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De av regeringen och riksdagen fastlagda nationella målen för
kulturmiljöarbetet är i högsta grad relevanta och centrala för
Statens fastighetsverk (sfv) som förvaltare av det nationella
kulturarvet.

De nationella målen för kulturmiljöarbetet är:
· ett försvarat och bevarat kulturarv
· ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och

med kulturmiljöarbetet som drivande kraft i omställningen
· allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna

kulturmiljön
· nationell och internationell solidaritet och respekt för olika

gruppers kulturarv.

För oss på sfv är det både naturligt och viktigt att inom vårt
verksamhetsområde verka för att de nationella målen för kul-
turmiljöarbetet uppnås. Målen för vår del innebär samman-
fattningsvis:
· att god kvalitet i bevarandearbetet uppnås samt att hoten

mot kulturvärdena motverkas i de miljöer sfv förvaltar
· att kulturvärdena ska ses som en tillgång och nyttjas så att de

tjänar samtiden och framtiden
· att allmänheten ges möjlighet att förstå och engageras av

kulturmiljöerna i sfv:s bestånd
· att olika gruppers bidrag till det nationella kulturarvet re-

spekteras och synliggörs 
· att kulturvärdena förmedlas till alla grupper.

En viktig del i att uppnå de nationella målen för sfv:s del är
sålunda att levandegöra det nationella kulturarvet och göra
det tillgängligt för allmänheten. Denna tidning är bara ett sätt
bland många. Lättast att snabbt få en glimt av de fantastiska
kulturskatter som finns i sfv:s förvaltning är att gå in på vår
hemsida www.sfv.se. Vi kommer vidare att intensifiera arbetet
med att på olika sätt göra våra fastigheter tillgängliga för funk-

tionshindrade. Bra exempel på vad vi gör i dessa hänseenden
är Läckö slott och restaureringen av Wrangelska palatset.

För att nå ut till en bredare publik med information och
upplevelser av våra klenoder, och vad sfv gör för att bevara
och utveckla dessa, har ett antal objekt i olika delar av landet
valts ut för ett öppet hus lördagen den 15 maj i år. Denna ma-
nifestation som vi kallar Hemliga rum genomförs i perspekti-
vet av att det nu gått tio år sedan sfv bildades. Vi hoppas att
denna kraftsamling ska påtagligt öka allmänhetens kännedom
om både Statens fastighetsverk och det 
nationella kulturarv vi förvaltar.

Välkommen att besöka något eller
några av våra ‘hemliga rum’ för att se
vad som döljer sig bakom fasaderna
och lyssna till den spännande histo-
ria  som själva kulturmiljön har att be-
rätta! 

bo jonsson Generaldirektör

De nationella målen 
för kulturmiljöarbetet är 
centrala för sfv
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I år kommer många människor för första 

gången att få chansen att besöka hemliga rum 

och miljöer som tillhör det svenska kulturarvet

– ett arv som Statens fastighetsverk ska

levandegöra, enligt krav från statsmakterna. 

Helst med förtjänst.

monica strandell Frilansjournalist

ET HISTORISKA INTRESSET tycks öka hos all-
mänheten. Vi har fastigheter som bildar
fond för olika evenemang. Bland de me-
ra välbesökta är de årliga temautställ-
ningarna på Läckö slott och i slottsträd-
gården. Roma klosterruin på Gotland är
ett bra exempel på fond för en teater.

Varbergs fästning, där länsmuseet ligger, ordnar utställ-
ningar, fästningsspel och julmarknad, säger Lena Si-
monsson, chef för Fastighetsverkets kulturarvsenhet.

Hon är arkitekt och kom till Fastighetsverket för tre år
sedan efter flera år på Riksantikvarieämbetet. Där har
man i många år haft öppet husdagar med olika teman för
att visa allmänheten byggnader och miljöer med stora
kulturhistoriska värden.

– Upplevelseindustrin arbetar professionellt och vi ska
samarbeta med den. Vi måste hitta en balans mellan stora
besöksströmmar och att bevara kulturmiljöernas värden.
Miljöerna ska också vara tillgängliga för funktionshindra-
de. Ett problem är att få lönsamhet i vår verksamhet trots
att vi inte kan investera i de museala fastigheterna, säger
Lena Simonsson.

Under de första tio åren har Fastighetsverket fokuserat
på att kultur- och naturmiljövärdena i verkets fastighets-
bestånd ska brukas, bevaras och förädlas, som det har
stått i regleringsbrevet från regeringen.

GÖRA LEVANDE

På senare år har ett nytt krav tillkommit i regleringsbre-
vet, nämligen att kulturarvet ska levandegöras. Samtidigt
finns krav på att Fastighetsverket ska minska underskot-
tet i bidragsfastigheterna, det vill säga de rent museala
som inte går med vinst. 

Definitionen av levandegörande är att «återge på ett
åskådligt sätt ». Det kan, enligt Fastighetsverkets general-
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direktör Bo Jonsson, innebära att
åskådliggöra brottstycken eller för-
lopp ur historien, förklara och illu-
strera, att försöka göra något för-
gånget, insomnat, beslöjat eller dolt
så levande som möjligt. En målgrupp
kan få hjälp att tillgodogöra sig en hi-
storisk dimension, en annan före-
ställningsvärld än den invanda. Det
kan ske genom att skriva, berätta, vi-
sa dokument, rekonstruera i modell
eller verklighet och genom skåde-
spel. 

– Slott och fästningar och byggna-
der som Ornässtugan och Linnés
Hammarby ska bevaras som museer.
De ska illustrera och bära vittnes-
börd om Sveriges historia, hur man
levde och byggde förr. Men om vi
lägger dem i malpåse så att ingen kan
se dem gör de ingen nytta, säger Le-
na Simonsson.

En majoritet av sfv:s bestånd är
hyresfastigheter, alltså sådana som
används av hyresgäster. Hyresfastig-
heterna har marknadsmässiga hyror,
enligt regeringsdirektiven. 

– Kravet på att levandegöra gäller
alla fastigheter. Även regeringskans-
liets byggnader ingår, även om de in-
te är tillgängliga av säkerhetsskäl. I
stället ska det finnas information 
till allmänheten om Rosenbad och
byggnaderna som hyrs av de olika
departementen. Även hyresgästerna
ska informeras om byggnadernas
kulturhistoriska värden.

UPPLEVELSEINDUSTRIN

Det finns en gammal konflikt mellan
kulturmiljösektorn och upplevelse-
industrin. Att syssla med levande-
görande som till exempel skådespel
har betraktats som oseriöst, en ‘jip-
pofiering’. 

– Men nu finns en större förståelse
för levandegörandet från båda håll.
Vi måste hitta sätt att illustrera kul-
turhistoriska värden på ett korrekt
sätt. Den ambitionen är absolut kvar,
säger Lena Simonsson. 

För något år sedan började förbe-
redelserna av Levandegörande-pro-
jektet. I fyra pilotprojekt prövas hur

olika typer av kulturmiljöer kan gö-
ras levande och på ett «professionellt
sätt tillföras goda berättelser om hu-
sens själ och karaktär», som general-
direktör Bo Jonsson uttryckt det.

De fyra projekten omfattar: 
Oscar ii:s fort som byggdes på

Västerberget vid Långedrag 1899–
1907 för att skydda inloppet till Gö-
teborg.

Svartsjö slott på Färingsö – Carl
Hårlemans lustslott från 1700-talet
som varit fängelse i många år, men
väckts till liv genom ett flerårigt re-
staureringsarbete både in- och ut-
vändigt. 

Roma kloster på Gotland där Ro-
mateatern varje sommar lockar en
entusiastisk publik till Shakespeare-
pjäser under bar himmel i den me-
deltida ruinen.

Tumba bruk som tillverkat papper
för värdetryck och sedlar sedan
1700-talet. Sveriges riksbank har sålt
produktionen (papperstillverkning
och tryckeri) till Crane ab. Övriga
byggnader i bruksområdet ägs och
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Oscar ii:s fort utanför Göteborg är ett av sfv:s pilotprojekt för levandegörande. Det nyrenoverade Svartsjö slott väntar ännu
på att göras levande och tillgängligt.



förvaltas numera av Statens fastig-
hetsverk. 

HEMLIGA RUM ÖPPNAS

Det är under 2004 som allmänheten
kommer att märka att det blir liv i
många fler av de gamla kulturmiljö-
erna som Fastighetsverket förvaltar.
Det blir öppet hus för allmänheten
den 15 maj 2004 på temat Hemliga
rum. Ett 30-tal miljöer runt om i lan-
det öppnas för allmänheten mellan
kl. 11 och 16 för att visa vad vårt kul-
turarv betyder historiskt, för oss i dag
och i framtiden. 

Alla skrymslen och vrår av
Halmstads slott, som byggdes av
danske kungen Kristian iv i början av
1600-talet, kommer att kunna be-
sökas liksom den orörda befäst-
ningsmiljön på Drottningskärs kas-
tell i Karlskrona skärgård. I Dalarna
är det Gustav Vasas miljöer från hans
äventyr vintern 1520–21 som står
öppna. Vid inloppet till Göteborg
öppnas Oscar ii:s fort, som hållits så
hemligt att inte ens grannarna i

Långedrag känner till det. Besökarna
kan ta sig fram i den underjordiska
fästningen från förra sekelskiftet och
speja från kanonerna mot Vinga fyr.

I Stockholm är det bland annat
Botaniska museet, Kungliga Operan,
Wrangelska palatset på Riddarhol-
men, Turkiska kiosken i Hagaparken,
Götiska tornet i Drottningholmspar-
ken och Fastighetsverkets utrikes-
kontor vid Slussen som öppnar för
besök.

RÖK, DAMM OCH SKOTT

Lena Simonsson har flera goda ex-
empel där kommuner, privata entre-
prenörer eller stiftelser lyckas levan-
degöra miljöerna på ett både inspire-
rande och seriöst sätt:

– I Karlsborgs fästning får besö-
karna göra en rundvandring under
ledning av en militär i tidsenliga klä-
der. En film beskriver en krigssitua-
tion och livet på fästningen på 1800-
talet tillsammans med modeller och
dockor i full skala. Rök, damm och
skott gör historien levande.

– Stjärneborg på Ven visar arkeo-
logiska rester av Tycho Brahes astro-
nomiska studier och hans observato-
rium. Bildspel med tal och ljusbilder
av instrumenten ger sken av verklig-
het. Där samarbetar vi med Lands-
krona kommun.

