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Inledning
Vad händer med en kulturmiljö när den blir
museum? Blir det en symbios mellan byggnad
och innehåll? Är byggnaden ett museiföremål
eller ett intressant klimatskydd för samlingar?
Hur restaurerar man för museum?
Museum och iscensättning var temat för årets kurs i Restaureringskonst. Intresset är stort för nya
spektakulära museibyggnader. Kulturhistoriska byggnader restaureras till museer när de mister sin
tidigare funktion. Byggnad och museum hör då ihop. I dagens samhälle finns en stark fokusering på nybyggande som bortser från den stora kapaciteten i det befintliga byggnadsbeståndet och
dess kulturhistoriska värden. Som en motpol studerar vi de kreativa utmaningarna i existerande
bebyggelse, utforskar resurserna och upptäcker nya utvecklingsmöjligheter att tillvarata, förbättra
och bearbeta dessa kvaliteter.
Rapporten redovisar grupparbeten om att restaurera för museum på Mälsåkers slott samt enskilda mindre studier med anknytning till temat. Föreläsningar, seminarier, studiebesök och studieresor samt framför allt diskussioner och nätverksbyggande har ingått som bas i studierna.
Vi har i årets kurs problematiserat frågan om museum i kulturhistorisk miljö från vår kunskapsbakgrund inom restaureringskonst. Tillgänglighet för alla till kultur och möten ska paras med
bevarande och förnyelse, ett spänningsfält mellan gammalt och nytt ska gestaltas! Hur bevarar och
utvecklar man en mötesplats för kunskapsutbyte, bildning och upplevelser? Det finns förstås inget
enkelt svar, men man kan experimentera och exemplifiera.
De 20 kursdeltagarna har arbetat i fem grupper med frågan om museum på Mälsåkers slott. De
har utifrån Mälsåkers slotts förutsättningar och utblickar mot samhället prövat olika sätt att restaurera för museum på Mälsåker; Stormaktsmuseum, Kvinnomuseum, Landskapskonstmuseum,
Mälsåker bakom kulisserna – vad kan vi lära av historien? och Mälsåker som experimentarium för
restaurering. De 18 enskilda studierna är mindre omfattande, olikartade och har haft syftet att
möjliggöra fördjupning inom något eget intresse kring temat museum och restaurering.
Kunskapsuppbyggnad
Vi ser museer och iscensättning som en möjlighet att kombinera bevarande med kreativ utveckling, inte defensiva nödlösningar för överskottsbyggnader. Vi tänjer gränserna för begreppet museum; en arena för kommunikation och kunskapsförmedling utöver plats för samlingar och minnen.
Genom återanvändning av byggnader och miljöer lägger vi ytterligare en dimension till upplevelsen genom arkitekturrestaurering. Vi har studerat museer och restaurering ur en bred synvinkel,
i nationellt och internationellt perspektiv.
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För det årslånga projektarbetet har vi valt Mälsåkers slott i samverkan med Statens Fastighetsverk
som 2015 övertog förvaltningen från Riksantikvarieämbetet. Mälsåker ingår i ett sammanhang
av historiska slott vid Mälaren, längs vattenvägarna. Ingen långsiktig lösning för Mälsåkers framtid har hittats efter statens övertagande efter andra världskriget; det är en s.k. bidragsfastighet.
Kursen Restaureringskonst arbetade med Mälsåker för 25 år sedan, slottet är en god källa för
studier, det borde användas och vara tillgängligt för allmänheten. Vi har haft tillgång till tidigare
arbeten och källor. Med respekt för inneboende materiella och immateriella värden, har vi under
en veckas fältstudier lärt känna och insamlat nytt material om slottet, därefter har vi sorterat fram
de kulturhistoriska värdena, analyserat och föreslagit bevarande samt restaurering, utveckling och
gestaltning för museum med historisk dimension, hållbar framtid och upplevelser som gör forskning och kunskap levande.
För kunskap om museer har kursdeltagarna studerat ett stort antal museer i Stockholm med enskilda studiebesök, vi har tillsammans och under sakkunnig ledning gjort studiebesök på andra
museer såsom Gripsholm, Skansen, Sven-Harrys museum, Östasiatiska museet och Bergrummet
och Nordiska museet. Kursdeltagarna har gjort en dagskiss om förbättringar för Thielska galleriet
och en kort workshop om nytt bergslagsmuseum i järnvägsstationen i Ängelsberg. Vi har under
året följt Nationalmuseums pågående restaurering med föreläsningar varje studieperiod av olika
aktörer i processen samt ett arbetsplatsbesök.
Förutom projektstudierna har kunskapsinhämtning gjorts genom föreläsningsteman: dokumentation (med 3D scanner och traditionella metoder), restaureringshistoria, material och tekniker,
kulturhistorisk värdering och analys, gestaltning i befintlig miljö och restaureringsideologi. Även
lagstiftning och regelverk, vård- och underhållsplanering ingår i kursen. För att ligga i fronten
av vår profession lär vi av pågående arbeten; Riksantikvarieämbetet har satt oss in i arbetet med
plattformen för kulturhistorisk värdering och analys som just framtagits. Kirunas flytt och de
kulturhistoriska värderingar som görs i detta sammanhang diskuterades vid besök från LKAB och
med arkitekten bakom dokumentationen av Kiruna stadshus.
Studiebesök till restaurerade kulturmiljöer under sakkunnig lokal expertis, t.ex. Kungl. slottet,
Scenkonstmuseet, Skokloster, Engelsbergs världsarv, Linköpings domkyrka, Linköpings slott, Vreta kloster och Tullgarn har gett inblickar i processer och utföranden av såväl konstnärligt som tekniskt slag. Teori inom restaureringshistoria, restaureringsideologi samt svensk och internationell
restaurering har inhämtats genom föreläsningar, litteraturläsning och seminarier med syftet att
utveckla deltagarnas förhållningsätt och gett möjlighet till fördjupad diskussion.
Årets stora resa
Under årets stora resa som gick till USA besökte vi i New York The Armory och dess restaurering
under sakkunnig ledning av Kirsten Reoch. Museum of the City of New York visade 50 Years of
New York City Landmarks som Andrew Scott Dolkart, Professor i Historic Preservation Columbia University hade ansvarat för och som han presenterade för oss. Vi besökte Memorial 9/11 Museum, fick en föreläsning av Norman Weiss, professor Columbia University på hans kontor i NY
om restaureringen av Guggenheim museum, vi besökte The Morgan Library and Museum samt
den nyrestaurerade American Wing på The Metropolitan Museum of Art. Tenement Museum gav
ett inlevelserikt besök och en ny syn på restaurering och vi besåg Guggenheim Museum. Frank
Prial, arkitekt på Beyer, Blinder and Belle visade oss deras restaurering av Grand Central Station.
Därefter åkte vi till Nantucket för vår samverkan med PIN (Preservation Institute Nantucket)
som drivs av Florida University. Vi startade samverkan mellan våra skolor om ”Conservation and
Creativity”. Morris Hylton III, Director PIN och professor vid Florida University föreläste för oss
och visade oss staden och ön tillsammans med lokala specialister. Vi gjorde bl.a. besök på Hadwen
4

KUNGL.

KONSTHÖGSKOLAN

RESTAURERINGSKONST

2015-2016

MÄLSÅKER

REVISITED

House och Whaling Museum. Under två dagar bedrev vi vår Creativity Workshop med ledning
av Jason Meneely och Morris Hylton III. Workshopen baserades på föreläsningar, grupparbeten,
diskussioner och presentationer. Presentation och slutdiskussion gjordes på platsen med inbjudna
gäster.
Resultat
Den kritik och de diskussioner vi haft med och utan inbjudna gäster är en viktig del av kursens
resultat. Året avslutades med ett slutseminarium med inbjudna inledningstalare om de fem förslagen till Mälsåkers slottsmiljö som museum och restaureringsfrågor i samband med detta. Förutom
denna rapport om vårt Mälsåkersprojekt, de fem grupparbetena kring Mälsåkers slott och de enskilda studierna, kommunicerar vi kursresultatet i en utställning på Galleri Mejan, Skeppsholmen,
som kursdeltagarna utformat och byggt. Den förmedlar den atmosfär som finns inbyggd i miljön
på Mälsåkers slott parad med de nya idéerna till utveckling med museum som tema.
Arbete med vårt befintliga arkitekturarv kräver professionella arkitekter och andra aktörer i ett
lagarbete av annat slag än det som sker vid nybyggande. Ett pragmatiskt synsätt med god kunskapsbakgrund om såväl äldre byggande som nybyggande, om moderna dokumentations- undersöknings- och projekteringsmetoder samt kreativitet och konstnärlig förmåga krävs. Kursen bygger vidare på deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter samt bygger ut det helt nödvändiga
nationella och internationella nätverk som varje restaureringsaktör verkar inom.

Kerstin Barup 			
Professor i Restaureringskonst
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Mälsåkers slott
- historik och nutid
Mälsåkers slott har under sin drygt 500-åriga historia genomgått både dramatiska och småskaliga
förändringar vilka på olika sätt påverkat byggnadens karaktär och slottsanläggningen i sin helhet.
Framför allt två moment i Mälsåkers slottshistoria präglar dagens byggnad, dels Nicodemus Tessin d.ä:s om- och tillbyggnad från 1670-talet, dels 1945-års brand som ödelade stora delar av
byggnadens tak och interiörer. Slottet användes kontinuerligt till 1900-talets början och varje
ägarfamilj har i princip bidragit med var sin årsring vilka fortfarande är avläsbara i slottets inre.
Flygbild, slottet från
nordost.
Foto: SFV

Från medeltid till stormaktstid

Mälsåkers slott har medeltida anor, vilket framgår av byggnadens välvda källare som antyder ett
tornhus med en inre cirkulär trappa. Några skriftliga källor rörande detta stenhus kan inte påträffas. De tidigaste kartorna över Mälsåker är från 1600-talets andra hälft. Dessa visar inte bara ett
stenhus utan också kringliggande byggnader vilka sannolikt var envånings timmerbyggnader, med
enkla tak av trä. Slottet har i alla tider omgetts av ekonomibyggnader av olika slag av. En karta från
cirka 1670 i Granhammarsamlingen, Nationalmuseum, visar det äldre stenhuset med tillhörande
komplementbebyggelse.
1600-talets andra hälft innebär, trots reduktioner 1655 och 1680, en period av intensivt adligt
byggande. Särskilt perioden 1660-1680 under vilken Mälsåker slott byggs om och får dagens uttryck, har kallats för en guldålder för adligt byggande. Runt Mälaren uppfördes ett 30-tal gods
och sätesgårdar vilka stod i förbindelse med varandra och Stockholm sjövägen. Orsakerna till det
intensiva slottbyggandet står framför allt att finna i adelns starka ställning i förhållande till kungamakten, inte i goda ekonomiska förhållanden. Slotten bör ses som uttryck för och manifestationer
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av makt. Men byggherrarna fick varken förhäva eller förminska sig. Slottens prakt skulle anpassas
efter ägarens sociala position.
Familjen Soop fick 1608 Mälsåker genom giftermål och allteftersom kom sätesgården att byggas på och inredas mer exklusivt. I 1661-års inventarium står det att stenhuset är tre våningar
högt med 23 rum och i räkenskaperna kan vi läsa att det ”uppslogs tapeter i Mälsåkers stenhus”
med 300 småspik. Med Gustav Soops stora ombyggnad 1672-1680 efter ritningar av Nicodemus
Tessin d.ä. antog slottet sin nuvarande monumentala karaktär med fyra sidoflyglar och trapphus
i en femte flygel på byggnadens baksida. På ovannämnda Granhammarkartan framstår den äldre
rektangulära byggnadskroppen tydligt liksom två framskjutande partier på respektive långsidor,
varav ett kunde fungerat som trapphus. Av särskilt intresse är de skissade flyglarna som finns angivna i byggnadens hörn. Ritningen skulle eventuellt kunna utgöra byggherrens eller arkitektens
första utkast.
Återkommande i Tessin d.ä.:s slottsbyggnader är de fyra hörnflyglarna vilka återfinns på Sjöö
slott, Ericsberg, Bondeska palatset, Strömsholms slott, Drottningsholms slott med flera. Han hade
under 1650-talet genomfört studieresor till Holland, Tyskland, Frankrike och Italien och förde,
liksom sin samtida kollega Jean de la Vallée, med sig nya idéer hem vilka fick ett enormt genomslag
i den svenska stormaktsarkitekturen och vilka sedermera förvaltades av sonen Nicodemus Tessin
den yngre och senare tiders arkitekter. Förutom studieresorna hade Tessin d.ä. med stor sannolikhet också tillgång till ett flertal arkitekturtraktater vilka kunde tjäna som inspirationskällor till
såväl planlösningar som enskilda motiv.
Tessins uppdragsgivare Gustav Soop var ingalunda obevandrad i arkitektur och han lär både ha
haft i sin ägo en samling holländska planschverk och lånat ytterligare av bland andra Carl Gustaf
Wrangel. Valet att anlita Tessin d.ä. bör ses om ett medvetet beslut. Tessin d.ä. var anlitad av såväl
änkedrottningen Hedvig Eleonora, Wrangel och Axel Oxenstierna vilket synliggör Soops sociala
och politiska nätverk.

Mälsåker, ur
Dahlbergs Svecia
Antiqua et Hodierna
ca 1680
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Trapphus i östra
flygeln, rum 3M

