappan görs lämpligen av byggnadsarkeolog för att 
dokumentera rester efter tillverkning och lagning av trappan. 

 

4.7 Vindeltrappans kulturhistoriska värde 

Efterforskningar ger vid handen att vindeltrappan i Kungshuset är den största bevarade i 
sitt slag åtminstone i Skåne. Den har en mycket väldokumenterad historia och är 
dessutom tillgänglig både för allmänheten och för forskningen. 

Trapptypen är till formen en typisk renässanstrappa, som numera är ovanlig till 
förekomsten. Även om vindeltrappan i Kungshuset är en rekonstruktion från 1700-talet 
har den ett stort byggnadshistoriskt värde som representant för renässansen 
byggnadskonst.  I Skåne finns det minst ytterligare två förekommande exempel, dels i 
Mariakyrkan (1600-tal) i Ystad, dels i Dybäcks slott (1658). I nuvarande Danmark finns 
fler exempel och trapptypen har varit spridd över stora delar av Europa.  

Den nuvarande vindeltrappan från 1700-talet har ett mycket högt autenticitetsvärde med 
sin deformation och med olika tiders lagningar mer eller mindre synliga. Trapptornet är i 
grunden orört vilket upplevelsemässigt ger en svindlande känsla av ålder och kontinuitet 
tillbaka till 1570-talet då Kungshuset byggdes.  
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1 Teknisk status

Trappan har undersökts översiktligt ur konstruktiv synvinkel vid platsbesök 140212, 140218
samt 140224.

1.1 Allmänt

Trappstegen är tillverkade av ek i ett stycke där ena änden är inmurad i yttervägg och den
andra änden utgör trappspindeln, se Figur 1. Trappspindeln är sannolikt sammanfogad med
dubbar mellan de olika stegen. Detta har kunnat iakttas i en springa mellan två trappsteg och
bör gälla för övriga delar av trappspindeln.

Figur 1. Trappans utformning.

Vid undersökningstillfällena bedömdes inomhusklimatet vara normalt för en uppvärmd byggnad
i bruk. Längst ner mot golvet finns ett mindre utrymme under trappan som är tillgängligt via
lucka, se Figur 2. I utrymmet saknas delvis golvbeläggning, och här upplevdes en något förhöjd
fuktighet, sannolikt på grund av uppstigande fukt från marken och svag eller obefintlig
ventilation. Virket i trappans undersida som vetter mot det stängda utrymmet visade sig i vissa
delar nära marken vara något mjukt och fuktigt i ytan. Dock var virket mycket hårt några mm in.
Med tanke på trappans höga ålder och att klimatet i utrymmet sannolikt varit likartat en längre
tid bedöms detta inte utgöra något problem för ekvirket. Ett äldre vattenrör kommer upp från
golvet mitt i utrymmet. Röret är igenpluggat och rostigt, se Figur 2.
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Figur 2. Utrymme längst ner mot golvet under trappan.

Trappstegens upplag i yttervägg varierar avseende upplagets längd in i murverket. Upplagets
längd har kunnat mätas till ca 10 cm (se Figur 3) respektive ca 15 cm (se Figur 4) i två lägen vid
befintliga hål i murverket. Vid ett av upplagen hade virket vissa rötskador (se Figur 4).

Figur 3. Upplagslängd kunde mätas till ca 10 cm i utrymme under trappa.
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Figur 4. Upplagslängd kunde mätas till ca 15 cm vid befintligt hål. Viss röta kunde iakttas vid
upplaget.

Insidan av trapphusets väggar är putsad med en cementhaltig puts och målad med en tät färg.
Detta hindrar väggarna från att kunna torka ut inåt om de blir fuktiga, och kan därmed bidra till
ett förhöjt fukttillstånd i väggarna. Detta kan orsaka röta i trappstegen vid upplag i väggen.

1.2 Bärförmåga

Vertikala laster förs från varje trappsteg dels till upplag i yttervägg och dels till upplag på
trappspindeln.

Överslagsberäkningar visar att det finns god marginal med avseende både på bärförmåga och
på styvhet mot nedböjning för trappstegen.