– På Huseby bruk är det två olika
privata entreprenörer som driver re-
staurang respektive rekonstruerad
köksträdgård. På Bäckaskogs slott i
Skåne är verksamheten ett privat ini-
tiativ där hyresgästen sköter parken,
guidning och ordnar trädgårdsut-
ställningar och mässor. Där blir park-
en rum för utställningar. Det finns
också residens där landshövdingen
gärna klär sig i historiska kläder och
öppnar för allmänheten, exempelvis
Björn Eriksson på Linköpings slott.

MEDELTIDA FOND

Medeltidsveckan i Visby har fått sin
efterföljd på flera platser. På Drott-
ningskär i Karlskrona gör ortsbefolk-
ningen historien levande med musik,
kanonsalut och genom att klä sig tids-
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Roma kloster på Gotland väcks till liv varje sommar då ruinen
fungerar som scen för teaterföreställningar under bar himmel.

Romateaterns
uppsättning av
En midsommar-
nattsdröm lockade
28 000 besökare
till klosterruinen.

Vid Tumba bruk kommer sfv att ställa i ordning nya museilokaler
för att levandegöra brukets historia och utveckling.



enligt. Andra miljöer som attraherar
många människor är Vadstena klos-
ter och Linnés Hammarby. De goda
exemplen är många, anser Lena Si-
monsson. 

Fastighetsverket ska ställa krav på
samarbetsparterna att göra kultur-
miljöerna tillgängliga för alla, inte
enbart för dem som redan är kul-
turintresserade. Det gäller inte minst
skolbarnen. Men det finns också am-
bitioner att nå nya svenskar som är
rotade i andra kulturer.

– Det handlar mycket om att de
ska kunna göra den svenska historien
till sin egen, att känna igen sin egen
kultur och historia, att kunna identi-
fiera sig. Och det finns många broar
mellan olika kulturer som får sitt ut-
tryck i det svenska kulturarvet, säger
Lena Simonsson.

INFLYTANDE FRÅN UTLANDET

Kenneth von Kartaschew, som är
fästningsspecialist på kulturarvsen-
heten, vill påminna besökare om att
det svenska kulturarvet har starka

rötter i Europa med förgreningar till
Kina och Mellanöstern. Och att den
svenska kulturen redan är en bland-
ning av influenser från många håll. 

– Det är angeläget att både inföd-
da och invandrade barn får lära sig
att svenska kontakter med islam har
varit ovärderliga under historiens
gång. Representanter för Sverige har
alltid rest utomlands för att hämta
idéer, säger Kenneth von Karta-
schew.

– Kulturmiljöerna skapar samhö-
righet, identitet och kontinuitet, för
såväl infödda som nysvenskar. Det
har betydelse för den personliga ut-
vecklingen. Man mår bra som män-
niska när man är rotad i sin historia.
Det ger kunskap att dra nytta av
historien, säger Lena Simonsson.

Hennes eget engagemang är inte
att ta miste på. En miljö som har
gjort ett mycket starkt intryck på
henne är Ritamäki, Ritaberg finngård
på svenska, i gistet, grånat timmer i
Värmland. Ett torp som byggdes av
invandrade skogsfinnar på 1840-talet

med rökstuga, bodar, loge, ladugård
och källare. Det ligger i skogen, ett
par kilometer bortom farbar väg i
Lekvattnet och berättar om livets ve-
dermödor på en finngård som över-
gavs först 1964.

I Fastighetsverkets bestånd är det
gamla Riksarkivet på Riddarholmen
i Stockholm Lena Simonssons favo-
rit. Den helt intakta 1800-talsmiljön
berättar om industrialismen och den
byggnadsteknik som utvecklades då.
En arkitektonisk epok vars snusbru-
na murrighet har skymt sikten hos
många belackare som inte har sett
den genialitet och autenticitet som
gör byggnaden till en av de märkli-
gaste i Sverige och Europa. KV

8

Under visningarna befolkas våningarna på Hovdala 
av figuranter som till synes omedvetna om betraktaren
sysslar med sitt och tycks vara fångna i sin egen tid.

På Hovdala bildar byggnaderna bakgrund
till skördefesten vid Mickelsmäss.



Medeltidsmarknad i den historiska miljön på Riddarholmen i Stockholm.
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Bottenvåningens tjocka 1500-talsmur med låga fönster mot parken i Johan iii:s slott.



DET HAR VARIT en befäst uppfattning
att Johan iii:s och Katarina Jagelloni-
cas stenhus på Drottningholm gick
upp i rök vid en våldsam brand da-
gen före nyårsafton 1661. Man har
känt till att soldater städade upp efter
branden och att de lösgjorde 40 000
nedsvärtade tegel, som kunde använ-
das till det nya bygget. I fyllnadsmas-
sorna kring det nuvarande slottet har
man funnit stora mängder brand-
skadat tegel med rester av ett hårt,
ljusgult kalkbruk. 

Man har alltså trott att riksänke-
drottningen Hedvig Eleonoras och
hennes arkitekt Nikodemus Tessin
d.ä:s nya slott steg upp ur askan som
en Fågel Fenix, planlagt från ‘scratch’
med en storvulenhet som inte be-
hövde ta hänsyn till någon historisk
ballast. Forskarna har åtskilliga gång-
er förvånats över att slottet kunde
byggas så snabbt. Men funderingar-
na har stannat vid detta. Yrkesfolk
har under tidens lopp, inte minst un-

der senare år, ägnat år åt att doku-
mentera och mäta upp slottet, men
de har inte slagits av tanken att det
faktiskt än i dag har en rejäl kärna
från 1500-talet.

Det finns ofta skäl att göra en
nyläsning av historien, inte bara av
dokument utan i väl så hög grad ock-
så av stenarna som våra minnesmär-
ken är uppbyggda av. När vi betrak-
tar de tjocka murarna i den källarlika
bottenvåningen på dagens Drott-
ningholm och studerar planritning-
en, kan vi faktiskt urskilja grunddra-
gen till det gamla slottet i det nuva-
rande. Vi behöver inte ens inskränka
oss till den labyrintaktiga bottenvå-
ningen utan vi kan stå i en av de
nedre drabantsalarna och se hur Tes-
sin har löst anslutningen mellan det
gamla och det nya. I öppningen mel-
lan den södra drabantsalen och Sten-
salen har Tessin med vackert bemå-
lade smygpaneler sökt maskera de
extra tjocka murarna. Att branden

gick att bemästra kan man möjligen
utläsa av ett ögonvittne, som i ett
brev redan på nyårsdagen 1662 skrev
att eldsvådan visserligen var av « stor
skada, men det bästa var att allt hus-
gerådet blev räddat».

Därför var det inte så konstigt att
jag förra hösten, ombedd att skriva
om Drottningholms byggnadshisto-
ria under 1600-talet i bokverket De
Kungliga Slotten, började med att
ställa frågan var man kunde se läm-
ningarna av det gamla slottet. An-
ders Zander från Statens fastighets-
verk föreslog att vi skulle gå ner i käl-
larvåningen som avslutning efter en
dags rundvandring i slottet. Och det
gick att mitt i det nuvarande slottet
urskilja det 32 meter långa och tolv
meter breda 1500-talshuset. Det var
väl mitt färska minne av hus av det
här slaget från arbetet med boken
Guldålder — slott och politik i 1600-ta-
lets Sverige som gjorde att den sym-
metriska planen omedelbart trädde
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Johan iii:s Drottningholm 
I samband med arbetet på bokverket De Kungliga Slotten upptäcktes

för något år sedan att stora delar av Johan iii:s renässansslott

på Drottningholm stod kvar. Slottet som man trott varit borta i 350 år

finns kvar dolt inne i det nuvarande slottets murar.

fredric bedoire Fil.dr, professor i arkitekturhistoria

Plan av bottenvåningen med de delar markerade som av allt att döma härrör från Johan iii:s 1570-tal. Murverksundersökningar har
endast gjorts i norra delen samt i de utskjutande murarna mot öster, som ursprungligen omslutit slottskyrkan. De gamla murarna
går upp i huvudvåningen en trappa upp. Renritning av arkitekt Jan Erik Ellfolk.



fram för mina ögon. Steg för steg be-
sannades hypotesen. Det började
med att vi sökte oss runt i bottenvå-
ningens labyrinter och kunde se de
stora rummen från Johan iii:s tid.
Ovanför dem ligger drabantsalarna
inom de gamla murarna. 

Hypotesen fick stöd av några plan-
skisser i Riksarkivet av Magnus Gab-
riel De la Gardie, från hans tid som
slottets ägare på 1650-talet. Den be-
kräftades sedan av murverksunder-
sökningar som vi kunde utföra i april
2003 i norra delen av slottets botten-
våning, i utrymmen som anslöt till
lönntrappan upp mot Hedvig Eleo-
noras paradsängkammare. Tanken att
kunna återfinna det gamla slottet in-
om det nuvarande fick stöd hos såväl

slottsarkitekten Jan Lisinski som hans
företrädare Ove Hidemark. De båda
arkitekterna har nyligen genomfört
en omfattande uppmätning av slottet.
Statens fastighetsverk, genom förval-
tare Rolf Karlsson, ställde medel till
förfogande så att vi kunde konsultera
byggnadsarkeologen Karin Anders-
son och byggnadsantikvarien Tho-
mas Billig. Han hade tidigare upp-
märksammat 1500-talets tegel och
murbruk från fyllnadsmassorna. 

Det visade sig nu att det stora välv-
da rummet mot norr, intill lönntrap-
pan — i dag pannrum — i sin helhet
har sitt murverk från Johan iii:s tid.
1500-talets murverk fanns också
högre upp i den gamla ytterväggen
mot sjösidan. Med stor noggrannhet

undersökte vi även de onormalt
tjocka murarna i bottenvåningen
norr om den gamla gavelmuren vid
lönntrappan. Var detta kvarlevor från
Johan iii:s tid, kanske fundamentet
till ett utvändigt trapptorn? Här visa-
de det sig att alltsammans var från
Tessin d.ä:s tid — ett valv som kanske
var tänkt som silverkammare men
kom att utnyttjas som en rejält sval
matkällare (i dag elcentral). Vi kunde
också konstatera att lönntrappan var
murad av svartnat tegel som var åter-
använt efter branden.

