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Leva11degöra11det är e11 viktig del av förvalt11ingen av
k11/tunni1111e11 som inte går att särski(ia från förvaltningen i
övrigt. Under ko1,jerensen togs bland a1111at den resta11re
ringsideologiskafrågan upp, vilket jag lovade attfå återkom111a till vid ett särskilt se111i11ariu111. jag tror det är av stor vikt att vi
tillsa11111w11s med Riksa11tik11arieä111betet diskuterar dessa frågor ocl, söker
fi nna en gemensamJtr1111dsyn. Vi.fick också många andra ideer som vi tänker
förvalta på bästa sätt och återkomma till i lämpligt sa111111anliang.
Regeringen har 1111 godkä11t det avtal som vi träffat med AssiDomä11 om
ett tidigare övertagande av det operati11a förvalt11i11gsa11s11aret för i huvudsak
alla fastigheter på do111ä1,jo11den, som li,gger öster och framför allt söder om
odlingsgränsen. Det i11nebär att alla kronoholmar och de kungsgårdar med
111era som ligger i södra Sverige, n11 i si11 helhet öve�(!år i SFV:sför11altni11g.
Visingsö som presenteras i en särskild artikel i deua m1m111er ingår i detta
bestånd. Övertagandet i1111ebär att verksa111hete11 ino111 markavdelninge11
fortsätt11i11gsvis beräknas ge ett överskott. Det bör påpekas att AssiDomä11
dock i vissa fall !,ar kvar rätten till skogsav11erkning samt jakt och fiske
fram till den definitiva tidpu11kw1 för överlän111a11de 1 juli 1996.
Den senaste tide11 har vi sett et; antal projekt bli färdigställda. Den 5
oktober i1wigdes Culdmm111et i Historiska museet s0111 den 21 oktober
följdes av i11vi,(!ninge11 av Tekniska 111useets 11tbygg11ad. Detta skedde i
sarnba11d 111ed att den stora IT-111ässa11 öpp11ades.
I Seoul invigdes de,, 13 november ett 11ytt reside11s. Hans Nlajestät
Kom111gen in11igde samtliga anlägg11ingar.
Den låga sysselsättningen på by.(!gmarknade11 har lett till au regeringe11,
i S)1te att öka sysselsättni11gen, har a11visat extra medel fra11,for allt för
eftersatt 11nderhåll. Vissa i11vesteri11gar har också tidigarelagts. Det gör att
vi nu har en betydande 111ä11gd pågåe11de projekt. För state11 har detta
positiva effekter eftersom 11i 11u tifl förhålla11de11is förmå11/iga priser kan
tillgodose det underhåll som eftersatts under e11 fi'iljd a11 år.
Arsredovisni11gen fi'ir vårt första 11erksa111hetsår är klar. Den visar att vi
/,ar 11pp11ått de a11 regeri115ten 11ppsatta avkast11i11gskrave11 för året vad gäller
imikes fast(rthetsförvalt11i11g 111e11 har ett 11ågot sämre res11ltat för utrikes
förva/111inge11. Detta berorfrämst på deprecieringen av de,, svenska krona11.
På något eller 11ågra års sikt räknar 11i 111ed alt k11nna åtgärda detta.
Sl11tfigen 11ifl jag tiffönska våra läsare en God]11/ och ett Gott Nytt Ar.
CHRISTER. WADELIUS
GENERALDIREKTÖR

6eställningskupong finns på denna sida.
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Visingsö -Vätterns
egen pärla
En insjö blev Vättern för nära 9 000
år sedan då landhöjningen avsnörde
kontakten med Ancylussjön i öster.
Ön har faktiskt krympt. Land
höjningen i Vätterns norra del har
stjälpt vattnet söderut och tre meter
av ön har försvunnit under vattnet
de senaste 4 000 åren.
Fynd talar för att Visingsö befol
kats redan 3 000 - 2 500 fKr och ön
är mycket rik på fornlämningar med tre stora gravfält.
Under den tidiga medeltiden
hade Visingsö en central betydelse
och var kungamaktens starkaste fäs
te. På öns sydspets ligger ruinerna
efter Visingsö borg, eller Näsborg,
den första kungliga borgen i Sverige.
Här passerade under 1100- och
1200-talen de Sverkerska och Erik
ska ätterna revy med tillhörande
mord och fangenskap som vanliga
ingredienser.

Brahes era
Efter en lantligt lugn period kom
Visingsö under 1500-talet och fram
åt åter att styras av män som var så
nära kungamakten man kan kom
ma. Visingsö blev det första grev
skapet i landet, under en av de tre
första svenska grevarna. Vid Erik
XIV:s kröning 1561 utsågs Per Brahe
till greve och året därpå, den 20

Per Bmhe d ii

Per Brahe dy

Många har säkert på
sin färd förbi Vätter11,
uppe på den moderna
motorvägen, blickat väster
11t över vatt11et för att
se den pärla so111
kallas Vätterns e.r:e11 en ö omjl11te11 av friskt
källvatten ,ned en historia
son1 går tillbaka till de11
tid då saga och sägen
var sa,111111g.
Härfinns Visi11gsö
kungsgård och kronopark,
mark so,n SFV idag
har ansvar för.
mars, förlänades han Visingsborg
som grevskap.
Per Brahe var en skicklig poli
tiker som förstod att Erik XIV:s
dagar var räknade och han satsade
därför på Johan lll som i sin tur
tackade för Per Brahes lojalitet ge
nom att utöka gre,vskapet att om
fatta mark hade öster och väster om
Vättern.
Per Brahe d ä (1520-1590) hade
åtta barn. Flera av barnen hade grev
skapet under sin domvärjo, men
den mest kända av grevarna blev
barnbarnet Per Brahe cl y (16021680).
Per Brahe d y hade en central
roll i den svenska historien. Som
riksdrott fick han sätta kronan på
tre regenters huvuden och under
hans tid som Visingsborgs greve
växte grevskapet. Slott och gods
färdigställdes, bland annat Visings-

borg som påbörjats av farfadern.
Per Brahe cl y var också en före
gångare på skolans område. På Vi
singsö skapade han 1636 en skola.
Han grundade även universitetet i
Åbo liksom städer som Gränna,
Helsingfors och Brahestad (Finland).
Brahehus på Vätterns östra land
sida, invid E4:an och Visingsborgs
ruiner, strax norr om hamnen på ön,
är byggnadsverk som än idag min
ner om Visingsborgsgrevarnas stor
hetstid.

Reducerad
historia
Visingsborg var ett ståtligt slott som
tog tre grevar och nära hundra år av
byggtid att slutföra och som julafton
1718 eldhärjades - stucken i brand
av de ryska krigsfangar som satt
fängslade på slottet. Visingsö var en
tid i början av 1700-talet Sveriges
största krigsfangeläger.
Slottet var dock redan tömt på
sina skatter genomKarl XI:s reduk
tion av adelns gods - däribland
Visingsborgs grevskap. Visingsborgs
slott blev nu ist:Hlet Visingsö kungs
gård.
Kungsgården sköttes under 1700talet huvudsakligen av arrendatorer.
Efter Karl XII:s krig kom år 1720
greven Johan August Meijerfeldt att
arrendera kungsgården som säker
het för en fordran han hade påKro
nan. Han ställde bland annat sina
gods i Pommern i pant för lån till
statens - av krig - urholkade kassa.
Under hans tid uppfördes en rad
nya byggnader, däribland de två la
dugårdsbyggnader som idag utgör
en del av kungsgården.

gårds mark anslogs för ekodling, att
försörja flottans skeppsvirkesbehov.
En särskild ekplanteringsstyrelse fick
överta arrendet till kungsladugår
den.
Redan vid 1840-talets mitt om
fattade odlingarna 600 tunnland med
307 000 planterade ekar och flera
miljoner ollonsådda.
Vid sidan av ekbeståndet finns
alla i den svenska floran ingående
träd representerade på Visingsö samt
en del exotiska träd, bland annat
planterades under 1830-talet mull
bärsträd för silkesmaskodling. Fr;im
till 1864 pågick silkeshanteringcn
och årligen skördades silkeshylsor
(kokonger). Som kuriosum kan
nämnas att Domänstyrelsen år 1913
arrenderade ut mullbärsträdsodling
en till Sv Silkesodlarföreningen för
ett nytt försök i större skala. Idag
finns inga silkesmaskar kvar - men
väl de knotiga mullbärsträden. Nya
mullbärsträd planterades också så
sent som i år. En av planterarna är
kronoparkens vårdare, ja hela öns
skogsvårdare, Lars-Erik Wetter.

