Gimmene Gård
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Översiktlig skiss över gårdens byggnader (ej måttriktig)

Allén
De parallella raderna av lindträd utgör gårdsmiljöns bärande centrallinje. Vi vet inte hur gammal den
kan vara, men den omnämns i kungörelsen från 1824, och kanske anlades den redan när det stora huset
byggdes på sent 1700-tal. Anders Berglund beordrade 1922 sin bror August på Anneberg att
ombesörja med plantering av nya lindar. På 1970-talet beskars träden i allén, och en rad gamla popplar
togs bort. Övre delen av allén planterades i med nya träd år 2002, med hjälp av dåvarande arrendatorn
Rolf Schander.
1. Stora huset
Mangårdsbyggnaden uppfördes under 1790-talet av dåvarande ägaren Ryttmästare Carl Magnus Kruse
av Verchou. Den är uppförd i timmer i två våningar med vind. Husets fasader är klädda med bred
stående spontad panel målad i brutet vitt, entrén har en klassicistisk portal och en dubbeldörr målad i
engelskt rött. Fönsterbågarna är likaledes engelskt röda och fönsterfodren är gula. Mansardtaket med
valmade gavelspetsar täcks av tegel. Samtliga fönster byttes på 1980-talet, och huset målades i de
nuvarande färgerna år 2005.

Stora salongen - Bröllopsrummet

Inomhus har byggnaden genomgått ett flertal ombyggnader och
renoveringar under de dryga 200 åren, men innehåller många
interiörer som är helt eller delvis bevarade från det att huset
byggdes. Enligt arkivarierna vid Västergötlands museum är det få
herrgårdar från sent 1700-tal i Skaraborg som har en så ursprunglig
och intressant interiör som Gimmenes mangårdsbyggnad. I många
rum finns 1700-talets kakelugnar på träfötter bevarade i
originalskick.

Vid de flesta renoveringar och ombyggnader som gjorts har bra
material och metoder utnyttjats, och även dessa interiörer har idag stort intresse. 1937 försågs huset
med en oljepanna och vattenburen värme, och samtidigt inrättades vattentoaletter och badrum.
Efter en inventering av stora husets interiörer under 2007 har styrelsen påbörjat en restaurering av tre
rum på övervåningen som alla är i originalskick från mitten av 1800-talet. Våren 2008 startade
restaureringsprojektet med det så kallade Farbror Anders sovrum.
2. Flygeln
I flygeln låg brygghus, mangelbod, något som kallades för
”Hultmans kammare” samt rum för hantverkare. Under senare delen
av 1900-talet har den varit bostad för förvaltaren och senare
arrendatorn. På flygelns västra gavel sitter vällingklockan som
användes för att samla gårdens arbetare. Flygeln har löpande
renoverats under 1900-talet och har en god standard med badrum
och tvättstuga.
Mitt emot på andra sidan allén låg ursprungligen även den södra flygeln, som dock brann ner 1934.
Den inrymde två drängkammare och en dagsverksstuga, en bagarstuga och ett rum för slakt. Den södra
flygelns läge är markerat på skissen med en streckad kontur.
3. Dasset
Byggnaden skall enligt obekräftade uppgifter vara gårdens äldsta.
Den har två rum med tre hål vardera på var sin sida om en
plankvägg som delar huset på längden. På ena kortsidan finns en
liten bod, och därifrån töms dasset med hjälp av en lång raka. Under
början av 1900-talet var det en herrskapssida som hade lock över
hålen, och en sida för statare, torpare och hantverkare utan lock.
Dasset är i bra skick, och användes bland annat när Gimmene
härbärgerade ett scoutläger i slutet av 1990-talet.

4. Vagnslidret
Här stod fram till 1980-talet en rad av gårdens gamla vagnar, som dock såldes av. Sedan dess har huset
framför allt använts som hönshus. Vagnslidret är i mycket dåligt skick, med stora skador bland annat
på taket.
5. Mejeriet
Mejeriet ligger på den plats där det gamla stallet en gång låg.
Nedanför gårdens två flyglar låg Magasinet och Mejeriet på var sin
sida om allén. I mejeriet kärnades smör och ystades ost, och man
kan se spår av den gamla maskinparken än idag. Mejeriet har även
ett ränne, det västgötska ordet för loft. Mejeriet är i gott skick.