Kabinett i östra
flygeln, rum 2L

Det rika räkenskapsmaterial som Gustaf Soop har efterlämnat och som bland annat finns bevarat
i dennes arkiv liksom i det Kantzowska arkivet vid Riksarkivet har möjliggjort en detaljerad redogörelse för uppförandet av det Mälsåker barockslott som till stora delar finns kvar idag.
Erik Andréns Mälsåker. Ett Tessinslott vid Mälaren utgör hittills den mest ingående studien av
Mälsåker som publicerats. Det finns dock ett rikligt opublicerat material som härrör från tiden
1990-talet då Riksantikvarieämbetet drev en byggnadshytta vid slottet.
1670-talets slottsbyggnad
Enligt Andrén genomfördes ombyggnaderna av Soops stenhus mellan 1672 och 1680. Under
denna period antecknas under en särskild rubrik i Soops räkenskaper i Kantsowska arkivet, Riksarkivet: ”Mälsåkers Stenhuus Reparation och byggnings bekostnad” specifikationer rörande tillbyggnader och ombyggnader av slottets inre.2 Här kan vi bland annat följa materialleveranser till
slottet samt vilka mästare och gesäller som arbetade på bygget vid olika tidpunkter.
Enligt kontrakt från 1674 i det Kantzowska arkivet mellan Soop och dennes byggmästare
murmästare Benedictus Bullman, ska det ha varit Nicodemus Tessin d:ä som utfört ritningarna
till ombyggnaderna av det stenhus som då reste sig i tre våningar över en rektangulär plan på de
medeltida valven. Några originalritningar av Tessin d:ä från 1670-talet har dock inte påträffats.
Vid Nationalmuseum finns dock en ritning från 1700-talets början med en påskrift av Carl
Gyllenstierna med uppgift om att ritningen visar Mälsåkers slott. Tessin d.ä. har då varit avliden
sedan 1680. Ritningen visar en magnifik slottsbyggnad med en mittkropp i tre våningar, symmetriskt
placerade flyglar i två våningar och ett trapptorn i fyra våningar krönt av ett rundtempel. Vidare
syns norr om slottet en dubbeltrappa orienterad mot öster nedanför vad som framstår som en hög
trädgårdsmur med en centralt placerad portal flankerad av två torn. Det råder stora avvikelser i
förhållande till hur Mälsåkers slott kom att gestalta sig under Soops ombyggnad varför man kan
diskutera om ritningen visar Tessins ombyggnadsplaner, om den utgör en önskedröm eller om den
avser något annat slott.
Barockslottet såsom det kom att utföras och som finns avbildat i Erik Dahlbergs Svecia Antiqua
et Hodierna från 1680-talet, utmärks av sin sammanhållenhet, relativa slutenhet och symmetri.
Byggnaden består av en huvudkropp i tre våningar och fyra lika höga flyglar, en i varje hörn, en för
8
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tiden och för Tessin d.ä. vanlig plan. Vidare påträffas ett centralt trapphus på vad som till 1900-talets början var husets baksida. Huvudentrén vette mot sjösidan då det snabbaste färdmedlet vid
denna tid var med båt. Byggnaden har sju fönsteraxlar och två portaler placerade längs byggnadens
huvudaxel. Mot sjösidan finns en dubbeltrappa med svängda trapplopp, terrass och ett portalmotiv i två våningar, placerat i en grund mittrisalit som löper över byggnadens tre våningar och
avslutas i en attika ovanför taklisten. Risaliten utmärks av sina rusticerade pilastrar, hörnpilastar
och rundbågade nischer på andra våningen samt rundlar på tredje våningen. Portalpartiets höga
detaljeringsnivå i förhållande till övriga fasaders enkelhet dramatiserar byggnadens mittaxel och
entrén från sjön. Huvudfasadens mittparti ingår i en längre processionsväg som leder från sjön via
trappor, terrass och portal via trapphuset till festsalen på översta våningsplanet.
Inredning och inventarier
Det föreligger både likheter och skillnader mellan andra våningsplanet som var den egentliga
bostadsvåningen, och den övre våningen som utgjorde parad- och representationsvåning. Båda
våningsplanen har en symmetrisk planlösning med rumsfiler på ömse sidor av de förstugor som
den monumentala dubbeltrappan landar i. Båda dessa förstugor utmärks av sina dekorativa stucktak och sina entrémotiv i förhållande till trapphuset. I linje med den forna ytterväggen finner vi
på båda våningsplanen två par kopplade toskanska kolonner i kalksten vilka bär en båge. Sammantaget bildar kolonner, väggöppningar och båge vad som med dagens terminologi benämns
som en serliana, med den skillnaden av valvet inte utgör en rundbåge. Dessa öppningar bidrar till
byggnadens dramaturgi och ingår i processionsvägen från sjön till festsalen.
På båda våningsplanen förekommer målade bröstningspaneler, fönstersmygar och dörrar med
bland annat meandermotiv och eklövsgirlanger. Ornamenten är målade i grisaille mot, enligt Andrén, röd, grön eller blå bottenfärg.3 Även de vävspända undertaken på mellanplanet är målade
i grisaille och här framkommer den tydligaste skillnaden i förhållande till paradvåningen. Övre
våningsplanet karaktäriseras till stor del av de ornamenterade stucktak som Carlo Caroves verkstad utförde under 1676 och 1778-79. Särskilt iögonfallande torde stucktaket i festsalen ha varit.
Dagens stucktak utgör en rekonstruktion från 1990-talet som genomfördes av den dåvarande byggnadshyttan. Stucktaket utmärks av sin kraftigt utkragade konsollist medan väggarna är indelade
med pilastrar. Dessa var ursprungligen förgyllda.
Plafondmålning
som suttit i taket på
Rokokosalen,
rum 2C (i Nationalmuseums ägo).

Stucktaket i Festsalen, rum 3C.
Foto: Nordiska
muséet
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Närmiljö och trädgårdsanläggning
På kartan i Granhammarsamlingen daterad 1697, finns inritat en formell trädgård, symmetriskt
uppbyggd längs en axel med parterrer, mindre dammar och gångar på vardera sidan. Trädgården
förefaller vara inhägnad av vad som kan vara en trädgårdsmur. 4 Det är osäkert om trädgården blev
utförd såsom kartan visar. I Soops byggräkningar finns det dock noteringar om att en trappa byggdes i trädgården 1675. Inte osannolikt anlades trädgården parallellt med utbyggnaden av slottet
och i så fall kan det ha varit Tessin d.ä som ritade den formella trädgården. Alternativt tillkom den
formella trädgården under Anna Maria Soops och Carl Gyllenstiernas tid under 1600-talets sista
decennier eller 1700-talets första, då dessa flyttade bostadsfilerna från byggnadens västra halva till
den östra. Från bostadsrummen hade man då utsikt över trädgården.
Redan under 1500-talet började man anlägga, så kallade samkomponerade trädgårdar. Eftersom
den allmänna och estetiska uppfattningen vid den tiden var att sätta allt i system och följa vissa
normer kom man att organisera gårdsanläggningar så att byggnader och gårdar stod i relation till
varandra. Under 1600-talet influeras man av trädgårdskonsten i Frankrike, man börjar formalisera trädgårdarna och anlägger dem i direkt anslutning till huvudbyggnaden. Samkomponeringen kännetecknas av att trädgården förhåller sig axialt till byggnaden och nära fönstren för att
låta kvarteren synas därifrån, så att de tillsammans med gångarna bildar ett vackert perspektiv.5
Formträdgården i Mälsåker omgärdades förmodligen av en mur, hade nivåskillnader och var symmetriskt uppbyggd. I kvarterens skärningspunkter och centralt i anläggningen fanns cirkulära och
ovala dammar. Kring år 1800 tillkom även en landskapspark i engelsk stil.
Karta från 1853.
Formträdgården
finns kvar öster om
slottet. En landskapspark med
slingrande stigar
syns även.
Lantmäteriet.

Slottet med omgivningar. Oljemålning av L.T. Billing,
1860-tal

De små förändringarnas tid: Mälsåkers slott 1748-1916

Vid Gustav Soops död 1679 övergick godset i dottern Anna Maria Soops och hennes man Axel
Wachmeisters ägo som genom olika byten undgick att överlämna anläggningen till kronan vid
reduktionen 1680. Genom arv och giftermål kom godset i släkten von Fersens ägo 1748. Då
var Mälsåker ett stort gods för sin tid. Medan godset utökades med flera nya ekonomibyggnader
genomfördes dock inte några större förändringar av huvudbyggnaden. Den främsta förändringen
var den bostadsvåning som inreddes på andra våningsplanet. Rum delades av, nya dörröppningar
togs upp i de östra sviterna och väggarna fick nya sidentapeter i rokoko.
Huvudtrapphuset,
från vindsvåningen

Jordbruket utgjorde även senare ägares intresse och när Fredrik Åkerman köpte slottet 1853
mekaniserade han detta bland annat genom en ångmaskin som drev ett tröskverk. Han lät också
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bygga en kvarn och ett mejeri. Odlingsarealen ökade och godsets produktion växte, liksom antalet drängar och statare. Härmed introduceras en ny typ av social miljö med andra ekonomiska
förtecken än under adels ägo och man kan säga att slottet ”förborgerligas”. Nu inleds en period av
successiv avveckling av adelsbostaden. Slottet byter ägare flera gånger mellan 1869 och 1898 och
slottets inventariers säljs i två omgångar 1889 och 1895. Flera av föremålen köps av Oscar II och
tas om hand av Kungliga Husgerådskammaren som fördelar möblemang och tavelsamling bland
de kungliga slotten.
1898 köper ingenjören Åke Sjögren (1866-1931) Mälsåkers slott tillsammans med sin fru Mary
Landzert (1865-1928). Sjögren skulle med dagens språkbruk förutom äventyrare även kallas entreprenör. Vid sekelskiftet 1900 hade delar av Sveriges borgerskap skapat sig stora förmögenheter
vilka investerades i både nybyggda och äldre slott. Slotten får betraktas som lyxkonsumtion, manifestera den ekonomiska standarden och efterlikna adelns livsföring. Sjögrens förvärv av Mälsåkers
slott och moderniseringen av slottet bör således ses som en form av symbolisk konsumtion för att
visa upp social status.
Sjögren lät bygga ett tegelbruk, ett tiotal egnahemshus i tegel på Selaön, starta en jägarskola, köpa
en kaffeplantage i Nairobi och sponsra arkeologiska expeditioner till Latinamerika. Nu tillkommer
barockinspirerade parterrer och en lindallé på slottets norra sida. Härmed flyttas slottets huvudentré från sjösidan till landsidan. Öster om slottet fanns en fruktträdgård och i den bortre delen av
trädgården byggdes ett orangeri och flera andra stora växthus. På kullen bredvid slottet byggdes
också ett vattentorn vars ruiner vi kan se än idag. Sjögren inhägnade dessutom slottet med viltstängsel och en rik fauna planterades in för jakt.
Sjögren och hans familj kom att använda slottet som åretruntbostad till skillnad från tidigare
ägare, vilket medförde stora förändringar av framför allt byggandens bottenvåning.
Med hjälp av arkitekten Agi Lindegren (1858-1927) genomförde han en omfattande restaurering

Kyrksalen, rum 1C,
Sjögrens sällskapsrum med tidsenlig
möblering och
jakttroféer från
Kenya.
KKH:s bildsamling
12
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och modernisering av slottet som försågs med bekvämligheter som el, centralvärme, vatten, avlopp
och mathiss. Vidare ändrades planlösningen i den västra delen av slottet, nya öppningar togs upp
och nya korridorstråk och rumssamband etablerades, som mellan den så kallade kyrksalen på
bottenvåningen och det som kom att bli Sjögrens arbetsrum i sydöstra flygeln. På uppmätningsritningar av slottet av arkitekt Isak Gustaf Clason (1863-1964) kan man se att arbetsrum och
kyrksal tidigare inte var förbundna. Arbetsrummet fick en öppen spis med jaktmotiv och väggarna
boaserades med paneler av nationalromantiskt slag och hallen innanför entrén fick en öppen spis
med svart stenomfattning, vilken dock inte finns bevarad idag. Kyrksalen gjordes vidare om till
rök- och sällskapsrum med träpaneler på väggarna och rumsavskärmningar i trä. Det sydvästra valvet öppnades för en trappa som ledde upp till salongen på våningen ovanför. Lindegren tog också
fram ett inredningsförslag för en matsal i nyrenässansstil som dock aldrig utfördes.
1916 tvingades emellertid Sjögren sälja Mälsåker, möbler och lösöre auktionerades ut och slottet
bytte ägare flera gånger till 1943.
Norska soldater
vintertränar under
kriget.

Slottet efter branden
1945.
KKH:s bildsamling

Efter privatbostadens tid

Mälsåker slott köptes i hemlighet 1943 av den norska legationen (beskickning i främmande stat)
som bland annat bedrev befälsutbildning och utbildning av de så kallade ”polititroppene” (polistrupperna) på slottsanläggningen. Dessa trupper var en norsk hemlig armé, som verkade i Sverige
1943-45. Titeln skulle verka vilseledande och utbildningen bedrevs i all hemlighet och bland annat på Mälsåker slott, som var den största och ståtligaste förläggningen för dessa norska trupper i
Sverige. Denna utbildning skedde i samförstånd mellan den svenska samlingsregeringen och den
norska exilregeringen i England.
Under vintern 1945 fattade slottet eld och på grund av att släckningsarbetet drog ut på tiden
förstördes slottets tak samt Caroves stucktak i festsalen med flera andra undertak på översta våningsplanet. Skadorna på slottet förvärrades av vattenskador som uppstod vid släckningsarbetet och
av röta och svamp i bjälklag och paneler.
Statlig ägo
År 1951 överläts slottet, från att ha varit i privat ägo i några år, till staten och Vitterhetsakademin
blir ägare med Riksantikvarieämbetet som förvaltare. Ett nytt tak kunde byggas. Under ersätts
golvbjälklagen av platsgjutna kassettbjälklag av betong och de ursprungliga fönstren byts ut mot
standardiserad nyproduktion i avvikande storlek i förhållande till originalen med makrolonplast
i rutorna för att förhindra att de kan krossas. Syftet med dessa omfattande ingrepp i byggnadens
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stomme och exteriör var att slottet skulle kunna fungera som statligt arkiv, något som aldrig realiseras. Slottet kommer istället att stå tomt och förfaller under flera decennier.1990-1991 tar sig
dock kursen Restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan an Mälsåker som projektuppgift och
mäter upp och dokumenterar slottet. Det bidrar till att Riksantikvarieämbetet får upp ögonen för
möjligheten att förena arbetsmarknadspolitiska åtgärder med aktiv kulturvård och startar den byggnadshytta som påbörjar en gradvis restaurering av slottet.
Byggnadshyttan
1993 påbörjade Riksantikvarieämbetet en omfattande restaurering. Under perioderna 19931996 och 2006-2007 fungerade Mälsåkers slott som byggnadshytta för hantverkare inom en rad
yrkeskategorier. Hyttan utgjorde en arbetsmarknadsåtgärd under en period av hög arbetslöshet
bland byggnadsarbetare. Genom byggnadshyttan fick hantverkare möjlighet att lära sig traditionella tekniker samt teknikhistoria i syfte att åter väcka till liv äldre hantverkstraditioner som
sedan skulle leva vidare genom systemet mästare – gesäll. Till och med verktygen tillverkade hantverkarna själva. Detta skedde i samverkan med projektledare, arkitekter och konservatorer vilka
samarbetade för att rekonstruera miljöerna till olika stadier och epoker.
Nutid, och framtid
2015 övergick förvaltningen av slottet från Riksantikvarieämbetet till Statens Fastighetsverk, SFV,
och en ny epok inleds.
Syftet med byggnadshyttan var att återställa slottets interiörer som de såg ut före branden. Detta
arbete förenklades avsevärt genom den dokumentation som utfördes av Erik Andrén för Nordiska
museet 1945. Vid tiden för den norska epoken bar bottenvåningen prägel av ägaren Sjögrens
tid kring sekelskiftet, mellanvåningen med salongen visade von Fersens tid med ombyggnation
Byggnadshyttan.
Stuckaturer
rekonstrueras efter
Nordiska muséets
fotodokumentation
och bevarade
fragment.

Byggnadshyttan.
Komplettering av
snickerier, nytt trä
har lämnats omålat.
14
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Festsalen, rum 3C

till 1750-talets rokoko, medan den översta våningen fortfarande präglades av Tessins 1670-tals
barock. Dessa olika tidsepoker berättar slottets historia och skulle alltså återställas. Rekonstruktionerna genomfördes i slottets östra del medan vinden och slottets västra del fortfarande är delvis
ödelagt och förfallet.
Sedan 2006 är slottet tidvis öppet för allmänheten. Här visas flera olika och av varandra oberoende
utställningar producerade av olika institutioner och föreningar och de turister som finner vägen hit
kan sommartid få guidade visningar. Trots knappa 20 minuters biltur hit från Gripsholms slott,
är antalet besökare blygsamt i jämförelse. Förutom mindre utställningar om olika epoker i slottets
historia, står de olika skedena av förfall respektive restaurering i full dager. I några av rummen
verkar det som att hantverkaren lämnat verktygen efter dagens arbete och skall komma tillbaka
imorgon, i andra rum får ödsligheten motsatt effekt: rummet upplevs som övergivet, aningen
dammigt och resultatet svårläst. Frågor om vad som är original, vad som är rekonstruktion och
om skall rummet återuppstå infinner sig vid ett besök. Byggnadshyttans lagningar av bland annat
paneler och dörrkarmar är fullt synliga och är tillsammans med snickerier i originalskick. Den för
många meditativt vackra tomheten i de inventarietomma rummen står i stark kontrast till dåtidens
prylprakt under barocken, till och med den lättare rokokon för att inte tala om det överlastade
1800-talet eller 1900-talets behov för mer praktiskt bruk.