Skogens
beskyddare

Normalt döljs de raka eksta111n-iarna i tät granskog. För att ge besökare 111öjligliet att se de
1111ika träden hålls en yta fri från u11de111egetatio11 - platsen kallas 'jilmstudio11" efiersom alla
går dit far att ta e11 /Jild av träden.

Ladugårdarna var ekonomibygg
nader till Visingsö kungsgård. De
utgjorde ursprungligen fyra längor
kring en kringbyggd gård. Av dessa
finns idag den norra och östra läng
an bevarade.
Den norra längan uppfördes 1729
till oxhus och logelada och den östra
längan uppfördes 1732 till stall och
foderlada. Från omkring 1860 an
vändes den norra längan som bark
lada, där man förvarade ekbark från
Visingsös ekskogar. Byggnadstek
niskt är de ovanliga för dessa trakter,
då de är uppförda i korsvirkestek
nik.

Kungsgården kom att utgöra
mönster och förebild ifråga om jord
bruk. Och traktens bönder fick
bokstavligen bidra till detta möns
terbildande genom att kröka rygg
under dagsverkets tunga bördor.

Eken kommer
På ön hade sedan gammalt vuxit ek
och en kyrkoherde lät i mitten av
1700-talet på prästgårdsmarken
plantera ekplantor.
Klimatet - zon I - och den goda
jordmånen, i vilken eken tidigare
än på andra platser, blev avverk
ningsbar, gjorde att Visingsös kungs4

Lars-Erik Wetter är dagens arrenda
ror till Visingsö kungsgård. En sko
gens man som ägnat fyra decennier
åt att vårda marken på ön. Själva
kungsgården är idag endast ca fyra
hektar stor.
Sedan Statens fastighetsverk vid
årsskiftet 93/94 övertog ägandet
av kungsgården och kronomarker
na och den första januari 1995 också
övertar det praktiska förvaltnings
ansvaret från AssiDomän, blir Lars
Erik i praktiken SFV:s förlängda
arm på Visingsö.
- Mitt arbete son-i skogsv�rd;ire
här på ön började 194 7 när jag fick
uppdraget av en kronojägare att ren
sa bland de nära 2 000 fagclholkarna
som då fanns på ön. Fåglarna är det
naturliga och mest miljövänliga sät
tet att hålla efter skadeinsekterna.
Idag basar Lars-Erik för ett ar
betslag på åtta man som håller hela
ön i gott skick för både djur och
människor.
Utöver skötseln av kronomar-

ken och ekskogarna vårdar Lars
Erik också de många gravfälten med
sina böljande kullar. Runt vissa har
han byggt vackra smålandsgärds
gårdar.
Hösten är - som för alla med
lövträd på sina ägor - lövkratt
ningens tid och vintertid avverkas
skogen. På sommaren hålls dungar
och ängar öppna för de ca 200 000
turister som cyklandes, bilandes och
flygandes kommer tiU ön. Alla vill
se norra Europas största samman
hängande ekskog - och mullbärs
träden.

Nyplantering
När eken planteras görs det tätt i
rader med andra träd emellan - bland
annat gran. Efterhand som ekarna
växer stamkvistas de och bestånden
gallras ur. Varje år gallras 300 träd
bort. Stammarna ska slutligen stå

med 15 meters avstånd så att kro
norna far fritt spelrum. Mellan trä
den är det en ogenomttänglig djung
el av löv- och barrskog.
För att kunna se de raka, fina
ekarna håller Lars-Erik en yta fri
från undervegetation.
- Vi brukar ta hit folk när de vill
ta bilder. Därför kallar vi platsen för
filmstudion, förklarar Lars-Erik.
3 000 kubikmeter virke avverkas
årligen. Eken går i första hand till
båtvirke. Ursprungsiden - om än
med något fredligare avsikt - för
verkligas trots allt. En stor del av de
rakstammade ekarna går också till
parkettgolvstillverkning.
Återväxten av ek är säkrad ge
nom både ollonsådd och nyplante
nng.
- Vi har gjort en provyta på en
hektar där vi låtit ollon gro och vi
har nyligen satt ca 8 000 plantor.

- Våra turister ska fa se både
gamla och unga skogar av ek växa
här, så som de alltid har gjort.

■

Sven Kristiansen
SFVförvaltar drygt
30 k11/turegendomar av
skogs- och jordbrukskaraktär.
Visi11gsö kungsgård
omfattar 4 hektar.
Kronoparken på Visingsö
omfattar cirka 483 hektar skog
ocl, 30 hektar åkermark.
FörvaIt11it1gsansvaref
för k1111gsgården samt
kro11oparken ligger på
SFV:s markavdelning
(fullt 11t från och med
1 januari 1995).

Lars-Erik [,Vetter är arrendator till Visingsö kungsgård. En av ladugårdarna sy11s i bakgn.mden. Lars-Erik är också, sedan drygt.fyra decennie,;
ekskogens vårdare på ön.
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Örebro slott
Med sitt strategiska läge vid Svartån
blev Örebro redan under forntiden
ett viktigt centrum i den rika När
kesbygden. Här hölls Närkesallmo
gens räfst- och rättarting och här
mottog de nyvalda kungarna allmo
gens ed. Den tidigt byggda bron
över Svartån var en viktig förbin
delseled mellan bygderna norr och
söder om Hjälmaren. Bron som ur
sprungligen kallades Örabro, vilket
betyder stenöresbro, fick också i
sinom tid ge namn åt staden som
första gången omnämns år 1202.
Till skydd för denna viktiga pas
sage och det samhälle som växt upp
där byggdes under 1200-talets sena
re del en befästning på en holme i
ån. Den bestod av en ringmur kring
en rektangulär gård med ett kraftigt
försvarstorn i det sydvästra hörnet.
Kring mitten av 1300-talet föränd
rades fästet till ett "fast hus" genom
att försvarstornet byggdes till 111.ed
ett tre våningar högt bostadshus i tre
längor.
Under de oroliga tiderna från
mitten av 1300-talet och fram till
Gustav Vasas maktövertagande 1521
hade Örebro hus en central roll i det
politiska spelet. Hertig Albrekt av
Mecklenburg intog Örebro slott
1364. Engelbrekt Engelbrektsson
var herre på Örebro hus 1434-36.
Det var på en resa från Örebro till
Stockholm som han mördades på
en holme i Hjälmaren i närheten av
Göksholm den 27 april 1436 av
väpnaren Måns Bengtsson Natt och
Dag. Som ett led i befrielsekriget
belägrades och intogs Örebro 1522
av Gustav Vasas trupper.

i\!Jed denna artikel inleder
Kultur Värden en serie om
landets länsreside11s.
Byg{!nader som i de flesta
.fall besitter betydande
kulturhistoriska värden.
Eftersom de i regel inte är
ti/(<.1,ä11,gli.r,a för all111ä11heten
tycker vi att det är extra
an.r,eläget att presentera
just dessa b ygg11ader.
Byggnadsintresserad
furste
Gustav Vasas yngste son hertig Karl,
som till slut blev Karl IX efter att ha
överlevt sina två bröder Erik och
Johan, fick ärva Örebro hus efter sin
far. Örebro låg inom Karls hertig
döme som omfattade Söderman
land, Värmland, största delen av
Närke samt delar av Västmanland

Länsstyrelsens nya sessionssal i nordöstra tornet.
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och Västergötland. Efter brodern
Eriks fall 1568 kunde han tillträda
sitt hertigdöme. Karl var liksom sina
bröder en byggnadsintresserad furs
te och han fick nu möjlighet att
förverkliga sitt intresse. Det dröjde
dock till 1573 innan byggnadsverk
samheterna satte igång, och då sam
tidigt i Nyköping och Örebro. Den
första byggnadsetappen i Örebro
fortsatte med vissa avbrott fram till
1586. En andra etapp genomfördes
1593-1627. Den byggnad som blev
resultatet av arbetena hade fyra tre
våningslängor som omgav en borg
gård och i vart och ett av byggna
dens hörn fanns ett rundtorn. Mellan
tornen sträckte sig jordvallar som
hade en cill två meter tjocka ytter
murar. Det rörde sig således fortfa-

Sluuet mol 11.urclitii;t. I l,akgru,ulen 11111;dtomi:1 uth 0111edelbart till vämler um tleua 1rappgavd11 ;um 11wrkerar det gamla hömtornet.