1500-TALSSLOTTET

Det var Johan iii:s holländske bygg-
mästare Willem Boy som på 1570-
och 80-talen ledde uppförandet av
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Det av Johan iii:s så kalla-
de kyrkslott som kommer
Drottningholm närmast är
Gävle slott, uppfört
1583–93, sannolikt också
det efter ritningar av
Willem Boy – ett tornkrönt,
kvadratiskt slott, domine-
rat av en välvd kyrksal i
mitten, i byggnadens hela
höjd, med utskjutande tre-
sidigt kor, strävpelare och
höga, spetsbågiga fönster.
Detalj av stadsvy över
Gävle 1700 i Suecia
Antiqua et Hodierna. 



stenhuset på den gamla kungsgården
Torvesund, på fast berg i ett annars
vattensjukt område, i det vackra läget
vid Mälaren. Bygget påbörjades 1576
och var fyra år senare så pass färdigt
att några rum kunde inredas för
kungens personliga bruk. År 1581
gav han kungsgården namnet Drott-
ningholm till Katarina Jagellonicas
ära — valet av namn understryker att
det var ett lustslott utan någon för-
svarsmässig betydelse. Ytterligare fy-
ra år senare tycks själva bygget ha va-
rit avslutat, och kungen sände sin
skicklige murmästare Lukas vidare
till arbeten på Åbo slott. Arbetet
med inredningarna var dock inte fär-
digt. Från 1591 finns ett dokument
som säger att Johan iii befallde Wil-

lem Boy att « förbättra golvet mellan
vår kammare och stora salsdörren».
Det var året innan kungen en sen-
sommardag reste ut till Drottning-
holm för att se till sina dovhjortar
och insjuknade så allvarligt att han
tvingades bli kvar i två månader på
slottet. Åter i Stockholm avled han
strax därpå.

Centrum i det rektangulära sten-
huset var den välvda slottskyrkan
som sköt fram som tornkrönt mitt-
parti med tresidigt kor med fönster
som kan ha varit spetsbågiga och
rosformade som på Vadstena slott;
förbindelsegången mellan omgivan-
de salar och gemak förefaller ha varit
en öppen arkad med loggia i övervå-
ningen. Den symmetriska planen är

som en parstuga med rummen på var
sida om kyrkan. Entréerna torde ha
varit placerade i de gångar som om-
gav kyrksalen på var sida. Från renäs-
sansgemakens inredning har man vid
sentida ombyggnader funnit delar av
en omfattning till en spis eller dörr-
överstycke i vitaktig Lenabergsmar-
mor, liksom bitar av gröna och gul-
bruna golvklinker, så kallade astrak-
plattor.

Kapellet var en hjärteangelägen-
het för drottning Katarina Jagelloni-
ca, och hon önskade flytta dit ett
stort, vackert altarskåp från kyrkan i
Botkyrka. Slottskyrkan hann dock
inte bli färdig under hennes livstid,
och altarskåpet kom aldrig till Drott-
ningholm. Slottet blev dock platsen
för motreformatorisk propaganda,
när det jesuitiska kollegiet på Grå-
munkeholmen år 1579, under pågå-
ende bygge, flyttade hit ut för att
undkomma pesten som härjade i
Stockholm. Präster, munkar och stu-
denter bodde här i flera månader och
firade sin katolska gudstjänst under
drottningens beskydd.

Johan iii:s slottsarkitektur utmärks
av torn och tinnar med rikt formade
huvar och karnap (utbyggnader i
trä), arkader och gallerier, och det är
sannolikt att det har varit så också på
Drottningholm. Slottet i Krakow var
den givna förebilden för arkitektur av
det här slaget, och på flera håll i det
katolska Polen byggde man liknande
slott med utskjutande kyrka i mitten
ett bra stycke in på 1600-talet. Bland
Johan iii:s slottsbyggen finner man
likheter i Borgholm, där slottskyrkan
flankeras av två stora salar, i någon
mån också i Vadstena. I den av Wil-
lem Boy ledda utbyggnaden på Upp-
sala slott uppfördes kyrkan i byggna-
dens hela höjd med en öppen arkad-
gång i fasaden mot borggården som
förbindelseled mellan slottets övriga
delar. Det av Johan iii:s så kallade
kyrkslott som kommer Drottning-
holm närmast är residenset i Gävle,
uppfört 1583—93, sannolikt också
det efter ritningar av Willem Boy —
ett tornkrönt, kvadratiskt slott, do-
minerat av en välvd kyrksal i mitten,
i byggnadens hela höjd, med utskju-
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Skiss av Magnus Gabriel De la Gardie över Drottningholm, ett långsträckt hus med valmat
tak och torn, som vänder sig med kryddträdgård och palissad mot Mälaren. Till höger syns
ekonomibyggnader och bostäder. Skiss i Riksarkivet från cirka 1652.

Skiss till ombyggnadsförslag med flyglar åt både öster och väster och den välvda slottskyr-
kan i mitten omgiven av gångar och trapplopp. Skiss i Riksarkivet från 1650-talet.
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tande tresidigt kor, strävpelare och
höga, spetsbågiga fönster.

Med sin katolska uppsyn väckte
Drottningholm rimligen ont blod
hos Johan iii:s och Sigismunds pro-
testantiska fiender, och det kan vara

en orsak till att stenhuset blev lämnat
att förfalla utan att ha varit helt full-
bordat. Slottskyrkan, sannolikt an-
vänd som magasin, blev under årens
lopp helt skövlad på inventarier.
Drottningholm ägdes först av Gus-
tav Vasas änka Katarina Stenbock
och vanvårdades av försumliga ar-
rendatorer. Därefter hade Karl ix:s
son riksamiralen Karl Karlsson Gyl-
lenhielm det som förläning från 1633
till 1649. Ett inventarium över «vad
som är behållit på Drottningholm»
måste vara från tiden kring hans till-
träde. Här framträder ett ruinerat
stenhus med trasiga fönster i såväl
den stora salen i övervåningen som i
alla elva kamrarna, samt uppbrutna
golvplankor i en av dem. 

DE LA GARDIES SLOTT

Efter Gyllenhielms död skänkte
drottning Kristina Drottningholm
till sin mor Maria Eleonora som i sin
tur överlät Drottningholm till den
unga furstinnan Maria Eufrosyne,
syster till Karl x Gustav och maka till
Magnus Gabriel De la Gardie. Med
föreställningen om sig som kunglig
ställföreträdare måste De la Gardie —
själv ättling till Johan iii — ha lockats
av Drottningholms symboliska vär-
de. Redan 1650 inledde han omda-
ningar genom att låta soldater och
dalkarlar förbättra landsvägen till
Stockholm. 

Det stora stenhuset var då möble-
rat så att en herreman kunde över-
natta där, men inte mycket mer: tre
sängar, ett stort skåp, 13 stolar med
svart läder samt sex bord med skivor.
Slottet hade nu 28 dörrar, två fönster
med galler, lås till små fönsterlösa
källarutrymmen och 162 blyinfatta-
de små glasfönster, som i sin tur san-
nolikt fyra och fyra bildade en
fönsterluft. Slottskyrkan saknade in-
redning, och valven var skadade. 

Sin vana trogen gjorde greven
själv utkast både till slottets utbygg-
nad och till kryddträdgården. Fyra
låga flyglar skulle parvis sträcka sig åt
både öst och väst och bilda två borg-
gårdar, slutna av kolonnader. Mycket
litet av detta blev utfört. I huvudsak
inskränktes arbetena till ett grundligt

iståndsättande av det gamla huset.
Mattias Holl, De la Gardies bygg-
mästare på Hapsal i Estland, genom-
förde en stor ombyggnad under åren
1653—55. Jean De la Vallée var verk-
sam till en början, och det är troligt
att det är han som ritade den pilas-
terindelade fasaden. 

När De la Gardie överlämnade
Drottningholm till Hedvig Eleonora
tycks slottskyrkans utskjutande kor
ha omvandlats till en rakt avslutad
mittrisalit. Fasaderna hade fått sand-
stensportaler i både öst och väst,
huggna av Didrik Blume och Markus
Hebel, och fönstren blivit förstorade.
Ett högt spåntak byggdes med tolv
vindskupor runt huset, krönt av ett
plåtklätt torn med förgylld dekor.
Många oregelbundenheter som trots
ombyggnaden fanns kvar på fasader-
na måste ha retuscherats bort med
hjälp av målade omfattningar och
annan renässansdekor, av samma
slag som greven åstadkom på Jakobs-
dal (nuvarande Ulriksdal) och Venn-
garn. 

Ombyggnaden hade krävt bortåt
tvåhundratusen tegel, vilka till en del
fraktades från Ekolsund. Bergsbryta-
re var lejda, timmermän kom från en
annan av grevens byggplatser, Ek-
holmen. Det ledande byggfolket var
från Tyskland eller Holland: bygg-
mästaren Willem Doms (Dönnitz,
Donntz), stenhuggaren Markus He-
bel och Didrik Blume. Fransmannen
Nicolas Vallari svarade för allegoris-
ka målerier och Daniel Anckermann
för stuckarbeten. Stor omsorg lades
vid utformningen av kyrkan med nya
stuckklädda valv, altartavla, predik-
stol och bänkar.

Slottets huvudentré var vänd mot
sjön, och det fanns även en ingång på
västsidan, till kyrkgången, som före-
nade grevens svit med furstinnans.
De la Gardies svit låg i husets norra
del, med förmak, matsal och säng-
kammare samt två små kabinett, san-
nolikt på var sida om alkoven. Furs-
tinnans svit i den södra delen var mer
omfattande med förmak, matsal,
kammare för smågrevarna och kam-
marjungfrun samt sängkammare
med en särskild kammare och ett li-

Överst. Miniatyrporträtt av rikskanslern
greve Magnus Gabriel De la Gardie, utfört
av Toussaint Gelton 1658, kanske med
det då nyligen ombyggda Drottningholm i
bakgrunden. Privat ägo.

Den tjocka 1500-talsväggen i slottets
mellanvåning mellan Hedvig Eleonoras
matsal (Stensalen) och Nedre södra
drabantsalen.
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Lönntrappan som leder från ekonomivåningen till Hedvig Eleonoras paradsängkammare
visade sig vara från Tessins tid och murad med tegel svärtat av branden.



tet kabinett, som låg i slottets sydöst-
ra hörn. 