Trappspindeln belastas av varje trappsteg och för ner lasten till grunden. Genom avstyvning i
horisontalled hindras trappspindeln från att knäckas. Trappstegen stagar trappspindeln mot
knäckning genom att föra över horisontella krafter till ytterväggarna. Trappspindeln förefaller
kröka sig i en utdragen spiralform som följer trappstegen, se Figur 5. Detta innebär att
eventuella horisontella krafter från trappspindeln kan överföras som tryckkrafter mot
ytterväggen. Överföring av tryckkrafter kan ske genom anliggning mellan trappstegets kortsida
mot murverket i ytterväggen, alternativt genom friktion mellan trappsteg och murverk. En
kombination av anliggning och friktion är också möjlig. För att föra över dragkrafter krävs friktion
mellan trappsteget och murverket alternativt mekanisk fastlåsning genom att det kilformade
trappsteget är inmurat i väggen med god passning. Förutsättningarna för att föra över
tryckkrafter bedöms vara väsentligt bättre än förutsättningarna för att föra över dragkrafter.
Detta talar för att trappspindelns utdragna spiralform är ändamålsenlig med hänsyn till
stabilisering mot knäckning.
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Figur 5. Trappspindeln förefaller kröka sig i en utdragen spiralform som följer trappstegen.
(Fotot är taget nerifrån och upp mot trappans undersida.)

En förutsättning för trappspindelns stabilitet och trappstegens bärförmåga är att trappstegen
inte är kraftigt rötskadade vid sina upplag i ytterväggarna. Lokalt har viss röta påträffats vid
upplag i vägg (se Figur 4 ovan). Dock finns en mycket stor överkapacitet för överförande av
tvärkrafter vid upplaget, beroende på trappstegets kraftiga dimensioner. Detta gör att trappan är
stabil även om delar av trappstegen skulle vara rötskadade vid sina upplag i väggen.

En svag punkt ur stabilitetshänseende är trappspindelns översta del, där all horisontell
avstyvning måste ske via det översta vilplanet och trappstegen närmast under. Vilplanet är dock
infäst i murverket med stålbeslag, vilket talar för att trappspindeln är avstyvad i horisontalled
även i toppen, se Figur 6. Även övriga vilplan är infästa med stålbeslag.

Figur 6. Viplanet är infäst med stålbeslag.
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Trappan förefaller även stabil när man går i den, utan oroande rörelser i sidled. Det faktum att
trappan använts under lång tid talar också för att dess bärförmåga är tillfredställande.

1.3 Deformationer

Trappan är kraftigt deformerad, vilket är tydligt märkbart med blotta ögat samt upplevs när man
går i trappan. Deformationerna gäller dels den utdragna spiralformen hos trappspindeln som
beskrivits ovan. Dessutom lutar trappstegen kraftigt mot trappspindeln. Denna lutning förefaller
öka ju högre upp man kommer i trappan, medan trappstegen är relativt plana längst ner i
trappan. Inga sättningar har kunnat iakttas vid trappspindelns möte med golvet. En rimlig
förklaring till detta fenomen, om man bortser från möjligheten att trappan byggts med lutande
steg, är att trappspindeln har komprimerats längs hela sin längd. Fördelningen av denna
komprimering är inte undersökt, den kan vara jämnt fördelad längs hela trappspindeln, men kan
också utgöras av större lokala kompressioner. I trappans översta del förefaller trappspindeln ha
komprimerats flera decimeter.

Ett antal mellanlägg av trä har iakttagits mellan stegen i trappspindeln. Huruvida dessa är
genomgående eller endast utgör kilar in till ett begränsat djup i spindeln är inte utrett. Dessa
mellanlägg skulle kunna vara tecken på försök att motverka trappspindelns komprimering. De
kan också utgöra passbitar från monteringen av trappan.

Värt att notera är att trappstegens fiberriktning är orienterad längs stegen, från vägg till
trappspindel, se Figur 7. Eftersom trappspindeln utgörs av delar av varje trappsteg är träets
fiberriktning vinkelrät mot trappspindelns vertikala utsträckning. Detta är intressant eftersom
deformationsegenskaperna hos trä varierar kraftigt i förhållande till fiberriktningen, med större
deformationer i riktning vinkelrätt fibrerna än parallellt fibrerna.

Figur 7. Trappstegens fiberriktning är orienterad längs stegen.
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För att få en uppfattning om tänkbara orsaker till komprimeringen har två överslagsberäkningar
utförts.

I den första beräkningen har trappspindelns komprimering till följd av vertikala laster under lång
tid beräknats. Resultatet visar att komprimering på grund av vertikala laster som verkar under
lång tid är i storleksordningen 1 cm för hela trappans höjd.

I den andra beräkningen har träets komprimering på grund av krympning vid uttorkning
beräknats. Detta scenario utgår från att trappan byggts med virke som inte torkats tillräckligt
innan montering. Resultatet visar att komprimering på grund av krympning vid uttorkning är i
storleksordningen flera decimeter för hela trappans höjd.