randc om ett befäst hus - det slutan
de 1500-talec var ju i högsta grad
oroliga tider. Slottets yttermurar fick
en kärv fortifikatorisk prägel, men
mot borggården fick fasaderna en
rik skulptural utsmyckning.
Bland de arkitekter som arbeta
de med slottsombyggnaden kan
nämnas Herkules Mida som också
var hertig Karls arkitekt i Nykö
ping. Han ledde arbetena i Örebro
1580-96.
När slottet blev färdige 1627 var

Karl IX sedan länge död (han avled
1611) och det fanns inte längre nå
gon egentlig användning för det
stora huset. Det användes enstaka
gånger som kungligt residens och i
övrigt bara för mer eller mindre
tillfalliga verksamheter. Fängelse
rummen i slottets källare tycks dock
haft en mer konstant användning.
Så småningom började förfallet
träda in för att fortgå till dess att en
ganska omfattande reparation ge
nomfördes på 1690-talec. Anled-

-------o-=

ningen till reparationen var närmast
att Karl XI använde slottet som
upplag för inventarier som dragits
in till kronan under den stora re
duktionen. Under Karl XII:s krig
blev Örebro slott bland annat va
penförråd och förvaringsplats för
krigsfangar.

Slottet i 1700-talsdräkt
Med Frihetstiden efter Karl XIl:s
död började en ny period av förfall
och slottet stod i stort sett öde. Till

�----------�----�
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Nyinredd ko11torslokal i
,wrdvästra tornet.

slut lyckades dock landshövding
Reuterholm driva igenom att över
intendenten Carl Hårleman 1749
gjorde ritningar till en ombyggnad
och uppruscning av det bofälliga
palatset. Det dröjde dock ända till
1758 innan planerna sattes i verket
och då var Hårleman död sedan
5 år tillbaka. Ritningarna bearbeta
des därför av Hårlemans efterträda
re Car!Johan Cronstedt. Ombygg
naden som blev färdig 1764 sökte ge
den gamla Vasaborgen en uppsyn
som var mer i samklang med tidens
franskklassicistiska ideal. Bland an-

Slottets 11tsee11de efter restaureringen
1758-64. Målning av Johan Se11e11bom.

nat raserades vallarna och själva
slottet fick så att säga direktkontakt
med staden. Trots förändrad föns
tersättning och andra exteriörar
beten så behöll huset en avgjort
ålderdomlig karaktär vilket tydligt
framgår av Johan Sevenboms mål
ning. I samband med ombyggnaden
anlades också slottsparken.
Efter ombyggnaden kunde lands
hövdingen flytta in i själva slottet
från residenset på borggårdsholmen
som senare revs. Inredningarna i
boställsvåningen, bland annat den
nuvarande stora matsalen, fick lands
hövding Johan Abraham Hamilton
bekosta själv, något som inte alls
var ovanligt vid denna tid.
Den gamla träbron över Svarcån,
framför slottet, ersattes 1791 av en
stenbro. I den sydvästra rundeln
inreddes fängelse 1804-05. Slottets
användning som fängelse fortsatte
till 1860.
Även resultatet av l 700-talets
restaurering började snart att förfal
la vilket blev uppenbart när Rikets
ständer samlades till den största
händelsen på Örebro slott under
1800-talet, nämligen riksdagen 1810
då Jean Baptiste Bernadotte valdes
8

till svensk tronföljare. Under denna
riksdag och den följande 1812, bod
de Karl XIII på slottet och 1811-12
gjordes en invändig reparation.
Bland annat inreddes då rum för de
kungliga varav ett med alkov i den
nordvästra rundeln.
Under fortsättningen av 1800talet gjordes underhållsarbeten och
en del mindre ombyggnader. Bland
annat tillkom på den oinredda
tredje våningen, som tidigare an
vänts som vapendepå, den så kallade
lantbrukssalen, nuvarande länssalen,
och lokaler för lantmäterikontoret.
Landskontoret och landskansliet in
rymdes på andra våningen.

Med Vadstena
som förebild
Mot slutet av 1800-talet blev det på
nytt aktuellt med en renovering av
slottet och flera olika förslag till
en restaurering i romantisk anda
utfördes.
Åren 1897-1901 genomfördes en
omfattande restaurering efter rit
ningar av arkitekt Thor Thoren.
Ombyggnaden syftade till att ge slot
tet en påtaglig karaktär av Vasaborg

och det verkar som om Vadstena
slott tjänat som närmsta förebild.
Det var en stilrestaurering av det
slag som hade den franske arki
tekten Eugene-Emmanuel Viollet
Le-Duc som främste ideolog och
utövare. Sådana restaureringar syf
tade till att föra byggnaden cill ett
idealtillstånd som den inte nödvän
digtvis hade haft, men kunde tänkas
ha fatt om de ursprungliga bygg
herrarna haft 1800-talets resurser.
Ombyggnaden av Örebro slott var
med all säkerhet inspirerad av den
stora restaurering av Gripsholms
slott, i denna anda, som sattes igång
1892.
Ombyggnaden av Örebro slott
innebar bland annat att all fasadputs
knackades ned och den råa kalkste
nen blottades. Där tegel hade kom
mit till användning i fasaden ersattes
det med kalksten. Tornen fick kar
nissvängda huvar och dessutom
förhöjdes det sydvästra så kallade
museitornet, med en utkragad vå
ning. Även det nordvästra tornet
höjdes. De gamla kanongluggarna i
tornens bottenvåningar togs upp på
nytt. Invid museitornet markerades
det gam.la kärntornet med en trapp-

gavel. Huvuden
trcn mot öster fick
en portomfattning i
renässansstil liknan
de dem som finns
i borggårdsfasaden.
Åren 1904-08 fort
satte restaureringen
med arbeten på
borggården, i läns
styrelsens lokaler
och landshövding
ens våning. I slutet
av 1920-talet inred
des Rikssalen efter
Llnssaleu.
ritningar av arkitek
ten Carl-Otto Hallström. Under samma decennium
inreddes också koncorsrum på de
båda översta våningsplanen. Under
1940-, 50- och 60-talen togs allt
större delar av slottet i anspråk som
kontor för länsstyrelsen, vilket inne
bar ganska hårdhänta ingrepp på de
övre våningsplanen.
Åren 1985-86 inreddes en res
taurang, Slottskrogen., på andra vå
ningen i slottet, arkitekt var Kerstin
Olsson. Restaurangen var den sista
stora förändringen i slottet innan de
nyligen avslutade arbetena.

Tillbaka till
renässansen
Åren 1992-93 restaurerade Bygg
nadsstyrelsen slottets båda övre vå
ningar under ledning av arkitekt
Gunnar Mattsson. Syftet var att i
görligaste mån återskapa interiörer
nas renässanskaraktär, vilket inte ska
uppfattas som en stilrestaurering i
1800-talets anda. Senare tiders kon
torsinredningar har rivits bort och
de gamla rummen har återfact sina
ursprungliga former. Även kontors
lokaler som inreddes på 1920-talet
har återställts till då
tida skick. Moderna
ytskikt av till exem
pel cementputs och
plastfärger har avlägs
nats och ersatts med
traditionella material.
All golvlack har sli
pats bort från trägol
ven som istället har
oljats. På de nyres
taurerade våningarna
finns bland annat kon
ferensrum, sessionssal
för länsstyrelsen och
utställningslokaler för
länsmuseet. Eftersom
Örebro slott är stat
ligt byggnadsminne
har arbetena följts av
Riksantikvarieämbe
tet genom dess om
bud Eivind Claesson
på Örebro läns muse
um. ■
Staffan Nilsson