Festsalen i övervåningens södra
del var belyst av sex höga fönster.
Väggar och tak var helt täckta med
allegoriska målningar, utförda av
Vallari. I övrigt rymde övervåningen
på De la Gardies slott två rymliga
hörnkammare åt nordost och sydost,
förmak i södra delen samt på norra
sidan även kyrkkammare och en
stor, långsträckt kammare åt nord-
väst. Två fönsterlösa källare fanns
under husets mitt, med nedgång från
grevens förmak, och en vid slottets
södra gavel, sannolikt under en till-
byggnad. Kök och badstuga låg i
nyuppförda paviljonger nere vid
vattnet.

Drottningholm hade blivit ett
byggnadsverk som var präglat av De
la Gardies symbolladdade värld. Re-
toriken präglar hans byggenskap lika
väl som hans porträtt. När De la Gar-
die 1658 låter Toussaint Gelton måla
ett miniatyrporträtt av sig är han

iklädd de romerska ädlingarnas
dräkt. I bakgrunden ses grevens vik-
tigaste attribut: ett modernt slott
med fronton och högt torn. Detta
kan vara just Drottningholm, det
slott vars ombyggnad han hade av-
slutat och som med sina pilastrar,
mittrisalit och krönande torn skulle
bli förebild för flera av hans slotts-
byggen i framtiden: Jakobsdal, Marie-
dal och Karlberg.

HEDVIG ELEONORAS DROTTNINGHOLM

Att riksänkedrottningen och hennes
samtid så helt har förtigit att stora
delar av Johan iii:s stenhus står kvar
inuti det nya Drottningholm pekar
på att man inte lade något sym-
bolvärde vid de autentiska murarna
från det ursprungliga slottet. Tvärt-
om var det av vikt att framhålla att
det nya slottet var Hedvig Eleonoras
skapelse. Samtidigt var det säkert en
självklarhet för de flesta att man efter
en brand tog vara på det som gick att
använda.

Den kännedom som vi nu har om
de befintliga murarna till 1500-tals-
slottet på Drottningholm medför en
ny syn på hur Tessin d.ä. projektera-
de sitt slott och hur vi ska tolka plan-
lösningen. I sitt ritarbete gick Tessin
d.ä. pragmatiskt till väga. Det var de
besvärliga grundförhållandena med
dels berg, dels sankmark och så det
befintliga huset som gav förutsätt-
ningarna för den tre våningar höga,
13 fönsteraxlar långa och sju breda
byggnad som är mittkropp i dagens
slottsanläggning. Han lät riva murar-
na till kyrkan i den gamla byggna-
dens mittparti för att ge plats åt den
magnifika dubbeltrappa som domi-
nerar dagens slott. Det gällde att
överbrygga nivåskillnaden i slutt-
ningen ned mot vattnet. Tessin har i
maj 1662, i ett brev till Carl Gustaf
Wrangel, givit en praktisk förklaring
till den stora trappan: «Mot djurgår-
den är berget ungefär så mycket hög-
re att man med en dubbeltrappa kan
komma från den plats i andra våning-
en, där själva ingången alla Dorica är
förlagd».

Arkitekten lät det gamla stenhu-
sets längd avgöra måttet på det nya

slottets indragna mittparti mot träd-
gården. Han valde att placera dra-
bantsalarna symmetriskt inom de
gamla murarna, och utifrån dessa
byggde han sedan två paradsviter om
vardera fyra salar med ett mindre
förmak, förenade med ett galleri mot
vattnet. Tessin d.ä. visade prov på ett
för arkitekter tidlöst sätt att arbeta
när han bakade in Johan iii:s slott i
det nya med sådan självklarhet att
knappast någon tidigare har upp-
märksammat det. Med detta ut-
gångsläge sökte Tessin så långt det
gick att ge det nya slottet vackra och
proportionerliga rum enligt den nord-
italienske 1500-talsarkitekten And-
rea Palladios och hans läromästare
Vitruvius principer om talförhållan-
den som utgick från gyllene snittet.

Man har rätt att undra om det
verkligen är en inredd bottenvåning
till Johan iii:s och De la Gardies slott
som vi återfinner i det nuvarande
slottets källarlika bottenplan, och in-
te en hög källar- eller jordvåning. På
det kan endast svaras att de bevarade
handlingarna säger ingenting om att
så skulle vara fallet. Inte något av de
tre inventarier som finns från det
gamla slottet — från 1630-talet, 1651
och 1661 — nämner mera omfattande
källarrum eller ens fönster till källare.
Däremot framgår det att ett större
trähus strax nordväst om det nuva-
rande slottet, åt Slottsteatern till, ha-
de flera källarrum med galler för
fönstren. 1661 års inventarium be-
skriver med stor tydlighet att man
från ytterporten kom direkt in i för-
stuga och förmak till De la Gardies
bostadsrum.

De undersökningar som nu har
gjorts har inneburit en ny syn på
Drottningholms byggnadshistoria,
men man bör understryka att den
kunskap som vi har fått om 1500-
talsslottet inte är slutgiltig. Under-
sökning av murverket har nu endast
gjorts i det gamla slottets norra del.
Med den ökade medvetenhet som
troligen sätter sin prägel på framtida
byggnadsarbeten och förändringar
på Drottningholm kommer också
bilden av Johan iii:s slott att bli mera
fullständig. KV
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Nordvästra hörnet av det rum i bottenvå-
ningen som kan ha varit De la Gardies
matsal, platsen för några av murverksun-
dersökningarna. 

Stora bilden. Trappan utanför pannrum-
met med sina kalkstenshällar och fint pro-
filerade trappnosar skvallrar om att rum-
met tidigare haft en högre dignitet.  



bokverket De Kungliga Slotten är ett
samarbetsprojekt mellan Statens fastig-
hetsverk, Kungliga Hovstaterna och Bygg-
förlaget. 

Hittills har böckerna om Kina slott och
Rosendals slott publicerats och senare i vår
kommer det första bandet om Drottning-
holm.

I boken kommer Fredric Bedoire att
mer ingående behandla slottets bygg-
nadshistoria från Johan iii fram till gustavi-
ansk tid. Andra författare behandlar män-
niskorna bakom monumentet – beställare

och arkitekter. Vi får läsa om inredningar,
samlingar och möblering liksom barock-
trädgården och slottsteatrarna. För första
gången berättas också om de byar som en
gång låg inom slottsområdet. De utplåna-
des då Gustav Vasa lade beslag på marken
och Drottningholms föregångare, kungs-
gården Torvesund, började anläggas.

I ett senare band kommer slottets histo-
ria från Gustav iii fram till i dag att beskri-
vas och analyseras.

Böckerna i serien finns att köpa i
bokhandeln.
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TVÅ LÄTT BUCKLIGA gröna järndörrar
som snarast ger associationer till po-
tatiskällare leder, via en brant trappa,
ner till holmens hemliga inre. Ge-
nom kassaskåpstjocka gastäta dörrar
förs man vidare in i klaustrofobiskt
trånga rum och passager. 

Tills för bara något decennium se-
dan var det här en viktig och ytterst
hemlig del av det svenska försvaret.
Minspärren vid Grimskär i södra
Kalmarsund ingick i ett system av
liknande spärrstationer längs kusten
som anlades under andra världskri-
get. Från skyddsvärn på land höll
man uppsikt över strategiska passa-
ger eller kuststräckor där minor pla-

cerats ut på sjöbotten för att kunna
sprängas då en fientlig invasionsflot-
ta passerade. 

På Grimskär anlades värnet under
stort hemlighetsmakeri i den redan
1935 byggnadsminnesförklarade
1600-talsbefästningen Grimskärs
skans. Från den ubåtsliknande be-
tongbunkern under den gamla skan-
sens stenmurar bevakade kustartille-
riet sjöfarten genom Kalmarsund än-
da till 1988 då Grimskär slutligen
avfördes ur försvarsorganisationen. 

Då man besöker den lilla ön strax
utanför Kalmar i dag är spåren tydli-
ga. Inte bara från 1980-talets kust-
artillerister, som jagade ryska ubåtar,
utan från generationer av soldater
som under århundradena varit för-
lagda på den diminutiva men oerhört
strategiskt belägna ön.

EN TRÅNG PASSAGE

Sundet mellan Öland och Kalmar var
innan det röjdes och muddrades så
uppfyllt av grundrevlar och stengryt,

Den branta nedgången till minstationen
döljs bakom två gröna järndörrar.
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så kallade kalmar, att bara helt små
och grundgående båtar kunde pas-
sera obehindrat. Under medeltiden
fanns det bara två leder som tidens
kustsjöfart kunde välja upp genom
sundet. Den ena leden gick alldeles
under murarna på Kalmar slott och

den andra, som tillät lite större skepp
att passera, löpte genom en ränna i
undervattensrevet Busen. Ur Busen
stack på ena sidan segelleden Prest-
ören upp över vattenytan och på den
andra sidan dök Grimskär upp med
sitt stenskravel. 

Tidigare kallades skäret Stegelhol-
men och var förmodligen en avrätt-
ningsplats där missdådare steglades
på hjul och lämnades som varnande
exempel för dem som passerade
längs farleden. 

På 1500-talet kunde slottet med si-
na kanoner kontrollera den västliga
segelleden medan sjöfarten fritt kun-
de passera genom den östra, förbi
Stegelholmen. Tidigt förstod man
Stegelholmens strategiska läge och
särskilt tydligt blev det under den
långa belägringen av Kalmar under
1500-talets första årtionde. Slottet
hölls av danskarna och svenska trup-

per belägrade det från landsidan. För
att hindra danska flottan att undsätta
slottet från sjösidan föreslog man
riksföreståndaren Svante Sture att
holmen skulle befästas och man före-
slår att ett blockhus ska byggas av
virket från en gammal uttjänt pråm. 

ERIK XIV OCH JOEN KARLSSON

Då Gustav Vasa 1525 fick hand om
Kalmar slott satte han genast igång
med att förstärka och förbättra be-
fästningarna, och det är i ett brev från
kungen som benämningen Grimskär
på ön vid farleden för första gången
dyker upp. 

Ett blockhus på Grimskär tycker
den ekonomiske kungen blir för dyrt.
Det borde räcka med en timmerläns
och en kraftig kedja som kan stänga
av sundet mellan Grimskär och
Prestören. En sådan kedja skulle för-
stås inte göra så stor nytta om inte

20

Minstationen hade plats
för en besättning på 12
man. I det nersänkta
manöverrummet fanns
periskop och strömbryta-
re för att utlösa de fasta
bottenminorna i Kalmar-
sund. Minorna togs bort
för bara 16 år sedan.

sfv:s förvaltare Anders Magnusson, 
i mitten, funderar tillsammans med kultur-
konsult Lena Arén och drifttekniker Anders
Oskarsson på hur man ska kunna visa
minstationen för allmänheten.
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Från fästningsvallen ser man ut över den minimala borggården med Kalmarsund och Skansgrundets fyr i bakgrunden.



det fanns försvarsanordningar på
landfästena, och så faller hela idén.