De två överslagsberäkningar som utförts indikerar att en rimlig förklaring till trappans kraftiga
vertikala deformationer är att virket var fuktigt när trappan byggdes och sen dess har torkat ut.
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2 Bedömning och rekommendationer

Utifrån de översiktliga undersökningar som utförts bedöms trappan vara stabil och säker att
använda med avseende på trappans bärförmåga och stabilitet. Trappan utgör idag, trots sin
oregelbundenhet, ett fungerande system där alla delar samverkar. Eventuella
säkerhetsmässiga betänkligheter förefaller snarast kopplade till de deformationer som finns,
med oregelbundna och lutande trappsteg och vilplan som kan göra det svårt att gå i trappan.
Detta måste dock vägas mot trappans kulturhistoriska värde, och det faktum att
deformationerna säger något om trappans historia.

Om orsaken till de vertikala deformationerna är uttorkning av virket, vilket förefaller troligt,
innebär detta att deformationerna bör ha avstannat för en längre tid sedan. Så länge klimatet i
trapphuset inte förändras drastiskt bör därför inte ytterligare deformationer uppstå.

Generellt gäller att inomhusklimatet bör hållas relativt stabilt. Detta innebär att uppvärmning och
ventilation av trapphuset bör ske som för en byggnad som används dagligen, även om
byggnaden skulle stå tom en längre tid. Det är inte önskvärt att genomföra drastiska
förändringar för att få ett torrare och varmare klimat i trapphuset. Grundprincipen är att inte
ändra på något som fungerar. Regelbunden mätning av klimatet i trapphuset, inklusive i
utrymmet under trappan, bör ske för att säkerställa att eventuella större förändringar upptäcks
tidigt.

Det igenpluggade inkommande vattenröret i utrymmet under trappan bör undersökas så att risk
för vattenläcka inte finns med tanke på att röret är rostigt. Det är för oss okänt om röret är
kopplat till vattenledning i mark.

Man bör överväga att avlägsna täta skikt av färg och puts på ytterväggarnas insida. De täta
skikten kan leda till förhöjt fukttillstånd i väggarna, som i sin tur kan leda till rötskador i
trappstegens upplag i vägg. En noggrannare undersökning av trappstegens skick där de är
inmurade i ytterväggarna rekommenderas för att säkerställa att dessa inte är rötskakade i
någon betydande omfattning. Lämpligen utförs en sådan undersökning i samband med
eventuella arbeten med puts och färg på ytterväggarnas insida. Vid en eventuell åtgärd där färg
och puts tas bort bör arbetet ske i etapper för att inte riskera trappans stabilitet genom att alla
upplag friläggs samtidigt.

Sedan denna undersökning utförts har trappan dokumenterats genom laserskanning.
Laserskanning är ett effektivt sätt att fånga en komplex geometri. Med tillgång till resultaten från
laserskanningen finns goda möjligheter att undersöka trappans statiska verkningssätt mer
ingående. En noggrannare analys av hur trappan deformerats är också möjlig.
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Inledning 
Denna rapport är gjord på uppdrag av Kristina Nilén, Sweco. Trappan har av 
undertecknad besökts och undersökts vid fyra olika tillfällen. Vid två av dessa tillfällen har 
Kristina Nilén medverkat. Laine Montelin respektive Folke Höst från Tyréns medverkade 
vardera vid ett tillfälle. Vid ett separat tillfälle var Hans Linderson från Geologiska 
Institutionen, Lunds Universitet med. Metoden har varit att okulärt granska trappan och 
tolka spår utifrån dessa iakttagelser och ställa detta mot de arkivuppgifter som finns. 
Vidare för att få grepp om trapptypens vanlighet/ovanlighet dels i ett skånskt perspektiv 
och dels i ett europeiskt. En förfrågan skickades ut i Europa till kollegor och de svar som 
inkom, och säkert handlade om vindeltrappor av trä utan spindel, redovisas nedan.  
En byggnadsteknisk beskrivning ur ett hantverksperspektiv görs, en kulturhistorisk 
värdering och råd inför framtida åtgärder. 
 
Historik om vindeltrappan tagen ur H H von Schwerins skrift om Kungshuset 
Huset byggdes ursprungligen av den danske kungen Fredrik II mellan 1578 och 
1584.   
 