Stora matsalen.
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Kvarteret
ohannes
större
för Utrikesde
Kvarteret Johan
-�nes större är ett � -r.,-•·'Ji,-Q1:��,��� ·�!' ":;- partementets
, ,. .. . , , .... ,, , ..,,., ,. "'�# .. ·., ,., ., .,,. ,. _,, . .... . �
handelsavdel
av de fä kvarter
ning. De tre hus som ingår i om
som överlevde Stockholms stora
byggnaden härstammar ursprung
cityomdaning under l 950-, 60- och
ligen fd.n 1600-talet, men har
70-talen. Kvarteret tillkom genom
bevarats i skiftande grad. Huset
den stora stadsplaneregleringen på
Jakobsgatan 19 byggdes om för
Norrmalm under 1640-talct och
Svenska läkarsällskapet 1878 och fick
hörnhuset Drottninggacan-Jakobs
då sin nuvarande fasadutformning.
gatan är ett av de bäst bevarade
Samtidigt inreddes en monumental
1600-talshusen på nedre Norrmalm.
sammanträdessal på de översta vå
I övrigt innehåller Johannes större
ningarna. Salen förändrades 1911
flera intressanta byggnader, tilJ ex
när Svenska Teknologföreningen var
empel före detta [nteckningsban
ägare av huset. Senare under 1900kens stora komplex som upptar kvar
talet delades rummet i två plan med
terets norra del och som i dag bland
ett mellanbjälklag. Nu återställs sa
annat inrymmer Medelhavsmuseet.
len till 1911 hs utseende. I hörnhu
Under 1960-talet påbörjades en
set Drottninggatan-Jakobsgatan,
utflyttning av regeringskansliet från
som i likhet med de övriga bygg
Gamla stan till södra Klara. När
naderna huvudsakligen innehåller
riksdagen 1975 beslöt att flytta till
kontorsrum med modern standard,
baka till Helgeandsholmen behöv
har ett målat tak från 1640-taler
des regeringens lokaler i Gamla stan
tagits fram. Huvudencren till depar
för riksdagen och därför inleddes
tementslokalcrna har adressen Freds
1977 en definitiv flyttning av de
gatan 6 och ligger i ett hus som har
partementen till södra Klara. Flytt
sitt nuvarande utseende efter en
ningen avslutades först i år när Ut
genomgripande ombyggnad på
bildningsdepartementet lämnade
1920-talet för Hallbergs guldsmeds
Mynttorget för Drotminggatan.
aktiebolag. Delar av inredningen
En av målsätcningarna för reger
från guldsmedsbutiken har bevarats
ingskansliets etablering i södra
efter den senaste ombyggnaden.
Klara var att de kulturhistoriskt vär
Arbetena i kvarteret Johannes
defulla byggnader som fanns där
större kornmer längre fram att fort
skulle bevaras. Så har också skett i
sätta i kvarterets östra del.
stor utsträckning.
I dagarna slutför Fastighetsver
Staffan Nilsson
ket en ombyggnad av den västra
delen av kvarteret Johannes större
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Stuvad abborre,
korkmiljoner och
folkliv
Djurgårdsvägen i Stockholm en
höstkväll i november. Nordiska mu
seets väldiga massa tornar upp sig
mot Lejonslätten. Enstaka gatlyktor
kämpar en ojämn kamp mot mörk
ret. Snett över vägen skymtar en
mur, ett staket och svarta trädstam
mar i en park. Därinne skymtar en
mörk huskropp med enstaka llpp
lysta fönster.
Det är villa Lusthusporten, en av
många pärlor i Fastighetsverkets
krona. Låt oss skärskåda byggna
dens märkvärdiga historia.

Lej onkuhla och
Hisserbahne
Drottning Kristina hade begåvats
med ett lejon som var ett krigsbyte
från Prag. Det exotiska djuret hystes
i en Lejonkul,/a som låg ungefär där

Nordiska museet nu ligger. För att
man skulle ta användning för lejo
net anlades på andra sidan vägen en
Hisserbahne där man hetsade lejonet
mot allehanda andra djur som björ-

nar och bufflar. Lejonkuhlan med
lejon och lejonvaktare fanns fak
tiskt kvar ända till 1792 då det sista
lejonet avvecklades och stoppades
upp. Det är givetvis Lejonverksam
heten som gett upphov till namnet
Lejonslätten på platsen framför
Nordiska museet.
Mellan Lejonkuhlan och Hisser
bahnen planerade Karl X Gustav att
anlägga en lustgård med lusthus.
Arkitekten Jean de la Vallee gjorde
planer till anläggningen och arbete
na påbörjades men avstannade snart.
Dock byggdes något slags anspråks
löst lusthus på platsen. Begreppen
lustgård och lusthus levde kvar och
gav namn åt den närliggande porten
i Djurgårdsstaketet som alltså kom
att kallas Lusthusporten. När por
ten omsider blåmålades kallades den
också för Blå Porten, ett namn som
dyker upp under 1700-talet. Den
gamla träporten ersattes 1849 av en
gjurjärnsport från Brefvens bruk.
Efter att ha varit borta från Södra
Djurgården sedan 1882 återfördes
den 1966 och sattes upp i nä.rheten
av sin gamla plats.

Blå Porten

Villa L11stl111sp011e11 med 0111givni11gar. Ö11ersf i bilden Dj111gårdsbro11 och Narvavägen, till
11ä11ster Nordiska museet. Utsnitt 11r e11 Stocklio/111skarta s0111 f,1111s al! köpa hos Byggförlaget.
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Lusthusporten blev också namnet
på den Djurgårdslägenhet som bil
dades på en del av den tänkta Lust
gården.
Lägenheten uppläts 1692 till
traktören Johan Lilpken och där
med inleddes en nästan 180-årig
gastronomisk och dionysisk era. Blå

av Axel Leonard Klin
genberg. Blå Porten
tillhör den exklusiva
skara av näringsställen
som fått ge namn åt en
maträtt, nämligen den
fiskanrättning som bär
na111nec Blå Porte11s
abborrar. Ett recept till
denna delikata rätt föl
jer efter artikelns slut.
Den 29 april 1869
blev emellertid den
kokta fisken stekt när
v;irdshusN fatt;iclt' t'lcl
kl;ckan halv sex på
kvällen och brann ner
på några timmar.
Efter värdshus
branden stod tomten
öde till 1873 då den
övertogs a v gross
Salongen under den Wica11derska tidm. I hörnet står etf
handlaren
A Brinck
111onterskåp med sa111/i11ge11 av Sevresporsli11.
som på platsen bygg
de en villa i italiensk
stil efter ritningar av arkitektbrö
Porten, som värdshuset kom att kal
derna Axel och Hjalmar Kumlien.
las efter Djurgårdsporten, var under
Villan hade en renässansartad fasad
1700-talet ett populäre näringsstäl
utformning och ett sidotorn som
le. Kring sekelskiftet 1800 hade det
stack upp ovanför taklisten. På tom
ett mycket gott renomme och frek
ten som sträckte sig ända ned till
venterades till och med av en så
Djurgårdsbrunnsviken fanns också
utpräglad aristokrat som Axel von
stall, växthus och andra ekonomi
Fersen. Denne grandsigneur hade
byggnader.
förvisso erfarenhet från sina vistel
ser i Frankrike att göra kulinariska
Grosshandlaren Edvard Lilje
jämförelser.
walch övertog 1882 Lusthusporten
som han hade kvar till 1895 då
Sin sista storhetstid hade värds
lägenheten uppläts till Centra/komhuset åren 1837-1866 då det drevs

Ekonomianläggningen i
parkens östra del inne
höll allt som behövdes
för ett magnathushå/1
vid sekelskiftet. Där
fanltS stall, vagnshus,
se/kammare, kuskbostad,
drängkammare, tvätt
stuga, strykmm, vedbod
och växthus. Grindarna
till stal/gården kröltS av
stiliserade hästhuvuden
i jämsmide och ovanför
portarna till stall och
vagnshus finns häst
huvuden av ste11.
14

111itte11fi>r all111ä1111a ko11st- och i11d11stri11tställ11i11geu 1897.

Den stora utställningen medför
de en genomgripande omdaning av
encrepartiet till Södra Djurgården.
En hel del äldre byggnader revs och
däribland alla uthus och ekonomi
byggnader till den Liljewalchska
villan. Själva villan var under ut
ställningen pressens paviljong och
polisstation.