Erik xiv inser att något måste gö-
ras och befaller 1562 ståthållaren på
Kalmar slott Joen Karlsson att bygga
en befästning på Grimskär. Året där-
på, på hösten efter sjuårskrigets ut-
brott, upprepar kungen ett par gång-
er i allt mer irriterad ton sin befall-
ning till ståthållaren. Inte heller då
kommer sig Joen Karlsson för med
att bygga någon befästning, för på
våren följande år hör Erik xiv av sig
igen och påminner. Inget händer.
Några månader senare är kungen rik-
tigt ilsken och meddelar sin ståthål-
lare att om det inte snart kommer
upp en befästning på Grimskär så ska
han minsann få se på annat. 

Joen Karlsson framstår här som
något av en psykologisk gåta, för han
gör fortfarande ingenting åt Grim-
skär. Kanske var avståndet till huvud-
staden tillräckligt långt för att han
skulle våga trotsa kungen och göra
sina egna prioriteringar. Det är svårt
att veta. På vintern 1565 kommer ett
nytt brev från kungen: «Är dig ock
väl veterligt, hur ofta dig är befallt,
att upprätta det blockhus vi vilja ha-
va vid Grimskär, vilket ock är för-
summat och emot vår befallning
handlat. »

Först 1611, under Kalmarkriget,
tycks en enkel skans ha byggts på
Grimskär. Danska flottan belägrade
Kalmar i maj 1611 och ställde upp
rörligt fältartilleri på Grimskär och
kunde därifrån beskjuta slottet. Sven-
ska styrkor lyckades dock erövra ön
och kanonerna och därpå avslå ett
danskt motanfall men tvingades slut-
ligen lämna Grimskär, då svenska
flottan avseglat och Kalmar slott ka-
pitulerat sedan krutet tagit slut. 

SKANSEN BYGGS

Sverige återfick Kalmar genom fre-
den i Knäred 1613 och på 1620-talet
var det dags för en ny kung att skriva
till en ny ståthållare på Kalmar slott
om nödvändigheten att befästa
Grimskär. Om det berodde på den
nye kungen, Gustav ii Adolf, eller
den nye ståthållaren, Herman
Wrangel, är kanske osäkert men det

tycks äntligen påbörjas en viss bygg-
nadsverksamhet på det lilla skäret i
Kalmarsund.

I maj 1623 rekvirerar Wrangel fyra
pråmar «att föra kalk och steen
medh till Grimmeskiär».

Arbetena med stadsporten och en
av slottets bastioner fick vänta och i
stället sattes 400 man i arbete på
Grimskär med att uppföra den fyrud-
diga stjärnskans som fortfarande
finns kvar. I arbetet deltog knektar
från Norra och Södra motets kompa-
nier på Öland, och många båtar längs
Kalmarsund togs i anspråk för att
frakta ut sten, kalk, jord och torv till
skäret. Trots att båtarna skoddes
med plank på insidan blev de flesta
förstörda av de tunga frakterna. 

Arbetet bedrevs natt och dag och
befälet var tvunget att bosätta sig ute
på Grimskär för att inte bygget skul-
le avstanna. Räkenskaperna från fäst-
ningsbygget tar upp redskap och
byggnadsmaterial som järnstörar, ko-
fotar, bräder, spik, ekplank, stockar,
kalk och näver. Här nämns ställ-
ningsvirke och skottkärror förutom
alla matvaror som gick åt till arbets-
manskapet: kött, fläsk, bröd och skå-
nesill. Stenen var gratis, den plocka-
de man till stora delar från murarna
kring Vipetorps fornborg på Öland
och skansen på Grimskär blev, kan
man säga, på så vis en recirkulerad
befästning.

Det var en ganska liten och lätt
oregelbunden skans man åstadkom-
mit. I tre av den stjärnformade skan-
sens fyra spetsar fanns kanonbatteri-
er på träplattformar under vilka
manskapet hade sina sovplatser. I
den fjärde spetsen fanns krutmagasi-
net. Skansen mätte bara dryga 60

meter diagonalt från spets till spets.
Mitt på borggården fanns en liten
timrad vaktstuga och en brunn — det
var allt. 

I STÄNDIG KAMP MOT ELEMENTEN

Så snart skansen stod färdig börjar
man med ett sedan ständigt åter-
kommande reparations- och under-
hållsarbete. Läget ute i sundet är ut-
satt för stormar, isskruvning och
oväder. Under de närmaste 50 åren
rapporteras ideligen om hur illa till-
ståndet är på Grimskär. Man släpar
sten och torv, man murar och timrar
och för en tämligen ojämn kamp mot
elementen.

Under Kalmarkriget visar det sig
dock att Grimskärs skans inte byggts
i onödan. Mellan 1677 och 1679 här-
jade de danska och holländska flot-
torna längs Smålandskusten och
Grimskärs skans var det enda som
hindrade de båda flottorna från att
fullständigt behärska Kalmarsund.
Striderna återspeglas för Grimskärs
del i en enda liten utgiftspost på 1 da-
ler och 4 öre silvermynt för kol till äs-
sjan eftersom man behövde smida
nya beslag till lavetterna som var
«… sundergnagne i desse dagar af
mycket skiutande mot fienden».

Under resten av 1600-talet och he-
la 1700-talet förekommer med jämna
mellanrum olika storstilade förslag
på hur fästningen ska byggas ut. Ing-
et av förslagen blir någonsin genom-
fört. I stället fortsätter den ojämna
kampen mot vågorna och isen som
ständigt bryter ner de murar som
man med allt större uppgivenhet för-
söker återuppbygga.

År 1822 upphörde Grimskärs
skans som befästning. Militären av-
vecklade sin verksamhet och i stället
togs skansen över av lotsverket som
1837 byggde en fyr på de gamla be-
fästningsmurarna och inrättade en
lotsplats. Fyren på Grimskär blev
kvar i mer än 100 år och revs först på
1940-talet tillsammans med de bygg-
nader som uppförts för lotsuppass-
ningen. Att militären dröjde sig kvar
i fästningens dolda innandöme, och
vad de gjorde där, har ända tills nu
varit en väl bevarad hemlighet. KV
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Från 1837 och ända in på 1940-talet fanns ett
fyrtorn och en klunga byggnader för lots- och
fyrpersonal på fästningsmurarna.



Ovan. Planen över Grimskär från 1770 visar fästningens små proportio-
ner. Kasernen rymde ett 20-tal man. Resten av besättningen fick inlo-
geras under det batteridäck av plankor som byggts upp för kanonerna. 

Nedan. «Special Situations Charta af Grymmeskärs Skantz wid Callmar».
Kartan visar de trånga segellederna upp genom sundet. Stora leden sling-
rar fram mellan de stora grundflak som omger Grimskär och Prestören.
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En svår balansgång
– Statens fastighetsverk

och skogarna 
Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog 

i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan

på rennäringens bete blir så liten som möjligt, så att biologisk mångfald 

på landskapsnivå bevaras samt att de ekonomiska resurserna i Norrlands inland 

utnyttjas och i största möjliga utsträckning kommer regionen till godo.

gunilla törnquist hedström Frilansjournalist



STATENS fastighetsverk förvaltar cir-
ka en miljon hektar skog eller cirka
fem procent av Sveriges produktiva
skogsareal. Statens fastighetsverk är
därmed Sveriges fjärde största skogs-
ägare. Sveaskog, som är ett statligt
bolag och också förvaltar skogar åt
staten, är största skogsägaren med
cirka 3 500 000 hektar skog.

De skogsområden som Fastighets-
verket förvaltar räknas som en riks-
angelägenhet och sorterade tidigare
under Domänverket och Vattenfall.
När dessa statliga verk bolagiserades
på 1990-talet fördes skogsområdena

väster om odlingsgränsen i Norrbot-
tens och Västerbottens län och ren-
betesfjällen i Jämtlands län till Fastig-
hetsverket.

Carita Bäcklund är sedan 1994 an-
svarig för förvaltningen av Fastig-
hetsverkets skogar, och på kontoret i
Östersund arbetar nio personer. För
Fastighetsverket som skogsförvaltare
i norra Sverige handlar det om en ba-
lansgång mellan naturvårdsintressen,
rennäringens intressen och det loka-
la försörjningsansvaret. 

Fastighetsverkets skogar är fsc-

certifierade och verket är därmed

den enda markägaren med större in-
nehav av fjällnära skog som är certifi-
erad.

Hälften av Fastighetsverkets sko-
gar är reservat och en stor del av sko-
gen har avsatts av särskilda hänsyn. 

Det som återstår att bedriva skogs-
bruk på är bara en fjärdedel av den
totala produktiva arealen som Fastig-
hetsverket förvaltar.

SAMRÅD MED SAMEBYARNA

Rennäringen har sedan urminnes ti-
der en stark bruksrätt väster om od-
lingsgränsen och inom renbetesfjäl-
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len. Att de marker som används för
rennäringen lyftes undan vid bolagi-
seringen av Domänverket berodde
just på att det var viktigt att staten
även i framtiden skulle vara mark-
ägare. 

Rennäringen, som är reglerad i
Skogsvårdslagen och Rennäringsla-
gen, kräver samråd om och när det
ska avverkas inom ett samebyområ-
de. Samråd med samebyarna före-
kommer inför varje slutavverkning
och vägbyggnad. Och Carita under-
stryker att samrådsklimatet är myck-
et bättre nu än det var tidigare.

— Är det så att rennäringen säger
nej till ett förslag så tar vi hänsyn. Sa-
mebyarna har visserligen inte ve-
torätt men vi vet ju att vi påverkar
deras näring och båda näringarna be-
hövs. Vi avväger därför noga mellan
de olika intressena. 

Ett förslag som Fastighetsverket
framfört är att en del av de intäkter
som avverkningen kan ge går tillbaka
till samebyn. För det är samernas
renbete som påverkas när Fastighets-
verket avverkar. Renarnas viktigaste
föda vintertid är marklav och häng-
lav och det säger sig självt att försvin-
ner träden så försvinner hänglaven.
Däremot påverkas inte marklaven.
Men någon form av ersättning till
den enskilda samebyn för att kom-
pensera betesbortfall som förorsakas
av avverkning, vore enligt sfv:s upp-
fattning värd att pröva. Inget i sko-
gen är ju statiskt — det är en påverkan
under en begränsad tid.