1579: Den som hade huvudansvar, och kanske ritade huset, var Diiriick Byggmästare. Till 
sin hjälp hade han nio murargesäller, några murmästare och ett 30-tal kalkslagare och 
hantlangare. För timmermansarbeten svarade Hermann Timmerman i Lund, som hade sex 
gesäller under sig. De utförde takresningen och loften. Sex sågskärare var engagerade vid 
bygget, om de var direkt under Diiriik Byggmästare eller under den ledande 
timmermannen framgår inte av Schwerins skrift. Snickaren Johan Ruundt från Malmö 
gjorde paneler, fönster och dörrar samt uppsatte vindeltrappan. Anders Blymästare stöpte 
med hjälp av eget folk bly till bland annat vindeltrappan, man får då anta att det menas till 
vindeltrappans yttertak även om det är kryptiskt skrivet då det även framgår att han gjorde 
blytak till tornet.1 Vidare fanns glasmästare, smeder etc som inte nämns i anslutning till 
vindeltrappan i Schwerins skrift. 
  
1696: Det anges att trappan i rundelen var ganska fördärvad av regn och fukt.2 
 
1704: Trappan reparerades.3 
 
1721: Inventariet omtalar stora brister på loft, tak och trappa. De allvarligaste skadorna 
bestod i att östra gaveln rämnat uppifrån och ner, samt att trappan var livsfarlig.4  
 
1724: Ett icke bevarat ombyggnadsförslag upprättades av Johan Jerling. I protokoll 
framgår dock att planen var att ersätta den förmultnade trappan med en ny vindeltrappa 
men med en stenspindel.5 
 
1730: Man bestämde att trappan skull repareras med pelare av sten och steg av plankor. 
Schwerin skriver att man ändrat sig från ett tidigare förslag med träspindel men om det 
gäller uppgifterna från 1724 har Schwerin antingen skrivit fel eller utelämnat någon uppgift. 
Intressant är uppgiften att det var akademi murmästaren som gjorde ett förslag där stegen 
skulle vara en aln utåt, 1 aln inåt samt 6 tum tjocka. Stenspindeln/stenpelaren skulle ha 2 
alnars diameter.  
 

                                                 
1 Schwerin 1935:11. 
2 a.a. 18f 
3 a.a. 22 
4 a.a. 23 
5 a.a. 25 
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1731: I januari beställdes ekplankor till trappstegen av överste Laurent Lundebladh på 
Maglö, dessa levererades i juni. Under sommaren iordningställdes trappstegen.6  
 
1732: Murarmästare Georg Mockelten tog fram kostnadsförslag till mittpelare i sten och en 
portal. Men då kassan var tom framfördes att akademitimmermannen Per Nilsson 
”tilltrodde sig kunna upplägga trappstegen utan pelare, såsom den gamla. ”(Utdrag ur protokoll 
från 11 augusti 1732). Den 11 augusti togs beslut, om ej enhälligt, att trappan av 
sparsamhetsskäl skulle göras utan pelare och på timmermannens egen risk. Von 
Schwerins kommenterar trappan på följande vis, ”..på grund av medellöshet och oförstånd 
långt ifrån blev något mästerverk. Den är en enkel hantverkares skapelse och man kan givetvis 
instämma i Brunius klander: ”den som förstår rätt uppföra dylika vindeltrappor, vet nogsamt, att de 
med hälften tunnare ekplankor kunna ojämförligt bättre byggas”. Trots detta tycker Schwerin att 
det är intressant att trappan är en kopia av 1500-tals trappan och han pekar på ett 
exempel på en liknande i Berritsgaard på Lolland, uppförd 1586.7 
 
1884: Järnspiraltrappor monterades i Kungshuset och vindeltrappan stängdes av  och 
användes endast för större boktransporter.8 Detta är Schwerins sista anmärkning om 
trappan. 
 
Diskussion kring historiken 
Schwerin skriver ”Räkenskaperna äro genomgående så omfattande och innehålla så mycket 
ovidkommande, att framställningen skulle förlora i överskådlighet och intresse, därest de helt 
utnyttjades.9” För en allmän framställning stämmer detta påstående säkert. Men om man 
vill få insyn i byggnadsprocessen är detta sannolikt en mycket bra källa som kan ge 
kompletterande kunskap vid ny läsning med nya frågeställningar. De viktigaste 
händelserna för en förståelse av Kungshusets vindeltrappa historia finns dock med i 
Shewerins skrift.  
Redan genom att gå igenom historiken som sammanställts av Schwerin framgår det att 
nuvarande trappan inte är ”en enkel hantverkares skapelse” som han påstår. Däremot är den 
gjord med originaltrappan från 1500-talet som förlaga.  
 