Källor
Mälsåker - Ett Tessinslott vid Mälaren, Erik Andrén 1945
Byggnadshyttan Mälsåker 1993-1996, RAÄ
Mälsåker slott, Inscannat material från sommarutställning 1996
Riksantikvarieämbetet, ATA, KMB
SFV, Kulturvärden, nr 2, 2006.
Norsk Veteranmuseum
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Sektion och situationsplaner

Tidigt 1500-tal
Sent 1500-tal
Tidigt 1600-tal
Ca 1600
Ca 1680
1945-1970
1990-tal

Längdsektion
genom mittkroppen
från väster till öster

Sent 1700-tal
Ca 1800
Tidigt 1900-tal
Nuläge

Vägar
Sjö

Sent 1700-tal
Från landsidan når man slottet från väster, vägen och en trädallé är synliga ännu idag.
Två paviljonger ligger på sjösidan, symmetriskt
placerade i förhållande till den axiala kompositionen.
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kvar nära sjöstranden.
Där 1600-talets formträdgård låg har en fruktträdgård anlagts.
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Mälsåkers läge
i Mälardalen.
Från ett central
position under
sjötransporternas tid
till dagens läge
vid sidan av
kommunikationerna

Tidigt 1900-tal
Entrén från landsidan har flyttats och norra
allén har anlagts. Slottets baksida har blivit
framsida. Brygghuset är borta och slottet liggger helt fritt utan andra hus i närheten.
Stora växthus har tillkommit i nordost.
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Nuläge
Slottet omges nu av några byggbaracker på
norra sidan och en provisorisk kafébyggnad i
sydväst. Öster om slottet finns en öppen gräsyta. Spår av landskapsparken är synliga på kullen
nordväst om slottet. En besöksparkering har
anlagts väster om denna.
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Ett museum med utsikt
Mälsåkers slott är en samlingspunkt för
kunskap och utveckling av landskapsarkitektur,
trädgårds- och platsspecifik konst. Ett
besöksmål för att uppleva landskapskonstens
historia och framtid.

I utställningarna kan
landskapskonstens
historia och framtid
upplevas.

20

Restaurering – användning

Mälsåkers slott byggs om och utvecklas för att
rymma museum, bostäder, ateljéer, restaurang
samt historiska parker. Slottet delas vertikalt i
två delar för olika funktioner och grad av restaureringsåtgärder. Den östra delen behålls som
idag, den västra delen moderniseras – en kall
och en varm del.
KUNGL.
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Den östra och kalla delen av slottet är tänkt att
användas för utställningar. Delen är restaurerad
på 1990-talet och behålls i princip så som byggnadshyttan lämnade det med de ställningstaganden till tidsepoker som gjordes då. Inga nya
installationer görs utan slottets temperatur och
klimat kommer att variera med årstidsväxlingarna. Nödvändiga konserveringsåtgärder och

RESTAURERINGSKONST

2015-2016

MÄLSÅKER

REVISITED

Mälsåkers slott utvecklas till museum,
bostäder, restaurang
samt historiska
parker och odlingar.
Huvudangöring från
land och vatten sker
i slottets symmetriaxel.

underhåll utförs och påbörjade rekonstruktioner och skadade ytskikt bearbetas till en samlad
helhet.
Den västra och varma delen är svårt skadad
av branden och obefintligt underhåll och har
en komplex karaktär. Denna del ställs i ordning
och moderniseras för att fungera för nya behov och funktioner för boende, restaurang och
ateljéer. Installationer för värme och komfort
gör det möjligt att vistas och bo här året runt.
Rummen återställs till en helhet och nya tillägg
blir ett tidslager med vår tids uttryck.
Planlösning och disposition av huvudbyggnaden är idag relativt oförvanskad och ger en
arkitektonisk upplevelse genom sin klara logistik, rumssamband och vackra utblickar mot
parker och vatten. Tidslager och spår berättar
om dess 350-åriga funktion som bostad, en
central tanke i förslaget är att återuppta detta.
Slottet och omgivningen, med dess skönhet
KUNGL.
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och lugn, görs tillgänglig och blir en plats för
vila och rekreation.
Vårt förslag ger en ram för de verksamheter
som kan inrymmas och växla över tid. Slottet
kan förbli i statlig ägo och hyras ut till olika
verksamheter som museum, utställningar, odling, boende, forskning och lokala aktiviteter.
Ett alternativ skulle kunna vara att sälja och
driva slottet i stiftelseform.

Ett museum – ett residence

Museets syfte är att ge kunskap om landskapsarkitekturens historia och öppnar för en
förståelse och diskussion kring samtidens förhållande till planering och människans påverkan.
Det finns idag ett stort intresse för ekologisk
och lokal odling och genom att besöka Mälsåker kan kunskaperna i ämnet fördjupas. Konst
som skulpturer och större installationer ger
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Slottet delas i två
delar, den västra
moderniseras, den
östra behålls som
idag – en varm och
en kall del.

MUS EU M

Ö S T R A – K A L LA D EL E N

exempel och tolkningar av förhållandet mellan natur och människa. En central del av ett
museum är samlingarna, på Mälsåker utgörs
dessa av parkerna, material, föremål kopplade
till landskapskonst och bevarade byggnadsdelar
från slottet samt byggnadshyttans verksamhet.
I parken byggs de olika delarna upp efter historiska tidsskeden, i öst barock formträdgård
med odlingar, 1800-tal genom allén och dess
entré från norr, engelsk park i 1700-talsstil i
väst och mot söder en samtida park med konstutställningar. Tillfälliga odlings- och konstprojekt varierar de fasta utställningarna och
överbryggar den tid det tar att bygga upp parkerna.

I den kalla delen av slottet ordnas utställningar
om landskapsarkitektur och trädgårdskonst.
Fasta utställningar visar ämnets historia genom
seklerna uppdelat på de olika våningsplanen,
kopplat till byggnadshyttans tidsval av restaurering och rekonstruktion. Förhistorisk tid till
barocken visas på den tredje våningen, 1700och 1800-tal på andra våningen och på bottenvåningen 1900-talet fram till nutid.
Utställningarna byggs upp av montrar med
texter, redskap, föremål, taktila och interaktiva
modeller, ritningar, kartor och filmer från de
platser som presenteras. Montrarna är delvis
speglande så att besökarna läser in slottets rum
tillsammans med utställningarnas material.
I vissa rum visas tillfälliga utställningar, där
montrarna är rörliga och kan flyttas. De installationer som behövs för utställningarna och
rummen som el, belysning och data kopplas in
i montrarna via golvbrunnar. Enstaka montrar
utförs för högre klimat- och säkerhetskrav så
att känsliga föremål kan visas. Inifrån utställningarna har besökaren visuell kontakt med
parkerna, ett pedagogiskt grepp som fördjupar
upplevelsen.
I en del av det övre planet samlas material och
föremål från byggnadshyttans arbete i en historisk utställning kring hantverk och dåtidens
arbetsmarknadspolitik. Sparade byggnadsdelar sedan branden samlas i magasin på slottets
vind.
I den varma delen av slottet inryms bostäder,
ateljéer och verkstäder. Där kan arbete pågå

Slottets västra del
är hårt åtgånget
efter brand och
ovarsamma ingrepp.
Östra delarna är i
bättre kondition
efter att ha stilrestaurerats och delvis
rekonstruerats
under 1990-talet.
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med kommande platsanknutna utställningar
och projekt, forskning, workshops för professionella och lekmän, med tema landskap. Där
kan också preparering av odlingar, skissning och
färdigställande av konst till slottets parker ske. I
bostäderna bor under kortare tid trädgårdsmästare, konstnärer, landskapsarkitekter som arbetar med projekten. Här kan arbete pågå med
forskning, utbildningar och kurser. Verksamma
inom området har möjlighet att samlas och utbyta kunskap eller finna koncentration för att
färdigställa ett projekt eller en bok.
Att driva och utveckla slottet kräver en bredd
med flera olika verksamheter. Därför är en
bra restaurang kopplad till uthyrning för fester och konferenser en viktig kompletterande
verksamhet. Firandet av midsommar, skolavslutningar samt andra högtider, har en självklar
plats på slottet. Besökare tar del av trädgårdarna, utställningarna, äter närodlat. Här är också
möjligt att köpa grönsaker och växter i handelsträdgården samt gå på kurser. Under uppbyggnadstiden kan byggnadsvårdsläger anordnas.

placeras på utsidan av byggnaden. Det första
är i linje med Tessins arkitektur, det andra ett
brott mot den strikta symmetrin.
Blinddörrar har använts inom arkitekturen
för att skapa absolut symmetri, något som var
särskilt viktigt då Tessin ritade Mälsåkers slott.
Detta är också ett inslag som återkommer på
flera andra ställen i slottet. Blinddörren tas upp
för att fungera som entré för leverans och inlastning. Befintliga blindpaneler i fasad demonteras
och görs om till fungerade utåtgående pardörrar. Ett inre dörrpar kompletteras och monteras
i öppningen. Nivåskillnaden på ett steg mellan
markyta och golv tas om hand inne i rummen
med en kort ramp. Interiört kommer den nya
innerdörren att utgöra ett nytt inslag i rummet
och med rätt utformning kan den bli en integrerad del av detta.
Den nya hissen placeras utvändigt för att undvika inre håltagningar samt att ursprungliga
inre rumsproportioner förstörs. Genom att klä
tornet med speglande glas vinklade i 45° mot
fasaderna reflekteras dessa och ett intrikat spel
med fasadernas element uppstår. De öppningar
som krävs i fasaderna är delvis redan upptagna
för transporter. Hissen kopplas till huvudtrapphusets ursprungliga flöde på andra och tredje
våningen. Besökare når hissen från restaurangdelen i bottenvåningen. Inlastning av
material sker från markplan. Hissen kan även
användas för transporter från restaurangköket
upp till evenemang i festsalen.

När besökaren
rör sig genom
utställningarna i
slottet finns hela
tiden möjlighet
att se parkerna
utanför. Barockparken avslutas
med växthus och
handelsträdgård.

Gestaltningen av
det nya hisstornet
görs i en illusorisk
barockanda i samklang med Tessins
arkitektoniska
intentioner.

Exteriör
Slottet har en typisk barockarkitektur med
symmetriskt uppbyggda fasader och entréparti.
I förslaget renoveras utsidan, underhålls och
förbättras för att motverka förfall. Vi har valt
att inte förändra det yttre med två undantag:
En blinddörr i väster öppnas och en ny hiss
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MÄLSÅKERS SLOTT

BAROCKTRÄDGÅRD
HANDELSTRÄDGÅRD
KÖKSTRÄDGÅRD

S K U L P T U R PA R K

VÄXTHUS

I parken byggs de
olika delarna upp
efter historiska
tidsskeden och de
spår som kan avläsas
på platsen.

S A M T I DA PA R K
PAT T E D ’ O I E

HAMN

Genom att låta glasen vara genomsiktliga från
insidan, sparas en viss del av de ursprungliga
siktlinjerna. Placeringen i den slutna delen
mellan flyglarna och mot norr kommer också
att göra tornet mindre synligt. Gestaltningen
av hisstornet görs i en illusorisk barockanda i
samklang med byggnadens intrikata och karaktäristiska symmetriska fasaduttryck och med
Tessins arkitektoniska intentioner.

Växthusets varierande täta respektive glasade fasader
bildar fond i barockparken.

Parker
Parkerna, alléer och siktlinjer skapar en helhet tillsammans med byggnaden. Husets
volymer och placeringen i landskapet mellan
vattnet och resterna av parkerna är en del av
den arkitektoniska karaktären. Trots att endast
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spår av parkerna finns kvar är dessa årsringar i
Mälsåkers historia och kan berätta om dåtidens
trädgårdsideal och förutsättningar.
Barockparkens struktur rekonstrueras och
en modern köksträdgård inrättas i denna som
kan försörja restaurangen i slottet. En ny byggnad med flera växthus samt butiksdel bildar
en avslutning åt parken och blir en del av en
handelsträdgård.
Den till stora delar igenvuxna engelska
parken återskapas och lekstugan ställs på ursprunglig plats. Delar av parken används som
skulpturpark, både permanenta och tillfälliga
installationer ordnas. Betande får håller parken
öppen och kan senare konsumeras i restaurangen. Avverkade träd kan återbrukas för konst
och hantverk. En lövteater, ett trädgårdsrum
av klippta häckar, anläggs där evenemang som
teater, körsång och firande av högtidsdagar kan
arrangeras.

RESTAURERINGSKONST

2015-2016

MÄLSÅKER

REVISITED

odefinierade grusytorna byggs med tiden upp
till ett Land Art-konstverk och i denna parkdel
presenteras samtida konst.

Den norra alléns betydelse återskapas genom
angöring från detta håll. Den ursprungliga
symmetrilinjen genom slottet och temat med
det varma och kalla slottet förstärks. Parkering
ordnas bakom nya trädrader och parkeringsplatserna avgränsas med marktäckande växter. På de idag tomma ytorna närmast slottet
planteras äppelträd i formen av boskéer. Detta
ger platsen ny stringens, betydelse och en inbjudande vy av slottets nya huvudentré.
Strandlinjen är idag otydlig och igenvuxen
och ger ett rörigt intryck genom sekundär bebyggelse. Husen rivs och strandlinjen stärks
och definieras genom att vass, sly och buskage
beskärs i form av patte d`Oie, gåsfot, som ger
en spännande vy både från vattnet och från
slottet. Båtbryggan förbättras för att kunna
ta emot fler vattenburna besökare. De idag

Tillgänglighet
För att tillgodose tillgängligheten till byggnaden
ordnas en ramp till huvudentrén i norr och hiss
mellan bottenvåning och tredje våningen. I entréhallen där butiken inryms kompletteras den
nuvarande trappan med en upphöjd golvyta av
kalksten som övergår i en ramp mot utgången
i söder. Rampens sida utnyttjas till monter för
butiken. Denna uppbyggnad ger tillgänglighet
till restaurang och hiss. I kyrksalen tillämpas
samma lösning med en uppbyggd golvyta och
ramp. På terrassen mot vattnet installeras en lyftplattform som är infälld i terrassen och har
samma beläggning. Mindre nivåskillnader vid
trösklar inne i slottet tas upp med kilar. En ny
utvändig trappa ordnas till nordvästra flygelns
sidotrapphus, för att nå boendet.

Genom att beskära
strandkantens
vegetation i ett
klassiskt barockt
mönster, patte
d´Oie, skapas en
spännande vy både
från vattnet och
från slottet.

Kalla delen – restaureras
”med händerna i fickorna”
För att förtydliga våra ställningstaganden för
restaurering har vi valt att beskriva ett urval av rum i den varma och kalla delen med
olika kondition och tänkt framtida funktion.
Genom detaljstudierna prövas våra beslut mot
dagens situation och vad som krävs för en ny
användning för slottets framtid.
Huvudentrén
genom dagens allé
förstärks med en
ny äppelträdgård
formad som en
barockinspirerad
boské.
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På bottenvåningen
ordnas restaurangkök och servering.
I mittzonen tas
besökarna emot.
Anpassningar görs
för tillgänglighet.
Här finns utställningar om samtidens
landskapskonst samt
kontor och serviceutrymmen. Den
samtida parken och
konsten är synlig
från Kyrksalens
utställning.