''Korkwicander"
tar över
Efter utställningen köpte konsul
Hjalmar Wicander den nästan
10 000 kvadratmeter stora lägen
heten Lusthusporten.
Hjalmar Wicander (1860-1939)
var en av sin tids verkligt stora svens
ka industrimatadorer. Han var chef
för AB Wicanders korkfabriker och
ledde en koncern som om.fattade
korkfabriker, rederi och linoleum
fabriker och hade verksamhet i flera
länder. Till exempel i Sverige, Fin
land och Ryssland. Han var en stor
konst- och antikvitetssamlare och
särskilt hans samlingar av porträtt
miniatyrer och kinesiske porslin med
svenska adelsvapen är av yppersta
klass. Samlingarna donerades under
Wicanders livstid till Nationalmu
seum respektive Riddarhuset.
Wicander lät arkitekten Carl
Möller omgestalta den Liijewalch
ska villan till ett representativt hem,

Detalj' av den imiterade gylleuläderstapeten i
111atsale11.

passande för en rik affärsman och
samlare.
Carl Möller (1857-1933) eröv
rade tidigt en framträdande plats
inom arkitektkåren när han som
tjugofemåring vann tävlingen om
Johannes kyrka i Stockholm. Han
var byggnadschef för Stockholms
utställningen 1897 och blev 1904
chef för Överintendentsämbetet.
När ämbetet 1918 ombildades till
Byggnadsstyrelsen blev han verkets
förste generaldirektör.
Vid ombyggnaden 1898-1901
behöll Möller stommen av det gam
la huset vars grundformer därför
fortfarande går att känna igen i den
nuvarande byggnaden. I allt övrigt
blev det däremot en total förvand
ling. Det yttre fick en fantasifull
utformning där drag från såväl
dåtida brittisk villaarkitektur som
nordisk renässans och den interna
tionella jugendstilen känns igen.
Fasaderna är putsade, men med ett
betydande inslag av skulpterade na
turstensdetaljer med naturalistiska
motiv som fåglar, fiskar och grinan
de gubbansikten.
De brittiska dragen i anläggning
en är särskilt tydliga i den stora
stallbyggnaden i tomtens nordöstra
hörn.
I villans souterrängvåning fanns
på engelskt maner kök och andra
ekonomiutrymmen. Entrevåningen
reserverades för samvaro och repre
sentation och innehöll hall, kon
sulns skrivrum, vardagsrum, salong
och matsal. Matsalen som vetter
mot Djurgårdsbrunnsviken öppnar
sig med tre franska fönster mot en
terrass och mot den stora parken.
Entrcvåningens rum som också bil
dade ram kring Hjalmar Wicanders
konst- och antikvitetssamlingar fick

lltmed väg_{tama står

1\llatsalen a1111ä11ds idag som bibliotek. Väggarnas övre delar är klädda 111ed imiterat gylle11läder.

mycket påkostade fasta inredningar
med boaseringar i ädla träslag och
sidenklädda väggfält.
En trappa upp fanns makarna
Wicanders elegant inredda privata
våning. På den översta våningen
slutligen, inreddes en biljardsal som
med sin synliga takstol, öppna spis
och boaserade väggar gavs en viss
karaktär av gammal engelsk hall.
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På den stora tomten kring villan
anlades en trädgård, eller snarare en
park, i vars ena hörn byggdes en
trädgårdsmästarbostad. I den andra
änden av tomten byggdes det nyss
nämnda stallet som avskärmades från
parken av en inhägnad stallgård.
Med Luschusporten skapade Carl
Möller utan tvekan en av Stock
holmstraktens mest magnifika pri-

Hjalmar Wicanders skrivrum används nu som kontor.

viken, den stora parken med den
originella och påkostade villan i
splendid isolation och det avskilda
stallet med egen gård ger hela
anläggningen en osvensk grandeur.
En grandeur väl
ägnad en man
som tillbringade
flera år av si te
yrkesliv i 1800talets Ryssland,
där
ramarna
kring magnater
nas liv förvisso
skars till efter
annan m.åttstock
än i Sverige.
HjaLnar Wi
cander avled den
11 februari 1939
och genom hans
och hans hustrus
inbördes testa
mente donera
des Lusthuspor
ten till Nordiska
Vardagsrummet med öppen spis och boaserade väggar byggdes 1911
museet som tillbland annat.for Wicanders stom samli11g av ostindiskt vapenpors/in.

vatbostäder. Det finns förvisso stör
re hus, storslagnare trädgårdar och
mer dramatiska lägen. Men kombi
nationen vid Lusthusporten av det
utsökta läget vid Djurgårdsbrunns-
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trädde 1940. Donationen omfatta
de inte inventarierna i huset som
därför inte kunde behållas som ett
museum över ett rikemanshem från
sekelskiftet.
Det var istället Institutet för folk
livsforskning som flyttade in i huset
tillsammans med Institutionen för
folklivsforskning vid Stockholms
högskola, nuvarande Etnologiska
institutionen vid Stockholms uni
versitet.
Institutet är en forskningsinsti
tution inom nordiska museet som
är kopplad till den Hallwyllska pro
fessuren i nordisk och jämförande
folklivsforskning. Ursprungligen
hade också professorn sin tjänste
bostad i huset. I dag disponeras hela
huset av de båda institutionerna och
används till stor del som undervis
ningslokaler.
Det är alltså den akademiska
flitens lampor som kvällsvandraren
ser lysa där i höstmörkret.
Staffan Nilsson

Värds/111ser Blå Porte11 i bö,ja11 av 1800-rale1. Teckning av Axel Fredrik Cederholm.

fJJlå PJ)� �
e/fa��
Till 425 gr fisk: 60 gr smör,
1 hand Juli grojhackad persilja,
2 qvistar hackad grön dill,
1 /2 tesked mjöl, salt,
112 matsked vatten.
En kastrull belägges med smör, persilja,
och därpå de väl rensade, j}ällade, sköljda
fiskarne, ställda bredvid varandra, därpå åter igen
persilja, smör, dill, mjöl, och sist vattw,
111en ej mer ä/l e11 halv matsked till varje 425 gr fisk;
kokas i slutet kärl och vid icke för stark eld,
varigenom saften bibehålles.
Då fisken är kokt, 11pplägges den,
såsen vispas i kastrullen och slås över fisken
11ta11 att varke11 spädas eller silas.

Medicine doktor Charles Emil Hagdalil (1809-1897) var Jartigläkare i Stockholm och bosatt 11id Hiirorgel.
Han Par djupt k11/i11ariskt intresserad och 11tgm1 1879 den svenska kokbokslitterattirem främsta klassiker "Kokko11s1e11 som
vere11skap och konst". Alla recepten i kokboke11 tillagades i det lia,(?dahlska köket och provåts i Hötorgsvåningens matsal.
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"at förse Riket med
beständige och
prydlige byggnader''
,

Byggprojektgruppens uppgift är att
ka delar av jobbet, men ansvaret för
bygga upp det nationella kultur
på uppdrag från de olika fastighets
den övergripande projektledningen
arvet som skall överlämnas till kom
distrikten, inrikes och utrikes, ge
vilar alltid på SFV.
mande generationer. Vi har som
nomföra Fastighetsverkets större
Fastighetsförvaltningen är bygg
mål art de byggnader som vi lämnar
byggprojekt. Gruppen har också ett
projektgruppens beställare och ing
efter oss skall ha motsvarande lång
antal uppdrag direkt från Utrikes
et projekt startar utan ett uppdrag
siktiga kvaliteter som de månghund
departementet och från Riksantik
och en budget för våra åtaganden.
raåriga byggnader som Fastighets
varieämbetet.
Vi har också alltid ett nära samar
verket nu har ansvaret att förvalta.
Arbetet innefattar alla slags bygg
Det mål som sattes upp för Över
bete med den förvaltare som så små
projekt alltifrån lokalplanering in
ningom skall ta över byggnaden.
intendentsämbetet och dess verk
för planerad förhyrning av general
Projektledaren har inte bara an
samhet under mitten av 1700-talet
konsulat i S:t Petersburg till total
svar för att hålla tids- och kostnads
atförse Riket med beständige och pryd
ansvar för genomförandet av det
ramar, utan måste framför allt se till
lige byggnader gäller också idag för
stora museiprojektet på Skeppshol
att de investeringar som görs i bygg
SFV som är den direkta arvtagaren
men som skall inrymma nya lokaler
projekten ges långsiktiga kvaliteer,
till det ansvar som Överintendents
för Moderna museet samt Arkitckbåde ur teknisk driftsynpunkt och
ämbetet och senare Byggnadssty
turmuseum.
ur nyttjandesynpunkt.
relsen haft.
Vår uppgift är att fortsätta att
Av gruppens 15 personer, arbe
Peter Ohrstedt
tar nio med projektledning. Övriga är spe
cialister inom olika om
råden såsom kalkyl,
upphandling, elteknik,
vvs-teknik, lokalpla
nering, inredning och
projektuppföljning.
För närvarande han
teras projekt för sam
manlagt 1,4 miljarder
kronor och under in
nevarande budgetår be
räknar vi att investera
570 miljoner i olika
byggprojekt.
Det är viktigt att
projektledaren i ett SFV
proj ekt hämtas inom
Fascighetsverket. Han Armemuseum i Stockholm är en m, 111å11ga SFV-bygg11ader som genomgår stora renoveringar. Båda flyglarna
eller hon har möjlighet
har gnmijörstärkts och totalre11overats i11- och utvändigt. Uppfartsrampema till lwvudbygr[nade11 har lagts om
att knyta olika slags
och 1111 återstår en /1elrenoveri11g av tyghuset, d 11 s själva 11111seibygg11ade11 . Anne11111se11n1 är i11ry1111 i Artilleri
konsulter till sig för oligården vid Riddargara11, son, byggdes 1763-1806. Huvudbyggnaden förhöjdes med e11 våni11g 1884.