När originaltrappan gjordes var den modern och av en typ som antingen gjordes i sten 
eller som i detta fall i trä. Förslaget till nuvarande trappan gjordes först av akademimuraren 
och material till stegen beställdes utifrån detta förslag. Man kan misstänka att muraren 
valde trappstegens höjd till sex tum utifrån måtten på den gamla trappan. Om han skulle 
välja att ändra stegindelningen skulle det innebära betydligt mer murarbete. Framtida 
arbeten med trappan och väggputsen kan ge möjlighet till att verifiera eller förkasta detta 
antagande. När akademi timmermannen tog på sig att göra trappan efter den gamla fanns 
materialet redan på plats och han hade då ingen möjlighet att ändra trappstegens höjd. 
 
Byggnadsteknisk info om trappan 
Trappan har 75 steg, varje steg utgörs av en planka som är ca 2,8 meter lång inklusive 
den del som sticker in i murverket. Höjden på varje steg är ca 14 cm, eller 6 verktum vilket 
stämmer med uppgiften från 1730. Trappan saknar spindel. Där spindeln skulle varit är de 
olika stegen fixerade med ekdubb, vars diameter är ca 25 mm.10  
 
 

                                                 
6 a.a 29 
7 a.a 30 
8 a.a 72 
9 Schewerin 1935:10. 
10 Endast en ekdubb gick att inspektera mellan två steg som glipade. 
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På bilden till vänster visas den dubb som 
var möjlig att dokumentera mellan två 
steg. Med rött markeras dubbens antagna 
längd på ca 5”. Dubbhålen är antagligen 
ca 1” djupare med tanke på torkning. Man 
har antagligen satt en dubb mellan varje 
steg. Dubben har man förskjutit i sidled för 
att de inte ska krocka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informationen i Schwerins skrift om att materialet beställdes i januari 1731, levererades i 
juni 1731 och trappan monterades hösten 1732 ger oss viktig information. Oavsett om 
materialet fälldes och sågades direkt i januari så innebär det att virket vid montering 
fortfarande var långt ifrån färdigtorkat. En tumregel är att ekvirke torkar en tum/år vid 
lufttorkning. Med detta räknesätt borde ekplanken ligga på tork 6 år för att vara 
färdigtorkade. Med tanke på att virket levererades i juni är det nog snarare sannolikt att de 
efter upparbetning levererades. Ekbark tillvaratogs på den tiden för garvning och eftersom 
det är mycket enklare att ta av barken efter att saven har gått upp i träden kan man 
misstänka att träden först fälldes tidig vår. Historiken ger oss därmed förklaring på varför 
stegen lutar mer inåt spindeln ju högre upp man kommer, spindeln har genom torkning 
sjunkit mer än vad trappstegen kunnat göra i anslutning till väggen där upplagen hindrat 
detta. Denna sjunkning har till stor del skett redan de närmsta åren efter trappstegens 
montering vilket innebär att största delen av kilningarna i spindeln kan vara nästan 
likåldriga med trappan. 
 
Tolkad tillverkningsprocess 
Virket är beställt från Maglö som ligger ca 6 mil nordost om Lund. Man har både använt sig 
av hel och halvtimmer. En uppskattning, som vid behov går att precisera, är att ett 40 tal 
grova ekar fällts för att utgöra material till trappan.  
Ekarna man fällt har varit av sparbankstyp, dvs de har stått fritt, växt snabbt och haft en 
förhållandevis kort stam. Ur varje stam har man sannolikt som mest fått ut två plank till 
trappsteg och ur en del stammar enbart ett plank.11  

                                                 
11 Denna hypotes har stämts av med Hans Linderson på Geologiska institutionen Lund. 
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Till vänster trappsteg som har kvar kärnan och därmed sannolikt tillverkats ur ett träd med för klen diameter 
för att ge två plank. Till höger trappsteg med årsringar som visar att den är en halvklova, dvs stammen har 
varit tillräckligt grov för att ge två plankor. 
 
Efter fällning har de stora stammarna fraktats till ett sågverk där de antagligen först bilats 
till block med huggyxa och bila och därpå sågats. Där sågspår kunde undersökas framgick 
det att en mycket finbladig såg använts som gav en slät och fin yta.  
 
 

 
Till vänster, spåren av ett halvt dubbhål visar att man använt sig av skednavare. Till höger fasningen på 
trappstegens undersidor är enklare utförda än motsvarigheterna på Berritsgard och Gammel Estrup som 
redovisas nedan. 
 
 
Dessa sågade block har man sen transporterat ca 6 mil till Lund där de formats och sen 
monterats. 
 
Den gamla uttjänta trappan har fått fungera som en mall för den nya vilket underlättat 
arbetet, man har troligen även kunnat använda sig av de gamla urtagen i murverket vilket i 
så fall hållit kostnaderna nere. 
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Till vänster, grovhuggd yta på undersida av steg ej synligt för besökare. Mitten, liten yta där spåren efter 
finbladig såg inte har utplånats. Notera även de röda vågräta strecken. Till höger skrubbhyvlad undersida på 
steg. 
 