I den kalla delen görs inga förändringar i planlösningen och de restaureringar och rekonstruktioner som gjordes under byggnadshyttan
underhålls. Nödvändiga konserveringsåtgärder
utförs och påbörjade rekonstruktioner och
förstörda ytskikt bearbetas till en samlad helhet. Ilusningar av trä och andra obearbetade
ytor målas monokromt i ton med befintligt
snickeri. En helhet uppnås, men nytt och gam-

I utställningsmontrarna visas kartor,
modeller, animationer, filmer och
ljudinspelningar.
Montrarna är delvis
speglande för att
skapa en visuell koppling till rummen.
26

KO N T O R

malt kan ändå avläsas. Befintliga plankgolv från
1990-talet demonteras till viss del och installationer förläggs där under för att försörja utställningarna.
Kammare nr 2:D
Detta rum kallades under 1700-talet för grevinnans kammare och under åren har olika indelningar av rummet förekommit. Kammaren är
hårt restaurerad under 1990-talet och har en
udda gestaltning i sammanhanget.
Rummet är långsmalt och vetter mot norr.
Kulörerna är kraftigare än i övriga slottet, med
rödaktigt stänkmålade väggar och mörkt grå
snickerier, dessa lämnas oförändrade. Rummet
har dörrar i vardera ände och den mot trapphuset stängs för passage. De två fönstren kan
lätt mörkläggas vilket gör att rummet lämpar
sig väl för filmvisning, föredrag eller event kopplat till utställningarna i omkringliggande rum.
Golv, väggar samt tak lämnas orörda, med undantag för elinstallationer i golv.
Kabinett nr 2:L
Kabinettet har tidigare sannolikt främst använts
som ett mindre sällskapsrum och restaurerades
delvis under 1990-talet. I förslaget fungerar det
som ett rum för tillfälliga utställningar. Rummet vetter mot vattnet och saknar idag stora delar av sitt ursprungssnickeri. Saknade väggpaneler återinförs inte, utan rummet förses istället
med en enkel slät lägre sockel där elinstallationer kan döljas. Tillkommande snickerier målas i
en grå kulör som överensstämmer med grundkulören i befintliga listverk. Väggar rensas från
lösa putsdelar och tapetrester avlägsnas, skador
i vägg ilagas. Väggar kalkas med en tunn puts
i bruten kulör. Taket är i dag vävspänt med en
återmonterad grisaillemålning från 1600-talet,
som får sitta kvar. På väggen mot tak sitter ljust
gråa breda, dekorerade listverk i trä med syfte
att efterlikna stuckatur, dessa lämnas orörda.
Sal nr 3:C – Festsalen
Detta rum är slottets ståtligaste och har använts för fest i alla tider. Det kommer även
fortsättningsvis att användas som fest- och museisal, här är en del av den permanenta utställningen tänkt att placeras. Utställningen kommer
att delvis visas i spegelförsedda mobila montrar,
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detta för att skapa en visuellt tydlig koppling
till salens rumskvalitéer. Detta medför också
att montrarna blir underordnade rummets
gestaltning samt att det som ställs ut står i en
tydlig kontrast till det resterande. Där bygghyttans trärena rekonstruerade träpaneler står hårt
mot de restaurerade ursprungspanelerna, målas
dessa i en ljust grå kulör lik den angränsande
kulören på ursprungspaneler. Fält lämnas odekorerade för en avläsning av senare tillkommet
respektive ursprungligt. Belysning av utställningen sker med dagsljus samt den belysning
som integrerats i montrarna. När rummet ska
användas för event och middagar rullas montrarna åt sidan och fungerar istället som avskärmningar.
Varma delen
– tidslager med samtida uttryck
De västra och varma delarna ställs i ordning
och moderniseras för att fungera för nya behov
och funktioner för boende, restaurang och ateljéer. Den återtagna funktionen som bostad
ställer krav på iordningställande av slottets
dåliga skick efter hårdhänt hantering under
1900-talet. Rummen restaureras till funktionsduglighet och ges en helhetsgestaltning där
ändringar och tillägg är möjliga att läsa av som
ett nytt tidslager. Nuvarande kondition i denna
del av slottet tillåter större förändringar.
Nya indelningar av rum utförs så att den ursprungliga rumsvolymen kan avläsas. Installationer döljs eller läggs fritt beroende på situationen. Väggar lagas i och alla tidslager sparas
där det är möjligt. Rummen återställs till en helhet men nya paneler och snickerier utförs med
förenklad profilering. Måleri kompletteras men
endast i en kulör i ton med omgivningen. Betongtak och andra byggnadsdelar som fungerar
för den nya verksamheten behålls i befintligt
skick. Väggens möte med tak lämnas ren från
lister. Golv kompletteras i samma utförande
som byggnadshyttans men av enklare karaktär
med friser och bräder med fallande längd. Nya
tillägg blir ett tidslager med ett samtida utryck.
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tillfälle som ”främmande laqueij-kammaren”,
ett övernattningsrum för gästers betjänter. Under 2000-talet har den använts som utställningslokal. Rummet är idag avskalat och detaljer
i form av paneler eller andra snickerier finns
inte kvar. På golvet ligger furuplank som lades
dit i samband med tidigare utställningsverksamhet. Väggarna är putsade och har stora skador framför allt på vägg mot väster. Taket består
av gjuten betong från 1960-talet.
I förslaget är rummet tänkt att utgöra en
del av restaurangköket och anpassas efter dagens behov. Nuvarande blinddörr i fasaden tas
upp för att fungera som entré för leverans och
inlastning. Nivåskillnaden på ett steg mellan

På andra våningen
ryms fyra boenden
och ateljé. Här finns
också museirum
med fasta och tillfälliga utställningar
med fokus på 1700och 1800-talen.
Engelska parken
och lövteatern kan
beskådas från utställningsrummen.

En blinddörr öppnas
upp för transporter
till det nya köket.

Kammare nr 1:X
Kammaren har under åren haft flera olika
funktioner, på 1700-talet benämns den vid ett
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På tredje våningen
finns två tillgängliga
boenden och ateljé.
Här visas utställningar om barockens parker samt en
del om byggnadshyttans verksamhet.
Festsalen används
för fester, event,
utbildning och
utställning med
flyttbara montrar.

markytan och golv tas om hand inne i rummen
med en kort ramp. Köksfunktionens krav innebär tillägg såsom nya ytskikt, golv och installationer. Eftersom rummet är starkt förändrat
och inga äldre material eller spår av tidigare
funktioner än utställningsverksamheten har
hittats, är förutsättningarna också tillåtande.

Kabinett 2:Y
Rummets tidigare funktion har sannolikt varierat över tid, vid mitten av 1700-talet var det
bland annat möblerat med en skrivpulpet vilket
indikerar ett slags arbetsrum. Idag är rummet
skadat och visar spår av branden.
Golvet är av furuplank och de putsade väggarna bär rester av tapeter. Här finns även rester
av äldre taklist men dörrfodret är av nyare slag.
I taket finns nya träbjälkar från byggnadshyttans tid.
I förslaget byggs rummet om till ett badrum.
Kabinettet får en ny indelning i två lika delar,
som redovisas tydligt som ett tillägg genom att
den nya väggen utformas i trä och glas i anslutning mot tak. Rummet med fönster mot väster
bildar förrum med förvaring. Glaset har en
infästning mot vägg och tak med tunn glasningslist, så att rummets ursprungliga helhet kan
avläsas. Inre del av rum med fönster mot söder
blir toalett och duschrum. Proportioner och
materialval följer en karaktär gemensam för
Mälsåker med ett mindre detaljerat och stramare utryck, ett nytt tidslager.
Väggar rensas från lösa putsdelar och tapetrester avlägsnas, skador ilagas och väggarna kalkas
med en tunn puts i bruten kulör. Taket får en
ny brädpanel som putsas, befintlig bränd taklist ersätts. Eftersom rummet saknar snickerier
förses det med en ny lägre golvsockel samt kompletteras med dörr- och fönsterfoder. Eventuell
håltagning i bjälklag nyttjas för installationer.
Toalett- och duschrum byggs upp med
tätskikt och installationer för dusch. Golvet
beläggs med klinker i en grå kulör för att ansluta till övriga stengolv i byggnaden. Väggarna
putsas med tadelakt, en vattenavstötande puts,

Kabinetten i boendedelen delas till ett
förrum och toalett
med dusch. Tillägg
ges ett mindre detaljerat och stramare
utryck, ett nytt
avläsbart tidslager.
28

Golv i rummet beläggs med klinkerplattor i fall
och golvbrunn, plattorna går upp en halv platta
med hålkäl mot vägg och bildar sockel. Väggar
rensas från lösa delar och målningsrester avlägsnas, skador i vägg ilagas med puts. Dessa kläs
med kakel upp till samma nivå som nuvarande
målad bröstning, kulör på kaklet hämtas från
tidigare kulörsättning. Nya paneler, fönsterinklädnader och nya dörr- samt fönsterfoder
kompletteras där det saknas, trärena delar målas.
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och poleras upp till en halvblank yta. Installationer och avlopp dras i golv.

TRAPPHUS

Sal nr 3:N
Salens funktion har varierat under åren, men
sannolikt har den mestadels använts som sällskapsrum och bibliotek. Rummet har idag både
golv och tak av gjuten betong från 1960-talet.
Väggarna är putsade och bär rester av måleri,
stuck och träpaneler. En öppen spis finns vid
rummets östra vägg. Rummet är i dåligt skick
efter branden och har varit arbetslokal under
byggnadshyttan, därför kan ett friare förhållningssätt tillämpas i användningen.
Salen kommer att fungera som ateljé och verkstad för de konstnärer, hantverkare och utställningsmakare som är boende i rummen. Golvet får breda furuplank, väggar rensas från lösa
delar och tapetrester avlägsnas, skador i vägg
ilagas med puts. Väggar kalkas med en tunn
puts i bruten kulör. Rummet saknar paneler
och förses därför med en enkel slät lägre sockel.
Dörrar samt fönsternischer och fönsterinklädnad saknas helt, även dessa görs nya med enkel
profil. Samtliga snickerier målas.

T EK N I K R U M

M AG A S I N
M U S EU M

N

Delar av stuckaturen finns kvar längs taket,
dessa sparas och lämnas i sitt nuvarande skick.
Taket av gjuten betong behålls orört och väggarnas möte med taket putsas upp där stuckatur saknas. Eventuella tidigare håltagningar i
bjälklag nyttjas för installationer. El dras i ny
sockel samt under det nya golvet för att möjliggöra golvbrunnar. Ateljéfunktionen tillåter att
mer spår och patina kan vara kvar.
Museum med utsikt
Mälsåkers slott med sin historia och sitt omgivande landskap har unik potential att utvecklas
till en plats för berättelsen om landkapskonstens historia och framtid. Slottets nuvarande
kondition, till hälften restaurerat, till hälften
i väntan på åtgärder, ger både rekonstruerade
historiska miljöer och tillåter utveckling till nya
användningsområden. Vårt förslag renodlar
och bygger vidare på dessa möjligheter.

Vindsvåningen
nyttjas som utställningsrum för tillfälliga konstinstallationer och magasin
för slottets äldre
bevarade byggnadsdelar. Här finns
även teknikrum som
försörjer boenden
och kök.

Rummen restaureras
till funktionsduglighet och ges en
helhetsgestaltning. I
ateljédelarna tillåter
verksamheten att
spår och patina kan
vara kvar.

av
Martina Berglund
Mette Pettersson
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Tre rum på Mälsåker
– en fri digital rekonstruktion
Slottets barockmöbler
Idag står rummen på Mälsåkers slott i princip
tomma och det är svårt att få en uppfattning
av hur de tedde sig möblerade. Vårt projekt är
tänkt att skapa en känsla av och få en förståelse
för hur rummen kan ha sett ut under 1600och första halvan av 1700-talet, den tid som
brukar kallas för barocken. Hur var de möblerade och hur använde man rummen? Var
finns möblerna idag? Med utgångspunkt i en
inventarieförteckning från 1749 har vi gjort en
fri digital rekonstruktion av en sekvens av tre
rum på den översta våningen.
Vår planritning och bild är en rekonstruktion
och iscensättning av rummen på Mälsåkers
slott såsom vi tror att det kan ha sett ut. Med
utgångspunkt i litteratur om möbler och inredning under barocken har vi gjort antaganden
om deras placering och skapat en planlösning
där möblernas möjliga placering illustreras.
Med hjälp av Photoshop och Illustrator har

vi lagt in skisserade möbler i ett av rummen
(kammaren 3K) med eget fotografi som bakgrund. Som ytterligare komplettering beskrivs
rummets lösa inredning i förhållande till dåtidens inredningsmode och ideal i text nedan.
En stor del av möblerna och inredningen från
1600-talet fanns oförändrade kvar i slottet fram
till slutet av 1800-talet eftersom man inte bodde
där året runt. År 1889 köpte kung Oscar II en
stor del av Mälsåkers möbler på auktion. Dessa har förvarats på Husgerådskammaren men
under åren placerats ut på andra slott i landet.
Proveniensen Mälsåker har däremot inte ansetts
särskilt viktig och möblerna är därför svåra att
spåra idag. Några av möblerna återfinns dock i
Konseljsalen på Kungliga slottet och i Oscarssalen samt Stensalen på Drottningholms slott.
Bland möblerna i inventarieförteckningen från
1749 märks både den fransk-italienska barockstilen genom förgyllda gueridonger (små bord
på en fot), speglar, gyllenlädertapeter och andra

En fri digital
rekonstruktion av
sängkammaren på
översta våningen.
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inslag av guld och även den holländsk-engelska
stilen i form av stora skåp, svarta tavelramar
och möbler i mörka träslag.
Beskrivning av sängkammaren 3K
Rummet har idag ett mönsterlagt trägolv och
tak med stuckatur. Ovanför väggens träpaneler var väggarna vid denna tid klädda med
”flamerat brocadell”, ett slags sidentyg. Detta
byttes senare ut till ”franska skogstapeter” som
man kan se spår av även idag. Vid slutet av
1600-talet blev sängkammaren ett av bostadens
mest praktfulla rum och detta speglas även på
Mälsåker genom den påkostade möbleringen i
sovrummet. Rummet var fyllt av möbler trots
att det inte är så stort och ett av huvudmotiven
var sängen; tillverkad av ett enklare träslag men
målad för att imitera valnötsträ, dekorerad med
guldornament och med kappor av grön damast
med guld. Damast är ett tyg med invävt mönster vilket ger en glansverkan likt siden. Glans
fanns även i de fyra förgyllda gueridonger som
stod i rummet samt i två fåtöljer i grönt och
guld.
Grönt var nog annars färgen som dominerade i rummet genom sängens kappor, fyra stolar och en stor fåtölj klädda med samma gröna
damast. I sängen fanns en madrass stoppad
med ull och ett antal kuddar, några klädda med
blårandligt tyg och några med grönt sidentyg.
Där fanns även en dunbädd med grönt tyg på
den ena sidan och gult på den andra samt ett
grönt sidentyg med grönt lärftfoder. Att ha möbler som enhetligt hängde ihop genom material
och tyg var mycket populärt vid tiden och kallas för garnityr. I rummet fanns även två byråer,
den ena med lådor ovanpå, båda med intarsia
av tenn och buxbom. Där fanns dessutom två
taburetter, en möbel som även kallades kullerstol, en stoppad stol utan något ryggstöd.
Vid fönstren fanns både hissgardiner med
kappor och fransar samt rullgardiner, men
hur tyget såg ut kan vi bara gissa. En eldgaffel, eldskyffel och pust att blåsa med på elden,
fanns säkerligen intill den öppna spisen medan
två klädesborstar kanske låg på en av byråerna.
Ovanför spisen satt ett sk contrefait, ett porträtt, och på några av de andra väggarna gjorde
två speglar med glasram att ljuset från fönstren
och elden speglade sig i rummet.
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Trots att slottet inte beboddes året runt fanns
uppemot hundra olika objekt i de tre rummen,
alla i enlighet med barockens inredningsideal.
Möjlighet finns att återfinna fler av de möbler
som under åren placerats ut på andra slott och
som förlorat sin historia. Under tiden kan vår
rekonstruktion möjliggöra en föreställning om
hur dåtidens rum tedde sig.