Säger rennäringen nej till avverk-
ning så blir avigsidan att det blir väl-
digt lite virke till de lokala sågverken. 

Jörgen Bohlin, förbundsjurist på
Samernas riksförbund, menar att om
man använder skonsamma metoder
för avverkning och framförallt mark-
beredning så tar man ännu mer hän-
syn till rennäringen. 

I övrigt håller han med om att
samrådsklimatet blivit bättre — det är
i dag få skogsavverkningar som slu-
tar i en juridisk tvist. Överhuvudtaget
har dagens skogsbruk generellt med-
fört att rennäringen har en fortsatt
positiv utveckling, säger Jörgen Boh-
lin. 

Skogsvårdsorganisationens rennä-
ringsansvarige är Leif Jougda. Han
menar att Fastighetsverkets skogs-
bruk bedrivs på ett bra och konse-
kvent sätt. Det är viktigt att veta att
det är rätt marker som man avverkar
på och han förordar renbruksplaner
— en slags skogsbruksplan som utgår
från rennäringen. Det är viktigt att
veta vilka skogar som är hänglavsbä-
rande och vilka av dessa som an-
vänds av samebyarna. Frågan är inte
så enkel som att man skulle kunna
stödutfordra renar när man har fällt
träden med hänglav eller markberett
och på så viss påverkat förekomsten
av marklav, säger Leif Jougda. Han
betonar också att det behövs mer
kunskap för att få ännu bättre hand-
lingsalternativ för skogsbruket i de
nordligaste delarna av Sverige.

EN FÖRUTSÄTTNING 

FÖR LOKAL SYSSELSÄTTNING

Fastighetsverkets ‘vanliga’ skogsbruk
bedrivs som hos vilken annan skogs-
ägare som helst, men genom de spe-
ciella krav som finns kan det ibland
vara svårt att tillgodose vad markna-
den vill ha. En del av avverkningen
säljs som rotposter och man ser helst
att det är små lokala handlare, till
exempel lokala sågverk, som köper
skogen. Det är i allmänhet små pos-
ter det handlar om — men vi får ändå
inte ge avkall på att det är statens
pengar det handlar om, säger Carita.

– Men vi har själva satt det sociala
kravet på oss – att ta ansvar för att bi-
dra till den lokala försörjningen.

Statens fastighetsverk ger ungefär
100 årsarbeten med sitt skogsbruk,
det vill säga från avverkning fram till
sågverk.

En av dem som köper virke från
Fastighetsverket är Gunnar Lauri,
sågverksägare i Tärendö, som driver
Sveriges nordligaste sågverk.

Gunnar Lauri tog över Krekula
och Lauri Såg ab från sin far 1987.
Företaget har drygt 50 anställda och
är helt beroende av den lokala tillför-
seln från de marker som förvaltas av
Fastighetsverket. Gunnar Lauri kö-
per ca 160 000 kubikmeter per år till
sitt sågverk. Cirka 70 procent av de
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sågade och hyvlade trävarorna ex-
porteras sedan ut i Europa.

— Fastighetsverket är bra att ha att
göra med, tycker Gunnar Lauri.
Dessvärre har vi sett att volymerna
som avverkas här omkring minskar
för varje år. Det beror väl på att det är
svårt för dem att ta upp nya hyggen
och att det finns andra intressenter
(naturvårdshänsyn) som gör att det
är svårt med avverkningen. Men
förutsättningen för vår industri är
den lokala tillförseln. 

— Det är bra med Fastighetsverket
och att de tar kampen för att få av-
verka mer väster om odlingsgränsen.
Hade de här skogarna förvaltats av
någon annan som hade skogar sö-
derut — ja, då hade man antagligen
inte ens brytt sig om att avverka här.

Men jag ser positivt på framtiden
så länge Fastighetsverket fortsätter
med sitt produktiva skogsbruk här,
säger Gunnar Lauri, för det är förut-
sättningen för att vi och andra lokala
sågverk ska finnas kvar.

SKOGSNÄRINGENS HISTORIA 

VIKTIG ATT BEVARA

Ett mera ideellt projekt som man dri-
ver från Fastighetsverkets sida är att
hitta byggnader som har använts i

skogsbruket och bevara dem för att
visa på den delen av Norrlands in-
lands historia. Det kan vara skogsar-
betarkojor eller rännor som man
byggde för att forsla timret ut till vat-
tendragen för att sedan flottas ut.

– De här byggnationerna är grun-
den för vårt välstånd, betonar Carita.
Såväl museer som ideella föreningar
vårdar sådana här byggnader på ett
mycket bra sätt — men Fastighetsver-
ket vill också gärna dra sitt strå till
stacken.

— Vi har till och med satt undan li-
te pengar i årets budget — för det här
arbetet gör vi helt själva. Finns det
föreningar eller företag som vill så
kan de få hyra en koja och de får gär-
na hjälpa till att renovera om de gör
det på rätt sätt. Läser man historia så
är det mest om kungar, därför är det
viktigt att visa på hur de som byggde
upp vår skogsnäring levde och hade
det.

Fastighetsverkets skogsbruk möj-
liggör även för många andra att vis-
tas i skogen. Inom Fastighetsverkets
område finns 260 mil egna vägar som
hålls öppna under barmarkssäsong-
en. De möjliggör för upplevelsein-
dustrin och turismen att ta sig ut i
markerna. Skulle de här vägarna ha

byggts i dag så skulle det vara en frå-
ga om en investering på minst 250
miljoner kronor. 

Carita Bäcklund har inte tröttnat
på skogen — men kanske på långa re-
sor, och lämnar under våren jobbet
på Fastighetsverket för att arbeta
närmare familjen. Det är ett tufft jobb
hon har gjort och hon önskar att
hennes efterträdare på Fastighets-
verket « ska fortsätta att göra som vi
har gjort, det vill säga att hålla den
viktiga balansgången mellan de olika
intressenterna. Ingen har rättat in oss
i ett led, vårt sätt att jobba har växt
fram i samklang med naturintressen,
rennäringen och den lokala bygden.
Ingen annan skogsägare har nog så
många motstridiga intressen på sin
mark som vi har. Och vi har klarat
det bra …» KV
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Skogsarbetarkojor och flott-
ningsrännor är också delar av
vårt kulturarv. Statens fastig-
hetsverk arbetar tillsammans
med ideella föreningar och
museer för att bevara anlägg-
ningar som visar hur de som
byggde upp vår skogsnäring
och vårt välstånd levde.









KORNA VID Kungsbergs kungsgård på
Fogdön utanför Strängnäs fick en ny
bostad i fjol. De fick flytta in i en ny-
byggd ladugård tillräckligt stor för
att rymma 117 djur. I ladugården får
de tak över huvudet under den del av
året — från sen höst till början av maj
— då det inte finns tillräckligt för dem
att äta ute i hagarna.

Kungsgården är statligt byggnads-
minne och markerna skyddas enligt
§ 16 Värdefull fastighet.  I de skydds-
föreskrifter som föreslagits för områ-
det finns angivet att odlingslandska-
pet ska bevaras och att markerna ska
hållas öppna. Kreaturen på Kungs-
berg är därför i egentlig mening kul-
turarbetare som med mulen i backen
idogt arbetar på att bevara kultur-
landskapet. 

Ladugården, som Fastighetsverket
byggt för kulturarbetarna, har en
oisolerad avdelning för djuren med
plats för liggbås, gödselgångar och
foderbord där alla djur har tillgång
till en egen ätplats. Det kommer
även att finnas en isolerad del i bygg-
naden med plats för personal, veteri-
när och besökare. Ladugården är
byggd så att besättningen ska kunna
anslutas till krav för produktion av
ekologiskt kött. Med djurproduktion
på Kungsberg finns det också möjlig-
het för arrendatorn att ha heltidssys-
selsättning hemma på gården. 

Fastighetsverket förvaltar ett tret-
tiotal jordbruk och har de senaste
åren investerat i nya djurstallar vid
Tullgarn och Tommarp, bland annat
med tanke på de landskapsvårdande

aspekterna. Vid Herresäter kungs-
gård byggs en tillbyggnad av ladu-
gården med automatisk mjölkrobot
och vid Bäckaskog pågår projek-
teringen för en ny ladugård för kött-
djur. Avsikten är att de av Fastighets-
verkets gårdar som lämpar sig för
betande djur ska ges möjlighet att ge-
nomföra detta.

Att hålla hagmarkerna öppna på
de kulturhistoriskt intressanta fastig-
heterna genom naturbete blir på så
sätt en del av Fastighetsverkets kul-
turvårdande uppgift. 

Av de kungsgårdar som ännu finns
i statens ägo är många kända som
kronogods med rötter långt ner i me-
deltiden. Andra är gårdar som tidiga-
re ägts av kloster eller kyrkan och
som drogs in till kronan av Gustav
Vasa på 1500-talet i samband med re-
formationen.

Kungsberg kallades tidigare Vår-
fruberga och hör till de kungsgårdar
som förut varit klosterjord. Ännu
finns lämningar av klosterbyggna-
derna kvar i direkt anslutning till da-
gens gårdsbebyggelse.

Vårfruberga kloster tillhörde cis-
tercienserorden och grundades före
1233. Mot slutet av 1200-talet flytta-
de klostret från trakten av Fogdö kyr-
ka till den nuvarande kungsgårdens
läge vid nordöstra stranden av Fogd-
ön. Genom testamenten och gåvor
blev Vårfruberga ett av cistercienser-
ordens rikaste kloster med åtskilliga
underlydande gårdar med tillhöran-
de åkrar, hagar, skogar, kvarnar, äng-
ar och fisken.
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Kungsbergs
kungsgård

hans landberg Statens fastighetsverk

Vårfruberga klosterruin används ibland under
somrarna vid friluftsgudstjänster.



Sedan Gustav Vasa lagt beslag på
klostrens egendomar för kronans
räkning vid Västerås recess 1527 lät
han riva Vårfruberga kloster. Teglet
kom till användning på bland annat
Gripsholms slott som kungen nyli-
gen förvärvat och som skulle byggas
om till ett modernt och starkt fäste. 