Övriga iakttagelser 
Synliga ytor är bearbetade på olika vis. Men det verkar som att man inte velat ha sågade 
ytor synliga. De undersidor som belystes var med enstaka undantagsfall skrubbhyvlade. 
De allra nedersta stegens undersidor som inte är synliga utan att man kryper under 
trappan, var endast grovhuggna eller slätbilade.  
 

 
Bilden är tagen i utrymme närmast mark under trapp som endast är åtkomligt genom att öppna luckor. Röd 
pil pekar på kvarvarande bark på ett av stegen. Bark och vitved på ek har helt andra egenskaper än ekens 
kärna. Därför är eventuella rötangrepp eller insektsangrepp på vitved och bark inget att oroa sig för. De 
insekter som kan förstöra vitveden kan inte gå vidare i kärnan. Grön pil pekar på slättad kalkputs som kan 
vara en referens om man framledes väljer att ta bort den cementhaltiga putsen som har en riven yta. Denna 
gamla puts är antagligen slättad med en träslätta eller en snut vilket ger en yta som är komprimerad och slät 
men samtidigt har en mer levande och böljande yta som bättre står i samklang med trappans böljande 
former.  
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Under trappan ligger på marken diverse byggskräp. Grön pil pekar på en äldre kil till spindeln som någon 
gång demonterats och hamnat här nere. Röd pil pekar på en bräda som är restprodukten efter tillverkning av 
två nya kilar/passbitar till spindeln. En städning av detta utrymme görs lämpligen av en byggnadsarkeolog 
som då kan dokumentera eventuella fynd och avgöra vad som ska slängas alternativt sparas. 
 
 

 
Till vänster, en stor mängd kilar med olika ålder mellan två steg. Till höger, i anslutning till väggen 
förekommer även längre kilar/passbitar två av dessa är markerade med röda pilar.  
 

 
De ”sättsteg” som undersöktes med släpljus var inte skrubbhyvlade 
utan enbart bilade med en asymmetrisk bredbila, se foto till vänster. 
Hur planstegen, där man sätter foten, ursprungligen bearbetats går 
inte att säga men sannolikt har även de varit hyvlade. 
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Omgestaltning av trappan och trapphuset interiört 1888. 
Trappan är numera ganska mörkbrun men med hjälp av en stark ledlampa ser färgen 
gulaktigare ut. Röda och gröna streck framträdde även på trappstegens bak och 
undersidor. På ett av de lägsta trappstegen påträffades målarens signatur och årtalet 
1888. Färgen som nu framstår som mörkbrun har kanske från början varit gulaktig för att 
likna ek, om så var fallet har det varit lättare att se de röda och gröna strecken som nu 
försvinner i det bruna. Det är även troligt att man efter år 1888 struket trappan med 
fernissa eller lack som gett den en mörkare nyans. Om man framledes önskar mer 
kunskap om detta får man göra en färganalys. I Schwerins skrift från 1935 finns en bild där 
man ser att trapphusets väggar har haft målad kvaderimitation. Eftersom bilden är från 
första delen av 1900-talet är det sannolikt att denna kvadermålning är samtida med 
ekimitationen och de röda och gröna strecken på trappan.  
 
 

 
 
Till vänster, årtalet 1888 skrivet med grön färg och initialer i brunt. Denna undersida är ej skrubbhyvlad utan 
bredbilad. Till höger röda streck på trappstegens smalsida samt partier där målaren rengjort sina penslar 
från svart och grön färg. 
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Till vänster bild från Schwerins skrift där väggarna är kvadermålade. Notera att det inre trappräcket med rep 
finns med på denna bild från 1930-talet och att trappan inte framstår som mörkbrun. Till höger, trappans 
undersida har två röda linjer på smalkanterna och en grön linje på undersidan. 
 
 
Exempel på andra trävindeltrappor utan spindel i Skåne och övriga Europa 
För att få exempel på andra trappor skickades förfrågan ut till ett antal kollegor. Syftet var 
inte på något vis att få en helhetsbild av Europas vindeltrappor utan att snabbt undersöka 
om det finns fler exempel. Vilket det visade sig göra: 
 

I Skåne finns minst två bevarade exempel förutom trappan i Kungshuset: 
Mariakyrkan i Ystad.  Ekvindeltrappan är antagligen från 1600-talet. Foto och info 
antikvarie Petter Jansson, Regionmuseet. 
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Vindeltrappa av ek i Dybäcks slott i Skåne. Trappan ska vara byggd kring 1658. Foto, info 
och illustration Björn Bielke Holtermann, Tyréns. 
 