En planlösning
som visar en trolig
möblering av salen,
kammaren och
kabinettet.

av
Lauri Vaher
Martina Berglund
Källförteckning
Andrén, Erik, Mälsåker. Ett Tessinslott vid Mälaren.
Med ett bidrag av Stig Fogelmarck. 1945
Holkers, Märta, De svenska antikviteternas historia.
Möbler och föremål 1525-1925. 2007
Thornton, Peter, Authentic Décor. The Domestic
Interior 1620-1920. 2000
Inventarieförteckningar från 1749 och 1766,
Riksarkivet
Arkivmaterial förvarat på Byggnadskonst
Arkitektkontor AB
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Barockens ljus på Mälsåkers slott

Ljuset under barocken
Fram till 1800-talet var livet inomhus större
delen av året framlevt i ett slags ständigt clairobscur. Människorna satt som omslutna av
små skimrande bubblor av ljus här och var i de
mörka rummen.
På nätterna kunde stjärnljuset eller månen
lysa upp. Belysningen i hemmet kom från levande eld i öppna spisar och kådrika torrvedsstickor. Till festliga tillfällen tog man till stöpta
ljus av talg eller vax.
”Kvinnan med
loppan” av Georges
de La Tour (15931652 Frankrike).
Han målade unika
nattliga bilder som
återger skenet från
levande ljus i en
driven teknik, bitvis
nästan pointilistisk,
Interiörerna präglas
av starka kontraster
mellan dunkel och
dager, ett enda
ensamt ljus slår litet
hål i dunklet.

mässingsbrickor med en lågt placerad mässingshållare för ett ljus. Geridong är litet högt bord
eller ställ att placera ljuskandelabrar på, vanligen med en tregrenad centralfot.
Barockinspirerat ljus i arkitekturen
Erik Lundberg, arkitekt och arkitekturhistoriker (1885-1969) arbetade med bely
sning inspirerad av äldre tiders ljus. ”Det är
svårt. Hur behandla det elektriska ljusets stumma fixhet?” frågar sig Erik Lundberg. Hans ideal
var att skapa känslan av den levande rörliga ljuslågan som ger ett varmt och stämningsskapande
ljus. Lika viktiga som ljuskällan var de ytor och
stoffligheter som träffas av ljuset som blanka
metallytor och förgyllda objekt. För att uppnå känslan av ljusfladder kombineras indirekt
reflekterat med direkt ljus silat genom springor
och hål. Upphängningarna och kanalisationen
arrangeras för att ge intryck av svikt och lätthet.
Armaturerna tillverkades av traditionella material som järn, mässing, koppar, trä och bladguld. Eftersom elektriskt ljus är en ny företeelse
i äldre byggnader kände han sig fri att gestalta
utan hänsyn till traditioner.

Ljuset på Mälsåkers slott

Exempel på armaturer
Väggplåtar hör till 1600-talets kanske mest
tidstypiska föremål. Formen är oval, rektangulär eller åttkantig med en eller flera ljusamar. De flesta är krönta av ett mindre, framåtlutat överstycke som fungerar som en extra reflektor. Detta dekorerades ofta med en mussla
eller senare under perioden med ett svällande
hjärta. Ljusplåtar var flata, ofta rikt dekorerade
32
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Dagsjuset är en av de speciella upplevelserna
av Mälsåker. Slottets symmetriska form, axialiteten och de många genomblickarna ger
en palett av dagsljus i olika skepnader. Direkt
solljus, indirekt norrljus, ljus från olika riktningar och väderstreck, släpljus, skuggverkan
och jämnt mjukt ljus.
Iscensatt ljus
I framtiden kan Mälsåkers slott vara ett museum eller ett besöksmål av annat slag. Efter
mörkrets inbrott ska belysningen ge besökaren
känslan av det artificiella ljus som fanns att
tillgå under barocken. Detta gestaltas genom
armaturer som iscensätter ljuset på samma sätt
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som då. Ljusbubblor som besökarna bär med
sig skapas i mörkret och ensamma ljuspunkter
slår små hål i mörkret och leder vägen mellan
rummen. Ljuset reflekteras i armaturerna och i
blanka delar av interiörerna.
Dagens ljuskällor är svårbemästrade och betydligt stummare än eldsken, levande ljus eller
det elektriska glödljus som Erik Lundberg arbetade med. Vad kan hans tänkesätt kring den
rörliga ljuslågan och behandlingen av ljuset
ge för insikter idag? Vilka fördelar kan LED
med långa brinntider och små installationsmått ge? Kan inspiration från Erik Lundbergs
svävande tillfälliga asymmetriska hantverksmässiga former ge ett liv som kan saknas i dagens
armaturer?
Armaturskiss
Förslaget är ett system av batteridrivna lösa
LED-armaturer som används i olika kombinationer som bygger på barockens ljusarmaturer,
väggplåt, geridong och ljusplåt. På väggarna i
rummen placeras väggplåtar av mässing uppbyggda liknande barockens med profileringar
och lekfulla former. Ljusplåtarna bär besökarna
med sig genom salarna. Ett nedåtriktat ljus
hjälper till att belysa golvet och trappor på
vägen. De fasta geridongerna är kopplade till
elkanalisation och fungerar som laddnings-

stationer för alla armaturerna. Systemet kommer att påminna om hanteringen av stearinljus
som brinner ut och byts efterhand. På samma
vis flyttas LED-armaturen runt mellan väggplåtarna, de bärbara ljusplåtarna och de fasta
geridongerna där de laddas upp igen.
Skiss på ljusplåt,
geridong och
väggplåt

av Mette Pettersson
Källförteckning
Peter Englund, Förflutenhetens landskap, 1991
Märta Holkers, De svenska antikviteternas historia,
möbler och föremål 1525-1925, 2007
Maria Walfridsson, Spretar slingrar bucklar lyser, en
studie av Erik Lundbergs ljusarmaturer, KKH 2007
En kammare på
Mälsåker, i dagsljus
eller belyst som
under barocken.
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Ett möte mellan tider
-att skapa en läsbar helhet
En studie i att utforska det gestaltade tillägget i
en befintlig miljö. Är det så att vissa tidslager är
mer kompatibla med varandra än andra? Är det
så att dagens uttryck skulle kunna samexistera,
som i det här fallet med Mälsåkers 1670-tal?
Jag vill påstå att den enskilda tidens förutsättningar är dess begränsningar, att samtidens
rådande normer skapar förhållningssätt och
ramar som gör det svårt att låta nutida uttryck
möta äldre kulturhistoriskt värdefulla. De restaureringsideal som råder vid tillfället för en
åtgärd blir norm för hur åtgärden utförs.
Är samtiden för ängslig för att våga gestaltas
med nutida uttryck? Vill den underordna sig
utan att riskera ett samspel på lika villkor?
Resonemang
Vad är det som gör att vissa tillägg, förändringar
eller kompletteringar fungerar bättre än andra?
Den konstnärliga kvalitén och det professionella utförandet, på både det ursprungliga men
även på det tillkommande, skapar förutsättningar. Att två väl genomförda gestaltningar med
hänsyn till samspel och med respekt för varandra har större möjlighet att fungera som en
helhet står klart.
För att ett tillägg ska uppfattas som väl
genomfört under lång tid krävs hög kvalitet
gällande material och utförande. Ett gott materialval har en förlåtande och en mer läkande
verkan på tillägg än andra.
God arkitektonisk eller konstnärlig kvalitet
hos båda gestaltningarna garanterar inte samspel. Men är då samexistens möjlig, förutsatt
att den tillkommande gestaltningen görs i förhållande och i balans till den ursprungliga eller
den tidigare gestaltningen?
Relevant är även frågan om det enskilda tidslagret är viktigare än helhetsupplevelsen eller
tvärtom, då de samlade lagren skapar helheten.
Det är aldrig eller sällan accepterat att göra en
pastisch, men väl att återskapa när något har
34
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skadats eller gått förlorat, om så sker inom en
rimlig tid vill säga. Var går gränsen mellan pastisch och rekonstruktion och vad bestämmer
vad som är rimlig tid?
De restaurerade snickerierna på Mälsåker
samsas idag med mindre ilagningar till mer omfattande kompletteringar, gjorda av Riksantikvarieämbetets byggnadshytta på 1990-talet. I
några fall har de nytillkomna panelerna målats
in med grundkulör liknande angränsande paneler. I andra delar har även dekorationsmåleri
utförts med syfte att efterlikna ursprunget.
Detta inkonsekventa förhållningssätt försvårar
läsbarheten. Dessutom slår de omålade partierna hårt mot helhetsupplevelsen av rummet.
Ett vant öga kan läsa av vad som är ursprungligt
och senare tillkommit, men i vissa lägen blir
även detta svårt. Nästintill ommöjligt är det när
det ursprungliga hamnat i en ny kontext.
Studie
Syftet är att studera vad det nutida gestaltade
tillägget gör för helheten och läsbarheten. För
att göra denna studie har jag låtit dokumentera
och fotografera ett rum och en vägg på Mälsåkers slott. En vägg som har snickerier, paneler,
socklar och lister samt en restaurerad kakelugn.
Det är ett av rummen där befintlig ursprungspanel samsas med av bygghyttan kompletterad
panel, komplettering som idag är trären.
Panelernas måleri är hantverksmässigt utförda med dekorativ ambition och om ett tillägg
görs, bör det då utföras med motsvarande ambitioner. Förutsätt att tillägget håller samma
kvalitativa nivå som tidigare utfört arbete.
Jag har gjort ett nutida förslag och undersökt
dess påverkan som en kompletterande utsmyckning för de restaurerade delarna. Syftet är
att skapa och studera ett komplett läsbart rum,
med tydlig redovisning av nutida tillägg.
Då panelernas måleri har ett dekorativt
syfte, men också är en viktig del av helheten, så
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är måleriet i sin form underordnad en arkitektonisk kvalitet. Därför vågar jag mig på att själv
gestalta och ge panelerna ett uttryck utan att
ha konstnärliga ambitioner. Detta även som ett
rent experiment med samspel mellan gestaltning i och av olika tider. Syftet är att se vad
mötet gör för den läsbara helheten. Smälter det
samman eller skaver det?
Jag vill med mitt tillägg också se om det är
möjligt att låta berätta något om historien, det
blir även där ett val av tid som berättas. Jag har
i denna studie valt att spegla förödelsen efter
branden 1945 som är orsaken till panelens om-

ständigheter. Rummet är givet större än dess
väggar, det finns alltid ett sammanhang och en
kontext att förhålla sig till. Rummet förhåller
sig till byggnaden som byggnaden till omgivningen som till dess historia.
Varje objekt är unikt och kräver sin specifika
hantering, men vikten av reflektion kvarstår
dock alltid. Detta för att kunna tolka sin historia, förstå sin samtid och förhålla sig till densamma.

Rummet där studien är utförd. Där
trärena paneler från
bygghyttans tillägg
under 1990-talet har
ersatts av 2016 års
gestaltade tillägg.

av Anders Stjärna
Restaurerad
ursprungspanel med
barockt ymnighetshorn från 1670-talet.

En gestaltad
studie som speglar
förödelsen år 1945,
från 2016
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Mälsåker Kvinnomuseum
I ett av stormaktstidens mest praktfulla slott
bryter vi tystnaden och synliggör kvinnoliv
med historiska och samtida perspektiv.

Förslaget till etablering av ett kvinnomuseum i
Stockholmsregionen lades fram till Stockholms
kommunfullmäktige år 2012. Realiseringen av
detta på Mälsåkers slott, en byggnad i statlig
ägo, utgör ett bärande underlag för upprätthållande av byggnaden.
Ett Kvinnomuseum
Vårt projektförslag Kvinnomuseum bygger på
ett behov som är både regionalt och nationellt.
I oktober 2015 lade Feministiskt Initiativ
fram en motion med avsikt att verka för ett
kvinnomuseum i Stockholmsregionen. Kvinnors historia har varit, och är, underrepresenterad i museala sammanhang eftersom
att dokumentation saknas. Detta innebär att
en stor del av kvinnors historia blivit frag36
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mentarisk och bitvis bortglömd. Kvinnomuseet på Mälsåkers slott skall vara tillgängligt
för alla, oavsett etnicitet, funktionsförmåga,
könsidentitet, religion eller ålder. Verksamheten skall verka i dimensionerna historia,
nutid och framtid och arbeta normkritiskt
med fokus på att undersöka och utmana
föreställningar om genus. Den manliga
normen på museer och det manliga tolkningsföreträdet i historieproduktionen skall
synliggöras, ifrågasättas och utmanas. Museet erbjuder ett redskap för att identifiera och förstå
de normer, maktordningar och strukturer som
begränsar förutsättningar, möjligheter och val
på livets alla områden – oavsett kön. Kvinnomuseet pekar på att förändring är möjligt och
uppmuntrar till handling!
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Idé

Mälsåkers slott står idag stängt större delen av
året och saknar bärkraftig verksamhet. Slottet
ingår i ett pärlband av Mälarslott och räknas
som en av arkitekten Nicodemus Tessin d.ä.
främsta byggnader. Efter verksamheten från
den byggnadshytta som etablerades på 1990talet i statlig regi, framstår byggnaden som ofärdig och tom, delvis restaurerad men långt ifrån
färdigställt. Det är väsentligt att byggnaden
hålls öppen för offentligheten med publika
aktiviteter. Byggnaden och dess omgivande
grönområde med tillgång till vatten skall kunna brukas av alla. En byggnad mår bäst av att
användas och därför, men också av ekonomiska
skäl, bör den ha ett användningsområde som är
öppet hela året. Slottet som museum, med restaurang i kombination med ateljéer och uthyrningsbara rum, har potential för att lyckas. Uppdelningen av verksamhet möjliggörs genom en
naturlig vertikaldelning av byggnaden, där ena
halvan innehåller flera historiska rum som både
kan användas till guidad visning och uthyr-

ning. Den publika verksamheten skall innehålla kurser, utställningar, kreativ verksamhet
och dramatiserade visningar. Denna verksamhet kan pågå samtidigt med och avskilt från
den del som hyrs ut för mindre konferenser,
konserter, föredrag, poesi och teater, fester,
bröllop etc. Uthyrningen av rum kan vara med
och delfinansiera den publika verksamheten
men museet bör huvudsakligen finansieras med
statliga medel.
Vertikal delning, visuell kontrast
Byggnaden har en tydlig axel, där ena sidan är
formad av rekonstruktioner och restaurering
under byggnadshyttans tid 1993-96. Resterande delar av slottet har inte berörts av restaureringen och är därmed präglad av branden
som drabbade Mälsåkers slott 1945.
Slottet har rum i olika skick som är präglade
av olika tider. Illustrationen visar gula fönster i den östra slottshalvan med restaurerade
interiörer och rosa i de som är orestaurerade.
Denna naturliga delning med gränsdrag-
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Illustration av
Mälsåker där slottets
historiska delar
representeras av gula
fönster och de delar
som behandlas mer
samtida markerats
med rosa. (Slottet
sett från norr.)

ningen öst – väst, går konsekvent genom alla
tre våningsplan utom vinden som behandlas
som ett plan och ingår i den västra delen. Det
rosa partiet hanteras genom att fylla i lakunor
och skapa hela, släta ytor. Detta ger en mer
samtida karaktär med möjlighet att sätta en
egen prägel på rummen. De släta ytorna i dessa
lagade rum skiljer sig från de rum som restaurerats. Kontrasten mellan dessa delar förstärker
varandra och bildar ett tema för museets verksamhet. Mötet skapar en dynamisk och inspirerande miljö.
I den östra delen av slottet ligger de rum som
är av extra kulturhistoriskt intresse, Festsalen
och Rokokosalen, som Riksantikvarieämbetet
fokuserade på under restaureringsarbetet på
byggnadshyttans tid. I denna del ligger också
Kyrksalen. Dessa tre rum symboliserar var sitt
århundrade, från sekelskiftet 1900 på bottenvåningen till 1600-talets barock på tredje
våningen och nås via byggnadens huvudtrappa
i dess mitt eller via de mindre trapphus som
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ligger i flyglarnas fyra hörn.
Korridoren med huvudtrappan i byggnadens
mitt bildar den fysiska gränsdragningen mellan
gammalt och nytt. Den ger ett dynamiskt möte
mellan olika rum men är samtidigt en avgränsning med möjligheter till parallella aktiviteter,
som är avskilda och kan pågå samtidigt eller
oberoende av varandra. Korridoren blir därför
också ett fysiskt brand- och säkerhetsavgränsande område. I direkt anslutning till mittkorridoren i den moderniserade västra delen
placeras en ny hiss för tillgänglighet. Vidare är
golvet i byggnadens bottenplan omlagt med en
lutning som överbryggar nuvarande trappsteg.