Jorden förlänades 1529 först till
frälsemannen Söfren Arvidson och
från 1544 till kungens hovmarskalk
Hans Garstenberg. Gustav Vasa talar
i förläningsbrevet om «Wår och kro-
nones gård Wårfrueberg liggande på
Fogdön» och det är först på 1560-ta-
let som kungsgården börjar kallas
Kungsberg. I drygt hundra år inneha-
des kungsgården av olika adelsmän i
förläning tills den genom Karl xi:s
reduktion 1680 kom under kronans
omedelbara förvaltning. Sedan dess
har Kungsberg fungerat som kronans
arrendegård.

Lämningarna av klosterruinerna
försvann med tiden allt djupare i
marken, och minnet av nunnorna på
Fogdön bleknade allt mer. Vid början
av 1800-talet kunde ingen längre sä-
ga exakt var klostret hade legat. Av
en ren slump stötte man 1840 på ett
stenvalv under marken då man gräv-
de i en lövdunge intill ett av kungs-
gårdens boningshus. Den dåvarande
riksantikvarien Bror Emil Hilde-
brand tillkallades och gjorde upp en
arbetsplan för utgrävning av ruinen.
Under flera år kärrades sedan tusen-
tals lass med kalkgrus ut från backar-
na runt kungsgården och lades som
gödning på åkrarna. Då ruinen slutli-
gen var helt avtäckt visade det sig att
den sträckte sig ända in under går-
dens mangårdsbyggnad där den an-
vändes som jordkällare. Ruinerna
har restaurerats vid flera tillfällen och
klosterkyrkan används nu ibland vid
friluftsgudstjänster. 

Det är alltså en trakt och ett land-
skap med en lång och växlande his-
toria som korna på Kungsberg är sat-
ta att förvalta. 

De följer, med sina landskapsvår-
dande insatser, i släktled efter släkt-
led sina kollegor som hållit markerna
på Fogdön öppna och ljusa ända se-
dan tidig medeltid. KV
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Överst. Kungsgårdens Herefordkor har en
viktig uppgift att vårda kulturlandskapet.

Ruinresterna sträcker sig med valvslagna rum
in under kungsgårdens mangårdsbyggnad.
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DE SENASTE hundra åren har
inneburit en dramatisk för-
ändring av samhällets män-
niskosyn: allmän rösträtt,
jämställdhet mellan könen,
barnens rätt, allas rätt till fri
utbildning och en rad andra
centrala värdeförändringar.
Till det kan läggas den om-
fattande tekniska utveckling-
en när både information och
människor flyger runt jorden
med en för den tidiga 1900-
talsmänniskan oanad hastig-
het. Ändå är vårt samhälle
otillgängligt för över tio pro-
cent av befolkningen – män-
niskor med funktionshinder.
Nu har regering och riksdag
fattat beslut om att göra
samhället tillgängligt för al-
la. Många känner att de krav
det innebär på anpassningar av käns-
liga miljöer är svåra att uppfylla. Men
om ytterligare några årtionden är för-
hoppningsvis tillgänglighet en själv-
klarhet. 

Vår samhällssyn förändras. I dag
ser vi tillgänglighet mer utifrån ett
humanistiskt och demokratiskt per-
spektiv än för bara ett tiotal år sedan.
Ett tydligt tecken på detta är att or-
det handikappade har ersatts med
begreppet människor med funktions-
hinder. Det innebär inte bara nya ord
utan att samhället intar en förändrad
attityd där handikappet finns i miljön
och inte hos individen.

Tillgänglighet är ingen dagslända
utan något som kommer att utveck-
las i takt med att förståelsen ökar, vå-
ra attityder förändras och vi inser
vikten av att alla kan delta i samhälls-
livet. Därför kommer behovet av till-
gänglighet till våra befintliga miljöer
att öka i framtiden och kravet på till-

gänglighet i nybyggnationer
blir ett absolut krav. Det är
viktigt att framhålla att god
tillgänglighet inte bara tillgo-
doser vissa grupper utan har
kvaliteter för alla.

VAD KAN VI LÄRA OSS

AV KULTURARVET

I dag kan vi överbrygga fysis-
ka hinder med tekniskt avan-
cerade metoder och bygg-
teknik. Tekniken har blivit så
avancerad och utvecklad att
vi kan bortse från de naturli-
ga begränsningarna. Trots all
denna teknik kan det som till
synes är enkelt att genomfö-
ra, bli mycket svårt för att vi
alltför sällan utgår från de na-
turliga förutsättningarna. 

I äldre bebyggelse finns ex-
empel på hur man naturligt kunde
orientera sig i ett korridorsystem
trots att tillgången på ljus var begrän-
sad. Byggnader utformades för att få
en tydlig orienterbarhet och rum-
men gestaltades så att man fick till-
gång till så mycket dagsljus som möj-
ligt. Den akustiska kunskapen fanns
när en antik amfiteater byggdes så att
flera tusen personer kunde höra vad
som sades nere på scenen. Genom
århundradena har man konstruerat
trappor och ramper så att människor
och rullande ekipage kunnat komma
in i byggnaderna. Ett exempel från
1900-talet är Guggenheim Museum i
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Tillgänglighet och kulturarv
För en del av befolkningen fortsätter mycket av det vi betraktar 

som delar av det offentliga rummet att vara hemliga rum – hemliga rum 

som är omöjliga att få tillträde till. Funktionshindrade människor 

är än i dag utestängda från stora delar av samhället.

per-anders johansson Statens fastighetsverk

”Den framåtblickande
synen är viktig vid 

nybyggnation 
och tillbyggnader.”



New York, där man rör sig i en svagt
neråtlutande spiral, lättillgängligt för
besökande till konstsamlingarna och
till gagn för människor med nedsatt
rörelseförmåga. 

Hur ska en tillgänglig byggnad se
ut? Kravet på ökad tillgänglighet kan
ge nya kvaliteter som vi annars inte
skulle ha tänkt på. Det gäller att ha
ett öppet sinne och använda kreativi-
tet. Vi vet att vårt kulturarv har ett

stort symbolvärde för alla och där-
med inkluderas självklart människor
med funktionshinder. Kulturarv är
även det som ger avtryck i dag i form
av restaureringar och renoveringar,
nybyggnader och tillbyggnader. Den
framåtblickande synen är viktig vid
nybyggnation och tillbyggnader. Här
är det fritt fram för lösningar som tar
tillvara tillgängligheten för oss alla
på ett nyskapande sätt. 

Vi hamnar lätt i ett dilemma när vi
tittar på förutsättningarna att göra en
fastighet tillgänglig. Många av våra
teatrar uppfördes under en tid då
människor med funktionshinder
glömdes. Med dagens värderingar
kan man säga att exempelvis Operan
och Dramaten borde var tillgängliga

för alla. Men som kulturarv skyddas
miljöerna mot förändringar och då
hamnar vi i en svår valsituation. Ska
vi korrigera de brister i Operahuset
och Dramaten som en dåtida värder-
ing lade grunden till? Eller är värdet
av Operan och Dramaten som kul-
turhistoriska byggnader så stort att
miljön på våra nationalscener inte
ska göras tillgänglig för alla? Till-
gänglighet är inte en enkel fråga. 

STATLIGA MYNDIGHETER 

SKA VARA FÖREDÖMEN

Sveriges riksdag har fattat beslut om
att alla statliga myndigheter ska vara
föredömliga i arbetet att ge männi-
skor med funktionshinder full delak-
tighet i samhället. Det innebär att vi
inom Statens fastighetsverk ska en-
gagera oss för fysisk tillgänglighet i
våra kulturhistoriska besöksmål, i vå-
ra hyresgästers lokaler och vid ny-
byggnation, men även för ökad till-
gänglighet till vår egen verksamhet.
Vi måste särskilt hjälpa våra myndig-
hetshyresgäster, som ska leva upp till
de krav som ställs i förordningen
2001:526 om de statliga myndighe-
ternas ansvar för genomförandet av
handikappolitiken. 

Statens fastighetsverks nya policy
ger oss en vision och anger riktning-
en vart vi vill nå. Den nya handlings-
planen stakar ut målen och talar om
hur tillgänglighetsarbetet ska ge-
nomföras och av vem. Vi ser vårt ar-
bete som en kontinuerlig process
som på sikt kommer att ingå som ett
naturligt led i det ordinarie arbetet.
För att förstå hur vi ska genomföra
tillgänglighetsarbetet genomför vi

pilotprojekt. Där samlar vi ihop och
lär ut den kunskap och vetskap som
finns inom och utanför Statens fas-
tighetsverk. 

Den nya policyn är uppdelad i hur
vi ska arbeta som förvaltare och
byggherre, och som statlig arbetsgi-
vare. De arbeten vi utför kommer att
vara av bestående värde och det är
därför naturligt att genomföra dem
med arkitektonisk kvalitet. Vi vill
verka för att människor med funk-
tionshinder i ökad utsträckning ska
kunna vistas inom våra besöksmål,
byggnader och anläggningar, parker
och trädgårdar, jord- och skogsegen-
domar. 

Vi vill även att våra fastigheter
utomlands ska vara tillgängliga. Vi
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Ombyggnaden av
Wrangelska palatset
för Svea Hovrätt görs
som ett pilotprojekt
för ökad tillgänglighet.
Det är en offentlig
byggnad och det är en
demokratisk rättighet
att kunna nå den på
ett värdigt sätt.



arbetar tillsammans med handikap-
porganisationer och systematiserar
tillgänglighetsarbetet för att få ett
gott resultat. 

PILOTPROJEKT FÖR 

ETT TILLGÄNGLIGT 1600-TAL

Läckö slott byggdes ursprungligen
på 1200-talet som en ointaglig borg.
Som slottet ser ut i dag förknippas
det med Magnus Gabriel De la Gar-

die, som omdanade det under 1600-
talet. Det är därför en stor utmaning
att förena denna i grunden otillgäng-
liga anläggning med tillgänglighet. 

Vi har kommit en bit på väg. Fram-
förallt har vi intresserat oss för hur
man ska utarbeta och få fram förslag
och i vilken ordning. Här är samar-
betet med handikapporganisationer
av avgörande betydelse. Vi har valt
att låta handikapporganisationen
Bygg Klokt ingå som konsult i ett
projektteam med direkt medverkan i
utarbetande av förslagen. Vi har ock-
så lagt ner möda på att informera om
vårt arbete och göra denna informa-
tion lättillgänglig för alla.