I nuvarande Danmark finns flera exempel varav några redovisas här, men fler finns att 
läsa om i boken ”Vindeltrapper af træ i Danmark” skriven av N.J. Israelsen.12 
 
Bild till vänster bild avfotograferad från Troels Lunds bok som visar Berritsgards ekvindeltrappa från 1586. 
Till höger bild på ekvindeltrappa från tidigt 1600-tal i Gammel Estrup.13 Dessa exempel är mer dekorativt 
arbetade. Spindlarna förefaller vara sammansatta av två alternativt tre slingrande rundstavar. sättstegen är 
även ”infällda” och stegens undersidor är mer bearbetade än på Kungshusets trappa. Kanske föregångaren 
till Kungshusets trappa var mer dekorativ i sin gestaltning men oavsett om så var fallet eller ej  är det endast 
mindre skillnader och släktskapet är uppenbart. 
 
 

                                                 
12 Tips om denna bok, som jag dessvärre inte haft möjlighet att studera, fick jag av Per Kristian Madsen och 
Thomas Bertelsen, bägge på Danmarks Nationalmuseum. 
13 Bilden är ur en bok om Krapperup skriven av antikvarie Caroline Ranby som bistått med bild och info. 
Även Per Kristian Madsen upplyste om denna trappa och att liknande finns i flera renässansherrgårdar i 
Danmark. 
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Beskrivning av typen görs av Violet le duc14. Han beskriver att stegen gjordes i sten, att de 
inte var längre än 2 meter eftersom det var svårt att få tag i tillräckligt långa stenar.  
 
 

 
Bilden till vänster är tagen från franska 
wikisource och är Violet le Ducs illustration 
av en vindeltrappa som är anmärkningsvärt 
lik den i Kungshuset. Illustration D visar till 
och med den avfasning som stegen i 
Kungshuset har och att fasningen, som på 
Kungshuset, inte går ända ut. Konstvetare 
Anna Nilsén tipsade om renässansarkitekten 
Phillippe de LÓrme och googlar man honom i 
kombination med escalier kan man få se 
foton på trappor han ritat som utgår från 
samma princip som bilden till vänster 
redovisar. I Bretagne finns flera 15-16 tals 
trappor utan spindel enligt timmerman Axel 
Weller. Detta är endast exempel och troligtvis 
är trapptypen spridd över hela alternativt 
stora delar av Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kulturhistorisk värdering av Kungshusets vindeltrappa 
Värderingen är gjord efter de rekommendationer som ges i RAÄs skrift, Kulturhistorisk 
värdering av byggnader. 
 
 
Dokumentvärde: 
Byggnadsteknikhistoriskt värde 
Trappan är lättillgänglig att studera ur ett tekniskt perspektiv och kommer att bli ännu mer 
tillgänglig när laserskanningen är färdig. Byggnaden som helhet och trappan är ovanligt 
väldokumenterade från uppförande fram till nutid. I denna dokumentation finns sannolikt 
mycket mer att hämta för ökad förståelse av historisk timmermanskonst. Ytterligare viktig 
information om historisk timmermanskonst är möjlig genom att parallellt genomgå de 
handlingar Schewerin använt som källor i sin skrift och utifrån vad som där framkommer 
göra riktad byggnadsarkeologisk undersökning av trappan. Ökad kunskap kan även fås 
genom dendrokronologisk analys av av timret för att få fällningstidpunkten preciserad, är 
det vinterfällt har det fått torka mer innan montering än om det fälldes nära leveransdatum. 

                                                 
14 
http://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise_du_XIe_au
_XVIe_si%C3%A8cle/Escalier Länken fick jag av Christian Lovén. 
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Arkitekturhistoriskt värde 
Även om trappan är en 1700-tals ”rekonstruktion” av en föregångare från 1500-talet så 
kan vi av andra bevarade 15 och 1600-tals exempel se att den är representativ för den 
spindellösa vindeltrappa som var på modet i renässansen.Till skillnad från Kungshusets 
exteriör och planlösning står trapphusets interiör med vindeltrappa kvar i så gott som orört 
skick med endast smärre ändringar av ytskikt. 
 
Samhällshistoriskt värde 
Kungshuset är av stort samhällshistoriskt värde för staden Lund. I byggnadsminnes- 
förklaringen omtalas bland annat trappan. Generationer av studenter har gått i trappan 
vilket ses av slitaget på de kraftiga ekplankorna vilket är en del av det stora traditionsvärde 
den och byggnaden tillsammans utgör. Autenticitetsvärdet för trappan är högt då dess 
funktion oavbrutet upprätthållits sen den byggdes. 
 