Historia är ett val

Historia associeras av många med kungar och
krig. Denna bild har skapats av de val som historieskrivare genom tiderna har gjort när de
skapat historia utifrån den tid som flytt. När
vi söker efter kvinnorna i historien möts vi ofta

RESTAURERINGSKONST

2015-2016

MÄLSÅKER

REVISITED
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Mälsåker utökas Mälsåker byggs
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av luckor. Kvinnor har av olika anledningar
hamnat i skuggan av männen. En anledning är
att kvinnor uteslutits från samhället, inte haft
rösträtt, tillgång till arbetstillfällen, utbildning
eller ansvar för kapital. En annan anledning är
det faktum att det i stor utsträckning är män
som skrivit historien. Kvinnors perspektiv har
värderats som oviktigt, mindre värt och valts
bort. Historia är makt och för att maktordningen mellan kvinnor och män ska rätas ut krävs
att kvinnoliv belyses. Kvinnomuseets uppgift
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blir här att med ett intersektionellt perspektiv
utmana och komplettera synen på museum och
traditionell historieskrivning. Med seminarium
och utställningar kan argumentationen för
kvinnors rätt och situation stärkas och belysas.
Det är viktigt att denna medvetenhet och kunskap når ut till såväl män som kvinnor, unga
som äldre. Jämställdhet handlar om demokrati.
Genom att lyfta kvinnan i historien öppnas en
diskussion om kvinnans roll i samhället idag
och framtiden.
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Tidslinjen lyfter
fram Mälsåkerskvinnor i relation till betydelsefulla kvinnor
och skeden genom
historien.
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Restaureringsprinciper

Kommunikation

WC

Museiverksamhet
Studios/ateljéer

Utställning
tillfälliga
Utställning
museum

Bottenvåning
Historisk miljö
Utställning
iscensatta rum
Uthyrningsbara rum

2:C

Övrig verksamhet
Personal

Andra våningen

Restaurang

Restaurering

Modernisering

3:N

Tredje våningen

De fyra olika våningsplanen i form av
färgkodade funktioner.

Vindsvåningen
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2:F

Gränsdragningen mellan slottets östra och
västra del går konsekvent genom alla tre våningsplan byggnadsfysiskt men gäller även aspekterna säkerhet (brandcellsindelning och
alarm), användning (kvinnomuseum och historisk iscensättning) och har två restaureringsprinciper, Moderniserat - Restaurerat. Rummen behandlas vidare efter tre förhållningssätt
som här exemplifieras utifrån tre olika rum.
För den restaurerade (östra) delen gäller:
- Restaurering av historisk interiör med flexibel
modern inredning efter behov.
- Iscensättning av rum med rekonstruktion av
historisk miljö och dramatisering.
För den moderniserade (västra) delen gäller:
- Konsolidering av lösa fragment, neutral ifyllning av bortfall/skador och nya ytor.
I denna del av slottet kommer nya funktioner in som ställer krav på nya installationer
och förhållningssättet är mer tillåtande men
förutsätter reversibilitet. Som princip är alla
lager tillåtna, också nya, som går in mot men
inte över de historiska.
I den historiska delen (öst), restaureras alla rum till en visuellt enhetlig upplevelse. Några av rummen har särskilda
konsthistoriska, antikvariska och estetiska
kvaliteter, dessa är bl.a. Festsalen på tredje
våningen och Salongen på andra våningen.
Dessa rum tillhör också de som Riksantikvarieämbetet lät restaurera under byggnadshyttan och närmast fullbordade. För dessa rum
gäller att påbörjat restaureringsarbete färdigställs. Byggnadsdelar (snickerier, tapeter, vävspända tak osv) återmonteras. Rekonstruktion
av delar som saknas. Konsolidering av skadade
ytor och ytbehandling i bottenfärg utan dekor. Vid önskemål om rekonstruerad dekor av
viktiga element, kan vald teknik ge en antydan
som bidrar till ett enhetligt intryck men skall
kunna särskiljas från originalet. Där det saknas
element, som väggbeklädnad, rekonstrueras
dessa. Som exempel kan anges ett tapetfragment från slottets nordöstra del, som analyserades och rekonstruerades under byggnadshyttan men sattes upp på prov i ett helt annat rum.
Tapeten är ett exempel på möjlig rekonstruktion av historisk yta genom nytillverkning. Det
bör vid rekonstruktion ses som mer intressant
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att välja en tidstypisk detalj från detta slott,
än från någon annan miljö, även om det blir
använt på annan plats än originalet. Denna
metod används där man saknar originalkällan.
Stor vikt bör då läggas på att återskapa rätt utseende och känsla genom val av korrekt material och teknik samt montering.
I slottets västra del skall olika tidslager inte
tas bort eller förstöras, men kunna återskapas
senare om så önskas. Det är dock viktigt att nya
funktioner och behov med nya lösningar och
ytor också tillåts. Detta kan innebära att historiska ytor och delar konsolideras för att inte
ödeläggas eller förringas, men utan att bortfall
rekonstrueras. Det innebär också att reparationer utförs som rena ilagningar för att hindra
sönderfall och ge en hel yta, men utan att de
historiska lagren rekonstrueras. Här skall istället ilagningen utgöra en bas för det nya lager
som tillförs. Vid behov kan också fragment
eller delar som inte kan bevaras säkert på platsen, eller som sitter i vägen för nya installationer, dokumenteras innan de avlägsnas och
magasineras på annan plats.

Möblering
I de iscensatta rummen finns det utrymme att
möblera rummen efter olika epoker. Möblerna
kan lånas eller köpas in. Mälsåkers slott har en
historia som sträcker sig genom flera epoker.
Ingen epok är mer betydelsefull än någon an-

De tre olika
förhållningssätten
illustreras utifrån tre
olika rum i slottet.

2 DELAR 3 rum. 3 förhållningssätt.

Teknik

KUNGL.

I alla restaurerade rum i slottets östra del, bör
tekniska installationer minimeras och integreras för att inte ödelägga den historiska upplevelsen, autenticiteten. El till takbelysning
dras med fördel genom överliggande rums (rekonstruerade) trägolv. Aspirationsdetektion
(brand) kan dras vertikalt genom kanalöppningar (öppna spisar). Hela östra delen kan
ses som en brandcell och sektionering minimeras för att göra minsta möjliga ingrepp.
Extra branddörrar kan sättas upp som tillägg
till originaldörrar ut mot korridor i västra
delen. Utrymning sker i huvudtrapphus samt
sidotrappor. Brandskyddet ordnas huvudsakligen organisatoriskt. Handsläckare och
utrymningsskyltar skall finnas. Dimsprinkling
kan användas vid behov, t.ex. för sektionering.

Iscensättning

Stilenligt restaurerad

Skarp ilagning

ETT RESTAURERAT
ISCENSATT HISTORISKT
RUM DÄR EN LÄR
KÄNNA EN KVINNA UR
MÄLSÅKERS HISTORIA

ETT RESTAURERAT RUM FÖR
TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR
ALTERNATIVT FÖR PUBLIK
VERKSAMHET

ETT UTSTÄLLNINGSRUM I
KVINNOMUSEETS FASTA
UTSTÄLLNING
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Gula salongen,
uthyrningsbar, här
dukad till
“rokokobröllop”.
Rekonstruktion av
1700-talsförlaga av
vävspända väggfält.

Golv

Snickerier

Vägg

Tak

nan. I exempel 2:F har vi valt att lyfta fram
1700-talets rokoko och ljusa kulörer med inspiration från bland annat Gunnebo slott.
Exempel på restaurerat rum
I Salongen 2:C återskapas en interiör från
Mälsåkers slotts historia. Syftet är att skapa en
upp-levelse av historien och slottet. Ursprungliga material tas till vara, så även tillägg från
bygg-nadshyttan. I rokokosalen rekonstrueras
väv-spända väggfält. Sidendamast i lämplig
kvalitet spänns upp på nya träramar som fästs
42
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upp mot den pustade väggen. Tillägget är reversibelt och berör inte originalytor. Fragmentet
av draperi-måleri i original på sydväggen fotograferas innan det täcks över av väggfältet som
inte berör ytan.
De fotokopierade schillerierna, dörröverstyckena, byts ut mot originalen som förvaras
på Nationalmuseum (gärna som en långtidsdeposition), eller om det inte är möjligt, rekonstrueras på bättre sätt. Detsamma gäller takplafonden av grevinnan Soop som Venus. Här
bör också rekonstruktion av stuckaturen som
skall rama in plafonden övervägas för att ge
rummet helhet. Fotografier av taket med plafond och stuck finns från tiden före branden.
De visar att taket behölls under moderniseringen av rummet under 1700-talet och ända
fram till modern tid. (Inventarielistor från
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Hedvig Catarina
von Fersen

I Grevinnans
sovrum finns
ingen inredning att
förhålla sig till vilket
ger möjlighet att iscensätta med möbler
som rekvisita.

via trapphuset samt baktrappa (utrymning).

Golv

Snickerier

Vägg

Tak

1700-talet finns också). Den felvända dörren
vänds rätt. Missfärgade delar av en restaurerad
spis tonas ned. I övrigt möbleras inte rummet
med historiska möbler, men ställs till disposition för olika bruk, som både kan vara (konst)
utställning, föredrag och festmiddag. Härav
följer att det måste finnas stolar och bord förvarade i byggnaden, och att möblering och
vakthållning av rummet vid uthyrning, måste
skötas av museet för att upprätthålla säkerheten
och undgå skador och slitage. Under uthyrning
disponeras rummet med egen in- och utgång
KUNGL.
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Exempel på iscensatt rum
Grevinnans sängkammare 2:F ger möjlighet att
lyfta fram och lära känna en kvinna ur Mälsåkers slotts historia samt iscensätta olika historiska epoker med hjälp av inlån och rekvisita.
Här är det museala förhållningssättet fritt och
ger förutsättningar att forma olika historiska
sammanhang för att skapa upplevelsevärden.
Grevinnans sängkammare blev nästan helt
färdigrestaurerad under byggnadshyttans restaurering. Von Fersens 1700-tal blev valt. Vad
som nu främst återstår, är att slutföra väggarna
som är (ny)putsade. Om dessa skall tapetseras
eller målas rätt på putsen får förundersökningar visa. Om det saknas originalmaterial att
återföra (från rokokoperioden von Fersens tid)
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Rekonstruerade
väggar enligt inventarielistor. Gyllenlädertapeter (1749)
och papperstapeter
(1766).
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eller dokumentation därom, kan rekonstruktion efter annan förlaga på slottet övervägas.
Det är då viktigt att utgå från vad som är mest
sannolikt för rummets funktion som grevinnans sängkammare.
Exempel på skarp ilagning
Lilla Salen 3:N utförs i de rum vars ytskikt
är skadade och ej berörda av byggnadshyttan,
i slottets västra del. Detta skapar släta ytskikt
som bildar ett samtida uttryck. Miljön blir
tillåtande och vänder en skadad miljö till något
kreativt och nyskapande. Dess kontrast till
övriga rum skapar perspektiv och vackra materiella möten.
Under von Fersens tid är detta rum på ritningen definierat som Salen, i storlek ungefär
hälften av Festsalen (rum 3:C). Under sekel-

Golv

Vägg

Vägg

Tak

skiftet (Sjögrens tid), är rummet angett som
Biblioteket. Detta rum exemplifierar de skadade rum som uppvisar alla tidslager inklusive
1960-talets synliga betongförstärkningar och
en travers. Väggarna har dekor och är fulla av
skador, fragment av dekormåleri och tapetstycken. I fönsternischerna är teglet synligt
p.g.a. stora bortfall av murputs. I flera rum i
slottets västra del finns rester av branden kvarlämnad, som brännskadade och förkolnade trädetaljer (listverk och panel) och värmeskadad
linoljefärg som kokat vid branden. Blåsbildningen har i flera tillfällen lett till färgbortfall.
I dessa rum putsas håligheter och bortfall
i muren upp, brännskadade trädetaljer tillåts.
Fragment säkras (lös färg konsolideras) men
ytorna och dekoren rekonstrueras inte. Ifyllnader bidrar till att stoppa förfallet och utgör en
underliggande bas för ny ytbehandling (väggfärg). Alla historiska lager är tillåtna men skall
inte konkurrera med rummets nya funktion
fysiskt eller visuellt. Om fragmenten inte kan
bevaras på plats, för att de stör eller riskerar att

Rummens skador
lagas och skapar en
slät, rå yta. Här visas
samtida konst såväl
som Kvinnomuseets
permanenta
utställning.
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KVINNOMUSEUM

Tessins fasadillustration med ny
skylt.

ödeläggas, dokumenteras de väl innan de avlägsnas och magasineras. Rummen kan om så
önskas restaureras vid senare anledning. Både
fragment och byggnadsdelar (som idag står
förvarade på vindsvåningen) kan tillbakaföras.
Fragmenten är fysiska tidlager som bidrar till
att berätta byggnadens historia.
I detta stora rum bidrar traversen och det
förstärkta golvet positivt till att möjliggöra olika
(konst)utställningar. Det finns möjlighet att
hissa upp otympliga objekt i byggnaden utan
risk för att skada de historiska väggarna i trapphuset. Den västra delen av slottet förses även
med en ny hiss, som löper mellan bottenvåningen och tredje våningen, denna kan
också användas för transport av objekt som
skall ställas ut. Trapphusets översta del med
vackert ljusinfall och stor rymd kan användas för utställning av konst, t.ex. i väggnischen och hängande från taket.

behandling och materialrikedom ger en flexibel funktionsanvändning. Byggnaden har en
naturlig dignitet tack vare takhöjder, materialskikt och detaljer. För att lyfta fram dessa
kvaliteter behövs enligt detta förslag en väl
genomförd restaureringsteori, med olika
nivåer på åtgärder. Vi ser ett värde i kontrasten mellan delarnas olika skick och hantering. Skadade rum återställs skonsamt för att
skapa en helhet som förstärker byggnadens
historiska autenticitet. Andra delar av slottet
är mer tåliga för krav på tillgänglighet och
nya tillägg, som restaurang och hiss. Byggnaden är ett av Sveriges mest praktfulla stormaktsslott och lämpar sig väl för at lyfta fram
kvinnors historia. Det är ett privilegium att få
möjligheten att inhysa en så betydelsefull verksamhet här som ett Kvinnomuseum.

Sammanfattning

av
Carin Bergström Linder
Clara Lindencrona
Marie-Lousie Lorentzen
Lenore Weibull

Utifrån ett långsiktigt och värdeskapande bevarandeperspektiv bör Mälsåkers slott bevaras
för framtiden som ett offentligt tidsdokument. Det sinnliga i barockbyggnadens ljusKUNGL.
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Bladguld som karaktärsskapare

Förgylld panel på
Mälsåker.

46

Förgyllning med bladguld
I restaureringsammanhang är förgyllning med
bladguld en vanlig metod för att markera en tidsepok. Förgyllning av brons och trä i exempelvis kyrkor och andra kulturhistoriska byggnader ger ett resultat som signalerar kvalitet,
status och stabilitet. Guld, ett grundämne, som
man kan äta. Livslängden på en utomhusförgyllning i 24 karat är 80 år.
Guld är känt för sin oförstörbarhet, påverkas
varken av ljus, luft, vatten, syror eller alkalier.
Det är mycket formbart – av ett gram guld kan
man dra ut en 2 km lång guldtråd. 30 gram
guld ger en kvadratkilometer bladguld.
För mer än 3500 år började kom den för
sta mer storskaliga guldbrytningen i Europa.
Den minoiska kulturen på Kreta hade uttömt
sina guldfyndigheter och skickade guldletare
utomlands. Guldletarna kom från ett kretenskt bergsfolk, daktylerna, som levde som ett
stenåldersfolk, därav historier om dvärgar som
samlade skatter i bergen med bergshackor.
Redan för 5500 år sedan kunde sumerna
och egyptierna hamra ut tunna guldblad för
förgyllning och då tillkom förgyllaryrket, ett av
världens äldsta som har förändrats minst över
tiden.
Centrum för bladguldsanvändning låg under medeltiden i Sydtyskland, men de första
maskinerna för guldslageri uppfanns redan av
Leonardi da Vinci i Italien under sent 1400-tal.
Fortfarande är helt mekaniserad framställning
omöjlig, den slutliga uttunningen utförs ännu
för hand med guldslagarslägga mot granitstäd.
En äldre metod att förgylla metallföremål,
var så kallad brännförgyllning. Föremålen
penslades med en amalgam bestående av
kvicksilver och upphettades sedan så att kvicksilvret förångades. Metoden slutade användas på
grund av de mycket giftiga kvicksilverångor som bildades. Idag anbringas guld på
metallarbete genom elektrolys (elektroplätering).
KUNGL.
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På Mälsåkers slott finns det i rokokorummet på
andra våningen flera exempel på hur rummets
karaktär har förstärkts med just bladguld på
vissa paneldetaljer.