■
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Pågående projekt
Exempel från
inrikesavdelningen:
Nybyggnad fiir Moderna museet
samt Arkitekt11rm11seet
på Skepp sholmeu
350 Mkr
Bergrum samt tillbygg11ad
till Kungliga biblioteket

305 Mkr

Ombyggnader i
kv _Johan11es större,
södra Klara

135 Mkr

Utbyggnad av landsarkivet
i nya vallar vid
Vadstena slo11

120 Mkr

Nybyggnad för
i\llarinnrn.se11111 i Karlskrona

105 Mkr

Ombyggnad ai,
Manillaskola11

46 Mkr

Nybyggnad för
Husgerådskam111aren
på Drott11i11gl10l111

46 Mkr

OmbygJ111ad av
Ar111e11111se11111 i Stockhol111

37 Mkr

Ombygg11ad i kv Lejonet,
södra Klarn

33 Mkr

Tillbyggnad till
Tekniska museer

27 Mkr

Nybyggnad av m11se11111
vid Uppsala högar
Nybyggnad av 11111se11111
på Birka

Exempel från
utrikesavdelningen:
O111bygg11ad fiir ambassad
i Vilnius, Lita11e11

40 Mk,

O111bygg11ad för Sv eriges
representa1io11 i EU, Bryssel

37 Mkr

O111byggnad för ambassad
i Riga, Lettla11d

33 Mkr

NybygJ1riad för arnbassad
i Kiev, Ukraina

27 Mkr

22 Mkr

Nybyggnad för ambassad
i Dar es Salaa111, Ta11za11ia

17 Mkr

Ombyggnad av ambassad

Ombygg1,ad for
11ytt ambassadkansli i
Dacca, Bangladesh
Ombyggnad för
11ytt a111bassadka11sli
i Haag, Nederländerna
l\lybyggnad för ambassad
i Berlin, Tyskland

Till det nationella kulturarvet hör
ett betydande antal fästningar, med
vilket här menas byggnadsverk som
uppförts eller anlagts för en för
svarsuppgift:. Det handlar om allt
från borgar och slott från 1500-talet
till mer renodlade försvarsanlägg
ningar från senare tid. Försvarsan
läggningarna varierar från små, som
Grimskärs skans utanför Kalmar, till
mer omfattande försvarsverk som
Karlsborgs fästning vid Vätterns väs
tra strand. De flesta är statliga bygg
nadsminnen eller förslag till sådana.
Fästningarna har Fastighetsverket
övertagit från forna Byggnadsstyrel
sen och Försvarsmakten.
Av cirka 40 fästningar kommer
26 stycken från Försvarsmakten och
ytterligare kan komma att överföras.
Fortifikationsförvaltningen har på
uppdrag av Försvarsmakten genom
fört en utredning: A11Veckling av fast11ingarrned underrubriken Från Oscar
Fredriksbo1;g till Ersta. Målsättningen
med utredningen har varit att säker
ställa bevarandet av modern forti
fikation som ert kulturarv. Urvalet av
runga fästningar som utredningen gjort
omfåttar cirka 25 anläggningar, inklu
sive Bodens fästning som är ett mer
namnkunnigt exempel.

Genom Statens fastighetsverks för
valtning kan behoven på monurnent
vårdssidan rydliggöras och prioriteras
på ett annat sätt än inom Försvars
makten där fästningar, som är statliga
byggnadsminnen utan egentlig för
svarsfunktion, ofta kommer i sista hand
vid medelstilldelningen.
Missförhållandet uppmärksamma
des och utreddes inom Fortifikations
förvaltningen som i en rapport 1992,
Rikets Fäst11i11gar, konstaterade att upp
rustningsbehovet för cirka 30 kultur
historiskt värdefulla fåstningsverk kan
uppskattas till cirka 1 ,2 miljarder kro
nor. Det framgick också att upprust
ningen bör genomföras under den
närmaste tioårsperioden om inte kost
naderna ska öka lavinartat. Rappor
ten ligger nu till grund för Fasöghets
verkets planering av insatser vid
fästningarna.
Utöver upprustningsarbetet är en
huvuduppgift för Fastighetsverket att
levandegöra fastningarna. Till en del
innebär upprustningen att delar som
hittills varit stängda för allmänheten
kommer att öppnas och ge besökare
nya spännande upplevelser.

■

Kenneth 11011 Kartaschew
Specialist, militära byggnadsverk

Fastighetsvcrkct förvaltar följande fästningar, en blandning

av borgar, slott och renodlade försvarsanläggningar:

Utbyggnad av
a111bassada11lägg11ing
i Peking, Ki11a

i Prag, Tjeckien

På fästningsfronten
mycket nytt

Uppsala: Lppsala slott. Västerås: Viisteras slo11. Örebro: Örebro slott.
Vaxholm: Vaxholms kastell, Fredriksbor�s fäswi11g, Oscar-Fredn'ksborgs fäst
ning, Ri11dö redutt, Batteri Kro1111dde11, Siarö fort, Dalari5 skans. Mariefred:
Gripslwl111s slott. Nyköping: .Vyköpi11gs/111s. Fårösund: Fårös1111ds fästning.
Slite: Kar/sr,ärds fäm1i11gsmi11. Tingstäde: Ti11gstäde fäswi11g. Borgholm:
Borgholms fäst11i11g. Kalmar: Kalmar slott, Grimskärs skans. Karlskrona:
Dro1111i11gskärs kasrell, God11atts fiis111i11gstom, K11rrl1ol111ens fäst11i11gstorn,
Bastio11 Hafsfn111, Sträckni11gs11111re11, Västra Häsilwlmrns fäs111i11g. Malmö:
.\/al111ölws. Landskrona: La11dskrona citadell, Grlle11. Halmstad: Halmstad
slo11. Varberg: Varbergs fäst11i11g. Göteborg: 1'\'ya Älvsbor.._S!S fäst11i11,R, Ska11se11 Kro11a11, Skame11 Lejonet, Oscar Tl :s forr. Marstrand: Carlstens fiist11i11g,
Södra stra11d11erket. Kungälv: Bo/rus fiis1niug. Lidköping: Läckii slo11.
Karlsborg: Karlsborgs fäst11i11<<.!_, I abergets fäst11i11g.
0
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Slott i våra hjärtan?
Förmodligen är samtliga påståen
den sanna i varierande grad för alla
slott och alla betraktare. Efter Fas
tighetsverkets och Riksantikvarie
ämbetets slottskonferens i septem
ber slår Jet i alla händelser klart an
det finns ett väldigt engagemang
och många åsikter om hur ett slott
kan användas.
Kalmar slott var scen för konfe
rensen, den första som detta Nordens
finaste renässanspalats hyst i sina
salar. I Kalmar har Fastighetsverket
nyligen lämnat samarbetet med läns
museet och istället skrivit avtal med
kommunen för verksamheten på
slottet, där en nytillsatt slottschef
nu har egen ekonomi och tillsam
mans med en slottskommitte ansva
rar för drift och verksamhet. Man
har alltså bestämt sig för att slottet
skall utnyttjas mer - hur det hela
utfaller blir spännande att följa för
alla som på något sätt har ansvar för
slott i Sverige.
Utgångspunkten för diskussio
nen var att svensk slotts- och herr
gårdskultur har kvaliteter som vän
tar på att upptäckas av en bred publik.
Kulturmiljövården har ett ansvar inte
bara för bevarandet utan även för att
kulturminnen blir tillgängliga, be
gripliga och spännande för olika
slags besökare.
Men är då inte slottet sig själv
nog? Varför skall man konstra med
levandegörande när hmt-t bäst talar
för sig själv där det står? Därför att
det inte är så enkelt.
Det är djupt odemokratiskt att
inte levandegöra, sade slottsarkitek
ten i Uppsala Hans Matell. Och
tanken utvecklades av förra riksan
tikvarien Margareta Biörnstad, som
beskrev hur hon under ett besök i
Florens nyligen guidats runt i palats
efter palats där enbart föremålen
och konsthistorien lyfts fram. Ingen

f/ad är ett slott?
E11 stenhög so111 111i1111cr
0111 }>r11a tiders y.Ja11s eller
Hfs11g11i11.'<, beroende på
11ilkct klasspcrspcktil'
11"1ll i11far?