Personhistoriskt värde 
Det personhistoriska värdet kan kopplas till att kung Fredrik II lät uppföra Kungshuset men 
även till att vi vet byggmästarens namn, namnen på hantverkarna som byggde första och 
nuvarande vindeltrappan, att Brunius och Zetterwall omgestaltat huset etcetera.   

  
Upplevelsevärde 
Trappan med sitt slitage av generationers studenter har ett stort upplevelsevärde. 
Avsaknaden av spindel, torkningsdeformationer som gör att stegen ej är i våg och 
vetskapen om dess ålder ger en känsla av närhet till tider som flytt. Upplevelsevärdet 
förtas till viss del av den cementhaltiga puts som väggarna omputsats med på 1900-talet. 
Under trappan finns dock putsytor kvar som kan fungera som referens om cementputsen 
någon gång avlägsnas. 
 
Kontinuitetsvärdet som utgör en del av upplevelsevärdet är hög. Som kuriosa kan nämnas 
att Axel Unnerbäck i skriften Kulturhistorisk värdering av bebyggelse illustrera 
kontinuitetsvärde med en exteriörbild på Kungshusets trapphus! 
 
Rekommendationer inför framtida restaureringsinsatser 
Med tanke på trappans stora kulturhistoriska värde och höga autenticitet rekommenderas 
det att följa ICOMOS Mexicodokument från 1999. En sammanfattning av detta dokument 
finns med i RAÄs skrift Fem Pelare och återges här:  
 
”I Principles for the preservation of historic timber structures fastslås att det primära syftet med 
bevarandet är att upprätthålla kulturarvets historiska autenticitet och integritet. Varje ingrepp 
måste baseras på noggranna studier, och om möjligt vara reversibelt eller åtminstone inte 
försvåra framtida arbeten eller tillgängligheten till byggnadsarkeologiska spår. Man ska sträva 
efter att bevara så mycket som möjligt av det existerande originalmaterialet. Detta inbegriper 
också ytbehandlingar, inklädnader, och tapeter. Traditionella sammanfogningsmetoder ska 
användas för att sammanföra gammalt och nytt. Man bör acceptera att nya delar är urskiljbara 
från de äldre, eftersom det inte är lämpligt att kopiera naturligt åldrande... Nya delar ska förses 
med diskret märkning för att kommande generationer ska kunna skilja gammalt från nytt”. 
(Robertsson 2002:29). 
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Vid framtida restaureringsåtgärder där material behöver ersättas är det viktigt med lång 
framförhållning för att få tag på lagningsvirke som är tillräckligt torrt för att undvika 
sprickbildning. Då Maglö fortfarande driver skogsbruk skulle det dessutom vara önskvärt 
att material införskaffas där.  
 
Inga akuta åtgärder kunde identifieras. Ett par upplag i mur undersöktes varav ett 
uppvisade rötskador/insektsangrepp. För att vidare undersöka upplagens skick krävs det 
att man avlägsnar anliggande puts. Vid undersökning bör man utvärdera om 
rötskadade/insektsangripna partier består av vitved alternativt kärnvirke.Som nämnts 
tidigare är ekens vitved undermålig ur konstruktionssynpunkt men utgör ingen skaderisk 
för kärnvirket i normala fall. Detta är något man var medveten om förr och man brydde sig 
därför oftast inte om att avlägsna vitveden mer än vad som skedde vid tillformningen av 
virket. 
 
Utrymmet under trappan bör undersökas/städas ur av byggnadsarkeolog. Trämaterial bör 
ej ligga mot fuktig markyta då det är en potentiell risk. Då äldre passbitar identifierades bör 
denna upprensning ske av byggnadsarkeolog så att inte kunskap om Kungshuset och 
vindeltrappan städas bort för all framtid.  
 
Förslag på fortsatta undersökningar 
Dendrokronologisk provtagning kan ge närmare information om träden fälldes före eller 
efter saven gick upp. Kunskap om detta kan precisera fukthalten som virket hade när 
trappan byggdes och användas vid beräkningar om hur stor del av sättningarna som beror 
på virkets torkning. 
 
En färganalys kan verifiera om trappan 1888 målades i ekimitation eller om den redan från 
början var mörkare. 
 
Den planerade/utförda skanningen av trappan kan användas vid framtida mer utförliga 
undersökningar där gamla respektive eventuellt nya lagningar registreras. En 3D modell 
kan även läggas upp på internet för att tillgängliggöra den märkvärdiga trappan för de som 
av olika anledningar inte har möjlighet att studera den på plats. 
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