Wrangelska palatset på Riddarhol-
men i Stockholm är ursprungligen

ett av stormaktstidens privatpalats.
Redan på 1750-talet började palatset
användas av Svea Hovrätt. Nya krav
på säkerhet och tillgänglighet har nu
föranlett en större ombyggnad och
renovering. 

Tillgängligheten till domstolar är
en demokratisk rättighet. Det har ti-
digare knappast uppmärksammats
att det i händelse av brand är när-
mast omöjligt att ta sig ut ur en bygg-

nad för någon med rörelsehinder.
Hissar slutar gå när brandlarmet är
utlöst. I Wrangelska palatset installe-
ras nu en hiss som har säker funktion
även under pågående brand. 

Att arbeta med nya områden inne-
bär att vi måste lära oss att hitta nya
lösningar. Men det innebär också att
vi inte omedelbart vet hur ett pro-
blem ska lösas. Det ställer särskilda
krav på alla i processen att kunna ta
sig tid att tänka efter och tänka nytt.
Ibland kommer vi att lära av våra
misstag och förhoppningsvis mer of-
ta av framgångsrika lösningar. 

Det väsentliga är att frågan om till-
gänglighet nu finns högt upp på dag-
ordningen. Resultatet kommer att vi-
sa sig. KV
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Pilotprojektet i Wrangelska palatset arbetar för
att förbättra utrymningstryggheten för funktions-
hindrade. Där kan dessutom flera brandskydds-
aspekter studeras, till exempel särskilda ut-
rymningshissar, säkra flyktzoner, utrymnings-
beslag, utrymningslarm och organisation.

T.v. Vid pilotprojektet på Läckö slott dokumen-
terades vilka hinder funktionshindrade stötte
på då de försökte röra sig på slottsområdet.
Dokumentationen har sedan legat till grund
för tillgänglighetsarbetet.

T.h. När Wrangelska palatset är ombyggt kom-
mer det att ha en för Sverige unik säkerhet för
rörelsehindrade vid brand. De erfarenheter
som dras kommer att bli till nytta för att göra
andra byggnader i Sverige inte bara tillgäng-
liga, utan också säkrare för alla människor.
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ÅTER DAGS FÖR HELGOPRISET

Fastighetsverkets arkitekturpris –

Helgopriset – delas i år ut för tredje

gången. Senast var det 2001 då om-

byggnaden av Göteborgs konsert-

hus utsågs till vinnande förslag. 

Statens fastighetsverk har till

uppgift att förvalta och tillgänglig-

göra det nationella kulturarv som

ägs av staten. Till klok, långsiktig

förvaltning hör inte endast att be-

vara och underhålla, utan även att

utveckla och anpassa byggnaderna

för olika verksamheter med hänsyn

till kulturhistoriska värden och med

respekt för varje enskild byggnad.

Helgopriset instiftades 1996 och

är Sveriges största arkitekturpris

med en prissumma på 150 000 kr,

och utdelas i syfte att uppmärk-

samma projekt med skickligt

genomförda tillägg till äldre bygg-

nadsverk som skapar en väl funge-

rande helhet och samspelar med

och berikar en kulturhistoriskt

värdefull miljö. Priset finansieras

delvis genom avkastningen från

Helgo Zettervalls minnesfond som

förvaltas av Statens fastighetsverk

till stöd för den svenska bygg-

nadskonstens utveckling. 

Helgo Zettervall (1831–1907) var

arkitekt, professor vid Konstakade-

mien och chef för Fastighetsverkets

föregångare Överintendentsämbe-

tet åren 1882–97. 

Årets pristagare väljs bland bygg-

nadsprojekt som färdigställts efter

1 juli 2001. Byggnaden måste ligga 

i Sverige, men behöver inte ägas av

staten eller det allmänna. Den

behöver heller inte vara kultur-

skyddad eller byggnadsminnes-

förklarad.

Alla är välkomna att senast den

30 juni 2004 lämna förslag till pris-

tagare. Förslagen ska ges på

särskild blankett som kan hämtas

på Statens fastighetsverks hem-

sida: www.sfv.se. På vår hemsida

finns även stadgar för priset. En

jury med representanter för Konst-

högskolan, Riksantikvarieämbetet,

Svenska arkitekters riksförbund

och Statens fastighetsverk nomine-

rar i september 5–10 förslag. 

Prisutdelningen sker den 22

november i samband med en semi-

nariedag om byggnadsvårdsfrågor.

KYRKA PÅ VEN BLIR MUSEUM 

Statens fastighetsverk har köpt

Allhelgonakyrkan på Ven för att få

större lokaler till Tycho Brahe-

museet, vars verksamhet i flera år

begränsats av för trånga utrymmen.

Det starkt ökade publikintresset för

museet under senare år har gjort

behovet akut.

Tycho Braheminnena drivs

gemensamt av sfv och Landskrona

kulturförvaltning. sfv sköter

underhåll och förnyelse av fastighe-

terna, och kulturförvaltningen har

hand om innehållet och det publika

arbetet. Parterna ska nu gemen-

samt skapa en utställning i en för

Sverige så relativt ovanlig lokal

som ett kyrkorum. Enligt planerna

ska det nya museet öppna i juli i år. 

Samtliga kyrkliga inventarier ska

flyttas ur kyrkan och byggnaden ska

få ett nytt värme- och elsystem.

Golv och anslutningar ska göras

i ett plan för att utställningen också

ska bli tillgänglig för rörelse-

hindrade. 

Allhelgonakyrkan invigdes 1899

då Vens befolkning var tre gånger

större än i dag och den lilla medel-

tida sockenkyrkan inte räckte till för

församlingen. I dag använder

Venborna uteslutande sin medel-

tidskyrka och församlingsborna ser

därför lösningen med ett Tycho

Brahemuseum som ett utmärkt sätt

att trygga Allhelgonakyrkans sköt-

sel samtidigt som dess offentliga

karaktär bibehålls. Förslaget om att

sälja kyrkan till sfv röstades också

igenom med stor majoritet på Ven. 

Många sockenkyrkor saknar i

dag användning och Svenska kyr-

kan anser sig inte i längden kunna

underhålla alla dessa byggnader.

Att finna ny användning för kyrkor-

na och samtidigt kunna bibehålla

deras kultur- och skönhetsvärde är

en viktig uppgift för framtiden. 

Utställningen som öppnar i som-

mar ska spegla Tycho Brahes liv och

betydelse för vetenskapshistorien.

Innehållet projekteras nu av Lands-

krona kulturförvaltning i samverkan

med företrädare för Lunds universi-

tet. Utställningsarkitekt är Björn Ed

från Drottningholm, som bland

annat har ansvarat för Nobel-

museets utformning. 
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Helgo Zettervall. Allhelgonakyrkan på Ven.
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CENTRALPOSTHUSET 

PÅ VASAGATAN 

Statens fastighetsverk har träffat en

överenskommelse med Postens

pensionsstiftelse om köp av

Centralposthuset vid Vasagatan i

Stockholm. Köpet förutsätter reger-

ingens och riksdagens godkännan-

de. Vid årsskiftet 2005–06 kommer

regeringskansliet att kunna flytta in

i byggnaden i samband med att

sfv planerar renoveringar av kans-

liets nuvarande fastigheter i

Klarakvarteren.

Centralposthuset invigdes av

Oskar II den 27 oktober 1903. Det

gamla centralposthuset vid Röd-

bodtorget hade med tiden blivit så

trångt att «icke ens plats för bref-

bärarnes ytterkläder kunde inom

expeditionen beredas, utan fingo

brefbärarne under arbetet vara

iklädda ytterplaggen». I den nya

byggnaden fanns det, förutom

Kungliga Generalpoststyrelsen,

plats för samtliga lokaler för post-

behandlingen i Stockholm –

postexpeditionslokaler, postsor-

tering, brevbäreri och dessutom ett

frimärkstryckeri. En arkitekttävling

om utformningen av byggnadens

fasad hade fem år tidigare vunnits

av arkitekten Ferdinand Boberg.

Med sina rikt dekorerade fasader,

där röd sandsten samspelar med

rödbränt tegel, är Centralposthuset

ett både välkänt och viktigt inslag i

Stockholms stadsbild. Byggnaden

är statligt byggnadsminne sedan

1935.

EN TILLGÄNGLIG WEBBPLATS

ÄR BRA FÖR ALLA

I samband med att vi sett över

verkets grafiska profil har vi även

gjort vår webbplats www.sfv.se

ännu bättre.

Ett medvetet arbete har lett till

att vår nya webbplats blivit tillgäng-

lighetsanpassad. Det innebär att

människor med olika slag av funk-

tionshinder kan tillgodogöra sig

den information som presenteras.

Texten har relativa mått, det vill

säga att den är möjlig att förstora

och förminska. Det är möjligt att

vandra runt på webbplatsen genom

att enbart använda tabb-tangenten

– musen kan kopplas bort. Det

finns möjlighet att få hela inne-

hållet uppläst via talsyntes.

Bilder, dokument och länkar har

beskrivande alternativtexter.

Design, färg och typsnitt är valt

utifrån läsbarhet och tydlighet i

kontraster. 

Webbplatsen stöder ny teknik

– inte gammal. Det krävs minst

Explorer 5.5 eller Netscape 6

(Windows) respektive Safari 1.2

(Mac) för att kunna tillgodogöra sig

design och funktioner.

KULTURARV I EUROPA

Statens fastighetsverk kommer 

i höst att för första gången göra en

samordnad anmälan av ett antal

projekt till tävlingen om EU:s

kulturarvspris – Europa Nostra

Awards. 

Tävlingen består av tre huvud-

kategorier: Outstanding projects on

an European level, Outstanding

studies och Dedicated service by

individuals or groups. Den första

kategorin är sedan indelad i arki-

tektur, kulturlandskap, konst-

samlingar och arkeologi. De bästa

projekten inom de sex områdena

tilldelas EU:s kulturarvspris om

10 000 euro och andrapristagarna

får Europa Nostras medalj.

Europa Nostra är en samman-

slutning av mer än 200 europeiska

kulturarvsorganisationer, och stöds

av många såväl nationella som

regionala och lokala myndigheter,

företag och enskilda.

Tävlingen är öppen för projekt

som genomförts under de senaste

tre åren. 

Juryn för 2003 års pristävlan har

just sammanträffat i Haag och

prisceremonin kommer att ske i

München den 4 juni. I huvud-

kategorin Outstanding projects har

juryn i år att ta ställning till 126

anmälda projekt. 

Centralposthuset.
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