En sl1111ira11dc resurs
för t11risti11dltstri11?
E11 ·b)�'<..'<11ad so111 m 1spc,glar
alla tider orli so111 bör
11yt(ias l-'arsa111t, 0111 alls?
Eller en black 0111 _f;>tc11
so111 111cst kostar pc11gar 1>rl1
inte har några tydl�'.!,a
l'iirdc11 ö11crl1111 111dt,�'.!,Cf?
brydde sig om att klargöra samman
hangen - varför hade dessa italien
ska medeltida släkter råd att bygga
så fina hus, vilken roll spelade de i
samhället och vilken kulturhisto
risk betydelse har byggnaderna haft
sedan dess?
Sak samma här hemma. Slotten

är för många bara en samling lyx
och minnen om höga herrars och
damers förehavanden, av föga bety
delse för en vardagssvensk idag.
Margareta Biörnstad menade att
inget kan vara mer fel. I Syd- och
Mellansverige hade förr de flesta
något slags förhållande till slottet
eller herrgården. Slottet var trak
tens i särklass största arbetsgivare,
där infördes nymodigheter inom
jordbruk och teknik, det var där nya
moden och böcker och byggnads
stilar först dök upp för att sedan
spridas över bygd och land. Vi som
är ättlingar till alla dessa präster,
hantverkare, bagerskor, arrenda
torer, statare och mjölkerskor kan
finna något som berör oss om man
på slotten lyckas förmedla denna
historia på ett levande sätt - inte
enbart genom utställningar!

En resa i tiden
Vad görs då idag och vilka erfaren
heter kan man dra av utländska sats
ningar? Konferensen hade bjudit in

Kina slott vid Drottningholm byggdes 1763-69 efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz.
Är 1989 pllbörjades e11 restaurering 1111der ledning av arkitekten prefessor Ove Hidemark.
Genom restaureringen åte,jår slottets exteriör sitt ursprungliga Htseende. Hela slottsanläggning
en vid Drottni11gholm uppfördes 1991 på världsarvslistan, Uneswsforteckning över världens
viktigaste kultur- och natunniljöer.
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Slottet lvlarie11b111g Malbork iforna Väst
pre1"1sseu - i dag Polm.
Borgen gn111dlades
1274 av Tyska ordm
och varfrån 1309 till
1457 residens för "der
Hod1 1md De11t.sch111ei.s
ter". lvlarie11b11rg by,_r?g
des till största delen
u11der 1300-talet.
U11der G11stav Il Ado!fs
och Karl X:s krig intogs
och försvarades A!farie11b111�(! flera gå11ger ar•
svenskarna. Slottet
restaurerades genom
gripande u11der 1800talct. Efter andra världs
kngets förstörelse har det
byggts upp ige11.

Marek Scokowski frfo slottet Mal
bork i Polen och Michael Beau
mont från National Trust i England
för att höra något om deras verk
samheter. Det blev två helt olika
föredragningar som beskrev helt oli
ka sätt att ta sig an lcvandegörandet.
Marek Stokowski berättade med
stor inlevelse om det gigantiska
slottskomplexet Malbork (Marien
burg) utanför Gdansk i Polen, som
består av tre slott med ursprung från
medeltiden som Tyska ordens hu
vudstad, då det var den största me
deltida befästningen i Europa. Från
och med mitten av 1400-talet till
hörde sedan det största tegelberget norr
0111 Alperna kungadömet Polen, för
att hamna på preussiskt, senare tyskt,
territorium efter delningen av Po
len på det sena 1700-talet. Malbork
skadades svårt av granater under en
tre månader lång beskjutning under
andra världskrigets slutskede, men
har rest sig ur ruinerna och är res
taurerat till tidigare utseende av
polska konservatorer och forskare.
Malborks slottsmuseum har idag
130 heltidsanställda forntom 162
guider som visar tolv permanenta
utställningar för 375 000 besökare
varje år, varav 78 000 utlänningar. I
denna enonna verksamhet ingår som
en liten del museiläraren Marek Sto-

kowskis skötebarn: Enco1111ter al the
Castle 1480, Möte på slottet 1480.
Det är ett projekt som uppstått ur
ett varaktigt samarbete 1nellan mu
seilärare på Malbork och i Hamburg
i Tyskland. Scenariot är följande:
Ungefär 20 tonåringar (tyskar)
seglar från Hamburg till Gdansk. De
föreställer medeltida gycklare och
musiker, hantverkare och handels
män. Under tre dagar går de däref
ter till fots till Malbork, och under
färden upplever de olika medeltida
äventyr.
Samtidigt lever 25 polska ung
domar medelcidsliv på Malbork.
På tredje dagen kommer de tys
ka resenärerna fram till slottet och
hälsas enligt uråldrig sed med bröd
och salt. Tillsammans förbereder
man sig därefter för den stora mark
naden.
Det hela avslutas med en sång,
en hymn till samförståndet och fre
den. Marek Stokowski avslutade sin
berättelse med att ställa frågan: Är
Möte på slottet en meningslös aktivi
tet bara för att den inte är ekono
miskt lönsam? Värmen och entusi
asmen i slutapplåden försäkrade
honom om att konferensdeltagarna
absolut ville ha utrymme även för
ickekommersiella program.
- Det är inte så många männi21

skor som hittills har deltagit i pro
jektet, vi har genomfört tre om
gångar i Polen och tre i Tyskland.
Men droppen urholkar stenen.

På frivillig grund
Nästa vittnesbörd kom från Micha
el Beaumonc på National Trust i
England. Han beskrev vad man inom
den organisationen gör för att locka
besökare till sina egendomar och
vilka riktlinjer som finns för hur
kulturminnena exponeras. Det var
ett långt kliv från Malbork. Natio
nal Trust har som mål att inte göra
museer av de inköpta slotten, lant
egendomarna och parkerna. [stället
vårdas illusionen av att ägaren bara
gått på en promenad medan besö
karna vandrar runt.
National Trusts hela organisa
tion bygger på frivilligt arbete och
alla volontärer hålls ihop av ett hu
vudkontor med 16 regionalkontor.
De 400 husen och parkerna drar
över 11 miljoner besökare varje år.
En grundsten i publikarbetet är
medlemskapet - de som en gång
betalt sin årsavgift återvänder flera
gånger till samma ställe och söker
aktivt upp andra National Trust
sevärdheter, inte minst för besök
i butikerna och cafeema. Genom
medlemskapssystemet utjämnar man

också konjunkturerna och svajningar
inom turistindustrin, enligt Micha
el Beaumont.
Ett antal kriterier måste uppfyl
las för att National Trust skall köpa
en egendom:
Den skall ha nationell betydelse,
vara hotad, utgöra ett sarnJac kultur
minne, ha ett besöksvärde, vara eko
nomiske självbärande och de forna
ägarna skall kunna bo kvar efter
försäljningen.
Via ett program för marknadsför
ing och publikarbete lockar Natio
n::il Trnst till sig h�sök::irn::i. M::in
arbetar med målinriktad reklam,
böcker, rådgivning och forskning.
Michael Beaumont berättade
att man strävar efter att lägga alla
11isi tor 's facil ities, dvs biljettkiosker,
toaletter, butiker och cafeer utom
synhåll från byggnaden. Detta syn
sätt har för övrigt en parallell i RAÄ:s
egen medeltidsborg Glimmingehus,
där inga moderna installationer görs
i själva borgen, utan 1900-talet pla
ceras i andra byggnader och lite
avsides.