6. Magasinet
På bottenvåningen i huset finns en visthusbod som ursprungligen
användes för lagring av rökta skinkor, torkade fårfioler samt kar
med saltat fläsk och kött. På rännet en trappa upp förvarades
gårdens spannmål. Eftersom det som förvarades i magasinet var av
stort värde på en gård på landet, så är samtliga fönster små och
försedda med järngaller.
Magasinet är i gott skick, och nyttjas idag för förvaring av
trädgårdsmöbler, trädgårdsredskap och gräsklippare. I ena änden av huset finns en slaktbod som
används vid småviltjakt på gården.
7. Potatislagret
Byggnaden uppfördes 1983 för en kostnad av knappt 560 000 kronor för att möjliggöra en effektivare
lagring av gårdens potatisskördar. Potatislagret är ett ventilerat plåtskjul med en verkstad i ena änden
den senare byggdes på förslag från arrendatorn Rolf Schander.
Potatislagret är gårdens modernaste byggnad, och är i ett gott skick.
8. Stallet
I stallet stod gårdens hästar, både arbetshästar och vagnshästar.
Stallet används idag som förvaringsplats för gödningsmedel, tröskor
och större fordon, och är i gott skick.

9. Smedjan
Smedjan är fortfarande användbar för sitt ursprungliga syfte. Många
av smedens gamla redskap finns fortfarande kvar, och ässjan kan
fortfarande tändas. En elmotor finns installerad som med hjälp av
axlar och remmar driver både fjäderhammare och blåsbälg. För
närvarande är Smedjan utarrenderad till en aktieägare. Smedjan har
genomgått viss renovering under början av 2000-talet, och är i bra
skick.

10. Svinhuset
Svinhuset är byggt i tegel, måhända slaget i Assmundskvarn. Här hölls i gamla tider får. Byggnaden är
för omodern för att vara lämplig till svinhållning, men är i gott skick.
11. Ladugården och Ladan
Ladugården på Gimmene är i vinkel sammanbyggd med Logen, där
man tröskade, och Ladan, där man förvarade hö och halm.
Ladugården rymmer ett stort antal nötkreatur men saknar
anordningar för modern gödselhantering. Taket lades om med
eternitplattor under 1950-talet. Ladugården är i bra skick, men är
idag för omodern för rationell djurhållning. Några av gårdens
hyresgäster använder i dag ladugården för uppfödning av höns i
liten skala.
Under Logens golv skall enligt traditionen de fyllda faten med
råsprit ha förvarats i väntan på transport till Folkabo eller Sandhem. Gimmenes hölada är en stor lokal
med ett högt och vackert tak med gammaldags takstolar, där dagsljuset silar in i halvdunklet genom
brädväggarnas glipor.
12. Rättarbostaden
Boningshuset är ursprungligen inflyttat från Djurarp, med rum för
två familjer på bottenvåningen samt drängstuga på övervåningen.
Rättarbostaden användes som bostad av rättaren Nils Johansson
fram till dennes död i mitten av 1990-talet. Rättarbostaden är
beboelig, men i dåligt skick.

13. Pumphuset
Pumphuset är gårdens minsta hus, och innehåller en hydrofor som
försörjer alla byggnader i övre delen av allén med vatten.

14. Nils och Astrids hus
Ett stort och rymligt boningshus som fram till 2007 beboddes av
Astrid Karlsson, änka efter Nils Karlsson som arbetade på gården.
Garaget är byggt av virke från mjölkningsstationen i Djurarp som
monterades ner på 1960-talet. Nils och Astrids hus är i gott skick.

15. Rolfs hus
Huset har varit arbetarbostad under lång tid, och beboddes fram på 1970-talet av Gimmenes siste
anställde skogsarbetare, Ivar Sandén. Sedan 1980-talet bor här Rolf Karlsson, son till Nils och Astrid.
Rolfs hus är i mycket gott skick.

16. Bränneriet
Gimmenes bränneri stod oanvänt från 1950 fram till dess att det revs kring 1980, med undantag för en
kortare period som hönseri på 1960- och 1970-talet. Idag finns bara en gräsbevuxen kulle där
byggnaden en gång stod.