Syfte
Att med detta arbete har det varit att praktiskt närma sig hur man faktiskt arbetar med
bladguld för att därigenom bli en mer precis
beställare. Hantverket kräver mycket erfarenhet, lärlingstiden är ca 12 år. Jag arbetade med
två processer för inomhusbruk vilket innebar
att jag inte lackerade ytorna då de inte behöver
vara väderbeständiga. Vid lackering riskerar
bladguldet att ”drunkna”, att lacken tar över
materialitetskänslan.
Bladguld på en plan yta, en studie i
ljusreflektion
Tillverkade en bladguldsmosaik (65x81 cm).
Process: Skar ut små rutor i bladguld och
applicerade på duk grundad med akrylbas.
Bladguldet, halvslaget transportguld, 23,75
karat. Pappret bladguldsarket är fäst på underlättar applicering - utan det stödjande skiktet
kan minsta luftdrag ändra bladguldets form.
Flyktigt, mjukt och formbart. En förgänglig form som är känslig för minsta andetag,
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varligheten när man applicerar guldet på anlägg
ningsmjölkens klibbiga underlag.

tills gnisseltorrt innan påläggning av bladguldet. De färdiga objekten ska inte vidröras.

Bladguld på brons, en studie i ytskikt
Förgyllde bronsavgjutningar för inomhusbruk,
olackerat för att inte bladguldet ska sjunka in
i lacken. Utgick ifrån tre torkade bönstjälkar
från trädet honey locust, växer på Brooklyn,
New York.
Process: Lödde fast ingjutningskanaler, sk gjöt,
i vax på bönstjälkarna samt penslade med shellack. Hade på sex olika lager, från grafit till grov
sand. En flytande lerblandning, slurry, som häftmassa vilket bildade gjutformar som brändes
i ugn 800 grader, efter urbränningen av vaxen
med svetslåga.
Formarna fylldes med flytande silikonbrons,
1050 grader, på Bergmans konstgjuteri vid
Skogskyrkogården. Efter gjutning hackas gjutformen loss, därefter sågar man av gjöten samt
polerar bort grövre ojämnheter med en slipborr.
Ytterligare ytbearbetning med blästring och
metallfil samt metallsandpapper.
Förgyllning enligt följande: Tvätta fettfritt
med t-rödsprit. Måla med linoljefärg, Lasol
Linoljefärg, 1A-94, guldockra, Engwall och
Claesson, 2 ggr för att förhindra oxidering.
Lager ett: tunn linolja, utspädd med 10%
balsamterpentin, torktid två dagar. Lager två:
tjockare linolja, nyöppnad burk behöver inte
spädas ut, torktid 2 dgr. Därefter Lefrancs
anläggningsolja 12 timmars öppettid. Först
bara pensla ett lager och låt torka 12 timmar,
därefter ett ytterligare lager, vänta 12 timmar

Slutsats
Som alltid är det svårt att lära sig behärska
ett hantverk på kort tid, den yrkesskicklighet
som en erfaren förgyllare äger är svår att
snabbt erövra. Framförallt torktider är svåra att
bedöma som nybörjare. Kunskap tar tid.
Ty en dröm är hela livet /
Själva drömmen drömmer vi
Sanningen
är om jordelivets lott;
Det är falska drömmar blott,
Den som lever, drömmer bara
och skall aldrig vaken vara,
Förrn sin domedag han nått.
....
Vad är livet? Moln som fara,
Rop som inga röster svara....
Intet verkligt är oss givet,
Ty en dröm är hela livet,
Själva drömmen drömmar bara.
Calderón 1635
av Carin Bergström Linder

Källförteckning
Pontus Tunander, Förgyllning. 1997

Bladguld på duk.
Förgyllda
bronsobjekt.
KUNGL.
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Slott som museum – En jämförande
studie av tre publika slott

Slotten öppnas
Slott har tidigt lockat till sig besökare och som
en följd av denna publika verksamhet har de
förändrats för att stämma överens med den
historia man vill eller ville berätta och visa upp.
För att få en bild av hur publika slott ställs ut

idag har jag gjort en jämförelse av tre slott som
i dag fungerar som museum.
Jag har studerat slotten i olika skalnivåer,
en GRIPSHOLMS
mer översiktlig
som1537
behandlar
själva
bygSLOTT
Henrik von Cöllen,
Fredrik
Nussdorﬀer
gnaden och en detaljnivå med moderna tillägg
och funktioner i centrum.

SKOKLOSTER SLOTT 1676 Caspar Vogel, Nicodemus Tessin d.ä.

Skokloster slott.
Uppfört 1654-1676.
Arkitekt Caspar
Vogel.
Förvaltare Statens
Fastighetsverk.
Gripsholms slott.
Uppfört 1537-1544.
Arkitekt Henrik von
Cöllen.
Förvaltare Statens
Fastighetsverk.

GRIPSHOLM

SKOKLOSTER SLOTT 1676
WENNGARNS SLOTT 1670 Jean De la Vallée

WENNGAR

48
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HUR STÄLLS

GRIPSHOLMS SLOTT 1537 Henrik von Cöllen, Fredrik Nussdorﬀer

Upplevelsen

Nya tillägg
Gemensamt för många publika slott och så För att göra de här gamla slotten publika och få
även för mina tre studieexempel är att man vill dem att fungera på ett bra sätt behövs moderna
visa upp en svunnen tid i form av historiska tillägg i form av informationsdiskar, butiksmiljöer såväl som att förmedla en känsla av interiörer, caféer, toaletter m.m.
Hur fungerar intentionen att uppleva tidens
en annan era. Detta görs genom att visa upp
originalinteriörer från byggnadens tillblivelse, vingslag och förmedla en trovärdig historia
med de moderna tilläggen?
miljöer som omgestaltats under SKOKLOSTER
olika ägares
SLOTTihop
1676 Caspar Vogel, Nicodemus Tessin d.ä.
I
fallen
Drottningholm och Gripsholm har
påverkan alternativt genom att medvetet frysa
man
haft
en
god tanke att placera moderna
tiden någon gång under slottets historia, i form
tillägg/funktioner som butik, informationsav en pastisch eller rekonstruktion.
Bakom dessa beslut, gestaltningar och iscen- diskar, utställning om byggnaden m.m. i en
sättningar ligger ofta restaureringsarktiekterna separat husdel/byggnad. Dessvärre har man
som på ett avgörande sätt formar vår bild av frångått denna idé och ändå spritt ut butik och
slotten idag. Bland dessa kan nämnas Ove diskar inne i slottsmiljöerna. Denna blandning påverkar
upplevelsen
av det unika tillfälle
Hidemark (Skokloster slott), Fredrik LiljekvistWENNGARNS
SLOTT 1670
Jean De la Vallée
(Gripsholms slott) och Erik Lallerstedt slotten har att sätta spår och utbilda.
På Skokloster har man lämnat ett helt
(Drottningholms slott).

Hur visas byggnaderna u

Hur görs moderna tillägg

DROTTNINGH

våningsplan åt dessa funktioner vilket fungerar
väldigt bra. I de iscensatta utställningsplanen
finns varken el eller värme vilket också bidrar
till en trovärdig känsla.
På Drottningholms slott har man valt att
placera ut bänkar i historiserande stil exempelvis i den stora trapphallen. Det hade i detta
fall varit bättre att göra tilläggen med vårt tids
formspråk.
På Gripsholms slott har moderna tillägg utformats på ett tydligt och välformulerat sätt. En
lyckad lösning formas på olika sätt beroende på
kontext men nya tillägg bör alltid utformas på
ett noggrant och medvetet sätt med slottets
huvudsakliga intention i sikte.

Drottningholms
slott.
Uppfört 1662-1699.
Arkitekt Nicodemus
Tessin d.ä.,
Nicodemus Tessin
d.y. och Carl Hårleman. Förvaltare
Statens Fastighetsverk.

av Clara Lindencrona
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Brandskydd
– i kulturhistoriska byggnader
Analytisk dimensionering
Vid val av brandskydd kommer lätt huvudfokus – att rädda mänskligt liv – i konflikt med
hänsyn till antikvariska värden och estetik.
Det är därför viktigt att man tillsammans med
brandkonsulten finner en lösning där hänsyn
tas till byggnaden utan kompromiss med säkerheten. Kunskap om byggnadens konstruktion
och material är viktig. Gamla tjocka murar
och brandbottnar kan t.ex. ge ett gott passivt
brandskydd och utgöra brandcellsindelning. I
kulturhistoriska byggnader bör därför brandskyddskonsulten samarbeta med antikvarie,
konservator och restaureringsarkitekt med analytisk dimensionering för ett anpassat brandskydd. Detta skall betraktas som en del av det
normala underhållsarbetet och uppdateras efter
behov.
Brandförebyggande
Med brandförebyggande arbete menas alla insatser som görs för att förhindra brand, både
tekniska och organisatoriska. Risken minimeras. Om brand ändå skulle uppstå slår brandreducerande åtgärder in för att minska omfattningen, t.ex. automatisk släckning (aktivt
brandskydd) och branddörrar som hindrar
rök- och brandspridning. Restvärdesräddning
(RVR) är också viktigt för att begränsa skadeomfattningen och bör ingå i den lokala beredskapsplanen, t.ex. evakuering av föremål under
brand och efter släckningsarbetet. Våta textilier
bärs ut på ett underlag för att de är tunga och
kan gå sönder vid hantering. Vattenskadat material fryses i väntan på konservering, osv.

Analys av Mälsåker slott

På Mälsåkers slott gjordes en värdering av
brandsäkerheten våren 2015. Ett förslag utarbetades men har ännu inte lett till vidare åtgärder. Slottet ligger isolerat med 30 minuter
estimerad utryckningstid från Strängnäs, längre om Stallarholmsbron är uppfälld. Det kan
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jämföras med ett normalt brandförlopp där ett
rum är övertänt efter 3 minuter! Vid branden
1945 ledde ett utsträckt släckningsarbete med
dålig vattenförsörjning, och som försvårades
ytterligare genom det kalla klimatet, till stora
brand- och släckningsskador. Dagsläget är inte
speciellt förändrat.
Att slottet stora delar av året står oanvänt är
tvådelat ur säkerhetssynpunkt. Brand som kan
uppstå genom mänsklig aktivitet undgås. Samtidigt kan inte faror och skador uppmärksammas direkt för omedelbar reaktion och insats.
Slottets nuvarande hyresgäst använder det som
museum sommartid och hyr ut det för privata
arrangemang utan övervakning, t.ex. bröllopsfester med bruk av alkohol och levande ljus.
Utomhus kan både naturkatastrofer, mänsklig
försumlighet och medveten vandalism (t.ex.
fimpar och gräsbrand) anses som möjliga hot.
Med lång insatstid för närmaste brandförsvar blir brandskydd och rutiner viktiga. Regelbunden uppsikt och kontrollerad aktivitet på
slottet, i kombination med effektiv detektion,
täthet mellan brandsektioner och automatiserad släckningsanläggning, skulle ge den bästa
brandsäkerheten men också kunna bidra till
ödeläggelse av historisk interiör. Vid val av
brandskyddsmetod, gäller att välja det som ger
mest skydd med minsta ingrepp vid installation och minst skada vid släckning. Statistiskt
sett värderas indirekta skador vid installation av
brandsläckningsanläggning och fel som större
än förväntad skada av brand. På Mälsåker finns
många ytor som är känsliga för vatten och
tryck, t.ex. stucktak och förgyllda lister. Dekorerade tak, dörrar och väggar är sårbara för
moderna installationer och håller inte modern
brandklass.
Brandsektionering
Konstruktionsmässigt kunde slottets gedigna
murar ge ett gott skalskydd och väggarna i trapphallen fungera som en naturlig brandcellsin-
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delning i slottets mitt, men då blir dörrarna
den svaga punkten. De är inte tillräckligt motståndskraftiga i täthet, tjocklek eller konstruktion för att hålla brandklasskrav. Detta kan lösas på flera sätt, men det är svårt att finna en
metod där man undgår ödeläggelse av sårbara
ytor och helhetsintryck. Rent tekniskt finns
olika lösningar, t.ex. applicering av transparent
brandskyddslack eller utbyte av historiska dörrar till dekorerade branddörrar. Dessa ingrepp
är irreversibla och/eller påverkar den estetiska
upplevelsen (brandlacken gulnar, krackelerar
och måste appliceras om för att ge brandskydd).
Dessutom kommer problem med otätheter och
stängningsmekanism. Ett alternativ kunde vara
tillägg av nya branddörrar innanför de historiska, t.ex. utmed västra väggen av mittkorridor,
och utgöra en brandsluss som stängs automatiskt vid brand. Estetiskt och antikvariskt är
ingen av alternativen optimala. Detta visar hur
svår brandsektionering är.
Detektion, släckning och beredskap
Genom att arbeta aktivt med brandförebyggande åtgärder som tidig detektion, snabb insats
och etablering av goda rutiner, kan man komma långt med brandskyddet utan ödeläggande
och ekonomiskt dyra ingrepp. Det finns dessutom släckningsmedel och metoder som inte ger
några (Hypoxic air) eller mindre omfattande
(gas och mist) släckningsskador.
Idag finns ett förslag om möjligt bruk av vertikalt dragen aspirationsdetektion. Denna typ
av s.k. tidig detektion är dyr både i investering och drift men effektivt överlägsen och kan,
till skillnad mot vanliga rökdetektorer, närmast
monteras osynligt. Övervakningssystem mot
inbrott kan också användas av vaktcentral för
kontroll av rökbildning. Dessa system bidrar
till snabb insats. Bruk av drönare ger nya möjligheter. En lokal insatsstyrka på Selahalvön,
som får alarm över mobilen, skulle kunna inleda raskt släckningsarbete. Brandposter som
hämtar vatten från Mälaren kan sättas upp vid
slottet, med koppling till brandslang. Vid året
runt verksamhet bör jourhavande personal finnas på slottet eller dess närmaste omgivning.
Automatiskt släckning, eventuellt flera typer
(vatten, dimma etc.), kan monteras i rum efter
analyserat behov om inte hela byggnaden kan
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eller bör täckas (handsläckare ska alltid finnas).
Extra sårbara rum kan undantas och bör inte
ha verksamhet som utgör risk för brand. Traditionellt är vattensprinkler mest använt men
ger störst skador vid utlösning. Gas- eller Hypoxicanläggning fungerar inte här på grund
av täthetskrav. Torrörssprinkler, våtrör utan
tryck och pre-action system minskar risken
för snabb oönskad utlösning. Vid pre-action
sker utlösning först efter att både rökdetektor
och värmesäkring reagerat. Dimsprinkler bör
övervägas. Den använder mindre vattenmolekyler (aerosoler) och mindre tryck än traditionell sprinkler och är därför mer skonsam
mot sårbara ytor. Metoden är dessutom effektiv. Elden drar åt sig vattendimman genom det
”sug” som naturligt bildas vid upptagningen
av syremolekyler. I Norge har denna typ, där
kallad ”mist” eller ”vanntåke”, varit rekommenderad av Norsk Museumsutvikling och
Riksantikvaren. Förutom snabb och effektivt
kontrollerad släckning ges möjlighet till mer estetiskt skonsam installation (mindre rördimension och mer flexibel placering än vattensprinkler). Utomhus kan fasadsprinkler skydda både
mot brand från utsidan, spridning vid stark
vind samt hindra brandspridning mellan våningarna via fönstren. Metoden används i Norge
för avsides liggande historiska byggnader som
stavkyrkor, och för svårsläckt och känslig tät
trähusbebyggelse (t.ex. Røros). I Sverige är det
endast använt i Eksjö. Intressant nog har de tre
stora konstmuseerna som nu renoveras eller
byggs, Nationalmuseum i Stockholm, Nasjonalgalleriet och Muchmuseet i Oslo, valt olika
brandskydd. Medan Nationalmuseet får full
sprinkling har de två norska ingen släckning
alls utan bara tidig detektion i sina utställningsrum. Alla har samma krav och utmaning – att
värna om och säkra värdefulla samlingar och
publika miljöer som inte tål vatten – men helt
olika lösningar.