Mät först, handla sedan
Möjligheter och begränsningar var
etc av konferensens centrala teman.
Fastighetsverkets distriktschef Ker
stin Westerlund funderade kring
vilka möjligheterna kan vara: I tider

av ökad rörlighet förstärks behoven
av kontinuitet. Kulturmiljöerna kan
utvecklas utan att andra tillgångar
(läs naturresurser) tas i anspråk. Kan
man avläsa några synergieffekter av
kulturen i samhällsekonomin? Hur
tar ,nan vara på ett slott så det inte
slits ner om man ökar besökaran
talet - som National Trusts årliga
11 miljoner i 400 hus eller Mal
barks 375 000?
Man mäter. Allt går att mäta,
även kultur. Det är Torgny Nandorf
och Ossian Stiernstrand båda över
tygade om. I v;ir sitt inlägg vis�de
de att man kan utveckla ett besöks
mål men man måste veta varför man
gör det.
- Om ni har bestämt er för att ni
faktiskt vill öka besöksantalet för att
dra in mer pengar och därmed kun
na vårda bättre så måste ni löpa linan
ut och ta reda på vad besökarna vill
ha. Det går inte att stå bredvid och
tänka N11 kommer packet igen, man
måste ta reda på deras önskemål och
anpassa dem till den kulturhistoris
ka ramen, påpekade Torgny Nandorf
från företager Consultus, som bland
annat sysslar med turism och ut
veckling av turism.
- Ett slott är en alldeles utmärkt
utgångspunkt för mätningar, fyllde
Ossian Stiernstrand i. Han är fors
kare på Handelshögskolan i Göte-

borg och har ett förflutet på Som
marland i Skara. Ni har en begrän
sad mängd besökare och ett begrän
sat antal utgångar att bevaka! Det är
dyrt att göra mätningar men det
lönar sig. Har man fog för sina på
ståenden och önskemål i form av
siffror går det mycket bättre art för
handla med till exempel kommu
nen.
Och Torgny Nandorf fyllde i:
Ofta har man för korta perspektiv
när man vill sätta igång en verksam
het. Det måste fa ta tid att utveckla
en produkt, och arrangören bör
kunna visa på etc behov innan man
ber om tillstånd för att utnyttja slot
tet. Medeltidsveckan på Gotland är
ett bra exempel - genom ett försök
i liten skala visar man att projektet
går att genomföra och välkomnas,
sedan far det växa. Fastighetsverkets
Rickard Johansson sammanfattade
de båda konferensdagarnas diskus
sion med att säga att huvudtanken
denna gång varit att starta något,
inte nödvändigtvis lösa alla frågor.
Nu gäller det att samarbeta över
gränserna, både myndigheter och
arrangörer, och lämna den mitt- och
ditt-politik som tidigare rått.
- Vi skall ta reda på vad vi vill
visa och vad miljöerna tål. Besöka
ren skall stå i centrum. ■
Eva A lbrektso11

Kalmar slott - här prö11as nya driftsformer ocl, nya 11erksamheter.
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Explosiv nyhet
Den första kylanläggningen med
propan som köldmedium togs nyli
gen i bruk i restaurang Björnen. Där
ska den te s cas, sedan b lir det Rosen
bad nästa!
Freon, CFC, har länge varit ett
självk lart köldmedium, inte mi nst i
våra ky lskåp. Alla vet vad det inne
burit för atmosfärens ozonskikt.

Nästa miljöbomb

Det har forskats om alternativ till
CFC - ett sådant är ett nytt freon ,
HFC. som påstå s vara miljövä nligt.
Men därom tvistar de lärde.
- HFCs in verka n på miljön är
inte klarlagd, blan d annat bidrar det
til l växthuseffekten. Dessutom har
H FC tek niska brister. Fors kare var
nar för att den kan vara nästa tickan
de miljöbomb, säger Patrik Hägg
st rand.

Tyskland prövar gas

Nu byter SFV ut det
miUöfarl(_«afreo11et - mot
propan<gas ! ldekläckare är
ST-V-flirvaltare11 Patrik
Häggstra11d som hlalld
annat ansvararför en
del av regeringens
och departenie11tc11s
arbetsplatser i
Klarakuartere11 Björnen
och Bru11khalse11,
Stocklzo/111.
gasmängden hå lls nere och att all
gnistrisk byggs bort i els ystemet.
- Ventilationen har också byggts
ut, vilket innebär att det vid ett
oförmodat l äckage ändå inte råder
n ågon risk för explosion.
Lödanslutni ngar krävs också för
att nu nimera läckagerisken.
I provanl ägg ni ngen anvä nds cvå
kylaggregat. Ett för kylrummen som håller 2-5 grader - där a nvänds
propan som genererar kylan, och
ety lalk ohol som sprider den. I frys
rummen använ ds ett aggregat med
enbart propan eftersom al koh ol i
denna blandni ng inte klarar minus
20 grader.
Propan är ett bill igt, effektivt,
e1wrgisn;ilc och miljövä nl igt köld-

medium och har nästan lika hög
kylkapaeitet som det gamla freoner,
CFC. Till skillnad från ammoniak,
som är ett annat alternativt köldme
dium, så är propa n inte farlig att
ina ndas. Det går dessut om att an
vända anläggning av k oppar, vilket
i n te går med ammoniak.

Anläggningen
visas

De nna första anläggning har kostat
en del extra pengar i utveckling,
men samtidigt har ny mark brutits .
- I fortsättn ingen b lir en pro
pananlägg ning inte dyrare än mo t
svaran de CFC-anläggning.
- Vad vi känner till så är vi först
i Sverige med den här typen av
kylanläggning.
NUTEK har också visat intresse
för anlägg nin gen och Patrik hoppas
de ska hjälpa till att sprida informa
ti on.
- När det gäll er miljön vill vi
vara föregån gare och sprida kun
skapen så långt möjligt. Vi önskar
mer ä n gär na att del a med oss av
erfarenheterna och i ntresserade far
gärna komma hit och ser hur an
läggn ingen fungerar, poängterar
Patrik Häggstrand. ■

Ide n att välja pr opangas fick Patrik
vid ett miljöseminarium.
- Jag undersökte vad det fanns
för hi nder mot att använda propan.
En k on su lt tän de på iden och sedan
januari i år har det arbetats inten
sivt. Även Sprängämnesinspektio
n en har varit i nk opplad, ber oe n de
på propangascns enda negativa sida
Dia11a Hjobe1g
- explosionsriskcn.
I hela kylanläggni ngcn för res
taurang Björnen används cirka 9
kil o propan. I en husvagn är det inte
Freonepoke11
är s/111 säger
ovanligt med två gas oltuber a 20
e11 övertygad
ki lo. Propangasen kan delvis jämföPatrik Häggras med gas ol.
stran
d' ide- Frc onbranschen kommer att
kläcka re11 till
skakas ordentligt tror Patri k. Miljöw kyla11/äggforskare i Tyskl an d har pekat ut
11i11g 111ed
Propan som den mest sannolika väpropa11 s0111
ge n till miljövänliga kylanl ägg ningköldmedium,
ar.
framtidens
l �plosionsrisken krä ver do ck_att
_ --------.--::;� 1--------------------11i1 lj-·ö_,"_,1___�
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Vallarna vid Vadstena slott
byggs ut
Vadstena slott uppfördes med för
svarsvallar. Vallarna togs bort på
1800-talet för att ersättas med en
hamnpir som anlades vid Vätterns
strand. Vid sekelskiftet inreddes
lokaler i slottet för Landsarkivet. I
takt med att arkivets lokaler blev för
små uppkom diskussioner om att
återuppföra vallarna, men att göra
dessa ihåliga för nya arkivlokaler.
Resultatet blev att en av de tre
vallarna återuppfördes, byggd i ar-

merad betong. Den inreddes och
Landsarkivet flyttade in i mitten av
1980-talet.
Tanken var att i senare etapper
uppföra de två återstående vallarna
och riksdagen beslutade därför 1994
att återuppföra södra och västra
vallarna.
De är tänkta att i första hand
inredas med uppskattningsvis 50 000
hyllmeter för Landsarkivet. Även
Vadstena-akademin ska inrymmas i

vallarna. Tanken är att om möjligt
utforma vallarnas inre i en valv
form, en teknik där formen är en
del av konstruktionen.
Byggtiden är planerad till två år
och inredningen till cirka ett halvt
år. Kostnaderna beräknas bli cirka
120 miljoner kronor. De arkeolo
giska utgrävningarna tillkommer.
Finansieringen sker dels genom
arbetsmarknadsmedel för sysselsätt
ningsskapande åtgärder och dels
genom hyresintäkter.
Per-Anders Johansso11

■

Tidsplan:
Progra11111tred11i11g
och beslut 0111 flidare
arbete
Byggprojck1eri11,g
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