Förödelsen var stor
efter brand och
släckningsskador
1945. Foto KKH.

Dagens brandsläckningsutrustning handsläckare.

av Marie-Louise Lorentzen

Muntliga källor
Tore Reigstad, säkerhetschef, Universitetet i Bergen
Krister Carlens, brandkonsult, Tyréns AB
Jakob Strömholm, HOS Arkitekter
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SEKEL
– en pod om byggt kulturarv
Pod
Jag har valt att arbeta med pod-formatet för att
det är ett lättillgängligt och trivsamt sätt att inhämta kunskap på. Min ambition är att sprida
intresse och kunskap kring byggt kulturarv. Att
inspirera och synliggöra kulturarvet, att förmedla ett antikvariskt förhållningssätt som borde
genomsyra all hantering av bebyggelse.
Teknik
Avsnitten spelas in med en ljudinspelare, en
Zoomspelare. Denna har lånats från Konsthögskolan och ger ett bra ljud. Men det räcker inte
bara med att ha bra teknik. Rummet som man
spelar in i måste också vara befriat från oönskat
eko. När filen är inspelad görs en brusreducering, som reducerar rumsljud. En gäst bjuds in
och ett ämne väljs ut. En dagordnings skrivs
ihop med punkter som innehåller associationer
och tankegångar utifrån ämnet. Innan samtalet skickas denna lista till gästen som eventuellt
utökar listan. Under samtalet ligger manuset på
bordet, det innehåller nyckelord. Det är en bra
ram för samtalet som spelas in och leds av mig.
Efter inspelning lyssnar jag igenom och anteckanar för att sedan klippa ljudfilerna i programmet Audacity. Filerna som ibland är flera
klipp om ca en timme sammanlagt kortas ner
till totalt en halvtimme. Vissa klipp sammanfogas med en jingel, melodistycket fungerar
även som ett litet koncentrationsuppvaknande.
Slutligen läggs ljudfilerna som nu är färdiga
avsnitt upp på internet med tillhörande bild
och text.
Intervju
Det blir ett annat resultat när ett ämne diskuteras verbalt än när det skrivs. Att spela in
ett samtal är att fånga ögonblicket då tanke blir
till språk. Avsnitten lämnar åt lyssnaren att själv
skapa sina bilder i huvudet. Att hålla samtalet
till ämnet samt att hitta bra vinklar är min uppgift i avsnitten. Inför varje avsnitt görs en re52
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serch och en inläsning. Källor till programmet
kan vara artiklar, böcker samt radioprogram
och dokumentärer. Framförallt är källan gästen
i fråga.
Avgränsning
Jag har valt att vara fri i mitt ämnesval och
inte vara för snäv. Ramen för podden är ämnen inom byggt kulturarv. De gäster jag har
bjudit in är av olika professioner med olika
perspektiv. Min ambition är att skapa en bred
bild av bebyggelse både genom ämnesval och
olika yrkesgrupper som representeras. Med
ämnen från offentliga rum till intersektionella
perspektiv och gäster inom såväl konsthistoria
som verksamma samhällsplanerare uppnås en
bredd. Bredden är en förutsättning för att kunna behandla ett så komplext ämne som byggt
kulturarv. Bebyggelse är inte endast arkitektur
utan alla materiella lämningar som formar vårt
förflutna, vår samtid och framtid. Kulturarvet
består av berättelser från olika tider, skildrar ett
bruk och ett behov.
Kunskapsläget
Idag blir utbudet av poddar större för varje dag.
De flesta är trivsamma samtal mellan två personer. Endel poddar har givna ämnen medan
de flesta är samtal om livsstil. Det finns ett behov av podden Sekel då det idag inte existerar
någon motsvarande.
Resultat
Avsnitten har blivit bra möten och diskussioner. Samtal är värdefulla och jag tycker att jag
med denna pod har lyckats fånga och ta tillvara
dessa.
https://soundcloud.com/sekelpod

av Lenore Weibull
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Hallwylska palatset
har ett porslinsrum.
Bild på funkiskök
med olivgröna
luckor.

Hallwylska palatset
Klara Gustafsson, museivärd på Hallwylska,
museet berättar om hur museet uppfördes, hur
greveparet utformade sitt hem och hur de sedan använde rummen. Det sägs att detaljer ur
matsalens träpanel är resterna av ett vrak som
fanns i marken där palatset byggdes och porslinsrummet har av besökare kallats för “walk in
vitrinskåp”.

Kök
Therése Holmgren, som är föremålsantikvarie,
och jag blickar tillbaka på hur köket som rum
och funktion har utvecklats över tid. 1600-talets slott hade en egen separat byggnad för
tillredning av mat. På stenåldern samlades all
funktion kring elden i ett stort rum, idag har
vi öppen planlösning. Cirkeln har slutits konstaterar Therése.
Bredäng från ovan,
ett äldre vykort.
Heydar Aliyev
center i Azerbajdzjan
av Zaha Hadid.

Mötesplatser
Kristin Strandberg, samhällsplanerare förklarar
att ”– Alla är proffs på sina kvarter”. Vi pratar
om hur det finns strategier för att planera en
plats och hur det kan användas för att utesluta
vissa grupper från platsen. Kristin tycker att
staden ska vara till för alla och uttrycker sin avsky för gräsmattor som är förbjudna att beträda.
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Synliggöra kvinnoliv
Stina Hagelqvist är fil.dr i konstvetenskap och
arkitekturhistoriker. Vi resonerar kring vad
som är det rätta sättet att lyfta fram kvinnor i
historien. Stina vill ha ett vardagsmuseum där
kvinnor och män belyses på samma sätt. Vi
nämner Zaha Hadid som vid inspelningstillfället ännu var i livet.
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Mälsåkers slott som
Stormaktsmuseum
Ett museum som med nya pedagogiska grepp
presenterar ett dramatiskt skeende i vår
historia, inrymt i en magnifik byggnad som i
sig själv är en del av berättelsen. En berättelse
som, liksom byggnaden, lever vidare.
Mälsåker slott är lämpligt som stormaktsmuseum, både på grund av dess historia som
stormaktsslott, och dess skick. Det nuvarande
skicket tillåter oss att göra anpassningar för att
kunna bli det museum vi vill skapa.
Det speciella med Mälsåker är den
välbevarade helheten, rummens proportioner
och sekvenser, ljuset, men även byggnadshyttans
insatser. Det anser vi kunna bevara även med de
anpassningar som behöver göras för att kunna
nyttja slottet som museum året runt.
Det viktiga är att det används, är öppet för
allmänheten – göra vårt kulturarv tillgängligt
för alla – samtidigt som vi lyfter en diskussion
kring begreppet stormakt.

Pedagogik är en
viktigdelavmuseets
verksamhet
Foto: Moderna
Museet

Koncept
Mälsåker utgör tillsammans med Vasamuséet
Sveriges stormaktsmuseum. De två platserna
kompletterar varandra och belyser begreppet
stormakt från olika vinklar.
Muséet har inga fasta samlingar, den enda
konstanta artefakten är själva slottet och
platsen. Verksamheten bygger på tillfälliga
utställningar och andra aktiviteter; dels på
traditionellt historiska eller kulturhistoriska
teman, som lockar en viss publik, dels på dagsaktuella, samhällsanknutna frågor som kan
locka andra.
På Mälsåker skildras det civila livet, hur
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såg vardagen ut för människor ur olika samhällsklasser och kön? Hur levde man på
landsbygden under en tid när det stora flertalet
levde utanför städerna? Herrgårdskulturen med
dess internationella influenser skildras, liksom
hur dessa i nästa steg togs upp av bondeklassen
eller påverkades av denna. Invandringen då
jämfört med nu. Vad vet vi om kvinnornas ställning i ett samhälle där männen ständigt drog i
krig utomlands? Barnens okända historia.
Vad är en stormakt? Sverige som stormakt på
1600-talet. EU som stormakt idag. Herrefolk
och - vad innebar begreppet svensk då jämfört
med nu? Statens behandling av samer, judar,
romer och andra minoriteter. Nationalism,
patriotism eller rasism? Sveriges krigiska förflutna som plötsligt tar slut, vi blir istället
världsmästare i fred.
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Det finns många spännande historier att
berätta, många med direkt koppling till vår
nutid.
Målgrupper
Stormaktstemat rymmer ämnen som kan
tilltala många typer av besökare. Kopplingen
till Vasamuséet erbjuder möjligheter. Med gemensam biljett där båtresa ingår kan man locka
turister under sommarhalvåret.
Det natursköna läget i landets mest tätbefolkade del är en annan omständighet som
talar för Mälsåker. En trevlig restaurang/kafé
och en gästhamn gör platsen till ett populärt
utflyktsmål. Med fri entré blir museibesöket en
del av upplevelsen.
Muséet har särskilt riktad verksamhet för
skolklasser med möjlighet till övernattning.
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Det är idag mycket svårt att finansiera
skolresor, vilket för många barn medför en
skolgång där de aldrig lämnar staden. Särskilt
drabbas barn i socialt utsatta områden.
Lägerskola med självhushåll till låg kostnad är
en åtgärd som motverkar segregation, samtidigt
som det ger muséet många besökare även under
vinterhalvåret.
Slottets interiör med dess suggestiva miljöer
och många rum i olika storlekar lämpar sig
väl för olika pedagogiska metoder, alltifrån
rollspel och historielekar för yngre barn till
gruppundervisning, teater och projektarbeten
för högre klasser. Hantverk är ett viktigt inslag,
med riktiga verkstäder för snickeri, målning,
vävning eller keramik. Muséet kan ha särskild
personal för detta, men medföljande lärare kan
också medverka.
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Kollage av idéer om
vad utställningarna
på Mälsåkers slott
skulle kunna innehålla.
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För nya byggnader gäller att de bör gestaltas som moderna tolkningar av sina
historiska föregångare och inte som försök
till rekonstruktioner. I höjd och skala ska
de anpassas till platsen, restaurangen och
sjöpaviljongerna som enplansbyggnader som
snarast framhäver slottets monumentalitet.
Mälsåker var ju, liksom andra slott och
herrgårdar, tidigare omgivet av diverse uthus
och nyttobyggnader.

Omgivningarna
Bil- och bussparkeringen behålls i befintligt
läge, en gångväg ansluter till den återställda
västra allén. Här uppförs en ny byggnad för
övernattande skolklasser. Grundmurar efter ett
äldre hus finns exakt på denna plats.
En mindre gästhamn anläggs. Muddring
och renovering av bryggan gör det möjligt även
för större båtar och transporter att lägga till.
En ny restaurangbyggnad placeras nära
stranden sydost om slottet, i detta läge fanns
tidigare ett orangeri. Restaurangen fungerar
som ett komplement till muséet men drivs i
egen regi.
Söder om slottet fanns enligt äldre kartor
två paviljonger, symmetriskt inordnade i den
axiala kompositionen. Dessa återskapas för att
inrymma servicefunktioner för gästhamnen
och komplement för skolverksamheten.
Situationsplan
som visar slottet
med dess omkringliggande funktioner
och angöring.

Entré
Den äldre väg som leder fram till slottet från
nordväst sätts åter i stånd. Rester av en trädallé
samt äldre kartor antyder att detta kan ha varit
den ursprungliga angöringen från landsidan.
Västfasadens södra dörr blir slottets museientré,
nära hissplaceringen. På så sätt kan slottets
huvudentré med dess mittaxel bevaras intakt

B

A

A : Parkering
B : Vandrarhem
C : Entré
D : Sjöpaviljonger
E : Restaurang
F : Gästhamn

C

D

D

E

F

Halvvägs genom
allén skymtar
besökaren slottet
och den nya
museientrén.
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Situationsplan som
visar slottet med
dess omkringliggande funktioner
och angöring.

verkstad, publik
kafé
administration
publika rum
toalett
verkstad, intern
hiss

och man behöver inte göra för stora ingrepp
eller kompletteringar för att komma nära
hissen, eller gå för långt för att ta sig till hissen.
Utvändigt kan man anordna en diskret ramp
eller markhöjdsättning för att ta upp den
måttliga nivåskillnaden till entrén.
Slottet
Byggnadens tre våningar anpassas för användning året runt.
Entréfunktioner med kassa, butik, kapprum
och toaletter placeras i bottenvåningens västra
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del. Ny hiss går upp till våning 1 och 2 trappor,
inrymd i det sydvästra hörnrummet, ett av få
lämpliga lägen inom byggnaden. Bjälklagen
göts av betong på 1960-talet och här finns inga
bevarade vävtak.
Ytor för utställning och andra publika
verksamheter, verkstäder, möten, administrativa respektive personalutrymmen finns
utplacerade på de tre våningarna. Det centrala
huvudtrapphuset används av besökare som
inte behöver hiss. På våning 1 trappa finns en
mindre kaffebar.
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Restaureringsprinciper

Stormaktsmuséet vänder sig till människor av
olika bakgrund, ålder och intressen. Mälsåker
ska göras tilltalande och användbart för olika
pedagogiska aktiviteter.
Slottets historiska och konstnärliga värden
är en tillgång för muséet men inte något
självändamål. Det ska vara ett museum över
Sveriges stormaktstid och samtidigt över stormaktsbegreppet genom tiderna, fram till idag.
Det ska inte vara ett museum över sig självt.
Olika tidslager ska kunna avläsas, men
inte på ett övertydligt sätt. Inte på bekostnad
av ändamålsenliga och estetiskt tilltalande
museilokaler.
Tak och taklister
Återstående, intakta, målade vävtak sätts upp,
med nya taklister av trä.
Taklister görs som kopior av de ursprungliga,
men målas täckande i en monokrom kulör.
Omålade trätaklister från byggnadshyttans tid
målas på samma sätt.
Synliga undersidor av betongbjälklag lämnas
obehandlade. Ytterligare rekonstruktioner av
stucktak ska inte göras.
Stucktak resp murade valvtak med eller utan
dekormålning restaureras varsamt vid behov.
Genomföringar för el, data, hisschakt m.m.
kan göras i bjälklag av betong eller dito av trä
från 1990-talet, men inte i murade valv eller
där stucktak eller vävspända tak finns.

Befintligt skick i
rum 3Q.
Bearbetad bild av
hur rummet skulle
kunna restaureras
med utgångspunkt
i våra föreslagna
restaureringsprinciper.

Väggar
Senare århundradens skikt som är brandeller fuktskadade, avlägsnas så att ursprunglig
putsad yta blir synlig. Ilagning med kalkputs
enligt samma principer som byggnadshyttan
använde. Ingen målning. Skillnaden mellan
nya och äldre putsytor syns utan att vara alltför
iögonenfallande.
Färgtrappor, brandrester och andra historiska
spår kan bevaras på vissa mindre ytor.
Snickerier
Som huvudprincip ska bevarade dörrar,
nischinklädnader och bröstningspaneler återmonteras. Kompletteringar och ilusningar görs
som kopior av de ursprungliga, men målas
täckande i en monokrom kulör som stäms av
58

KUNGL.

KONSTHÖGSKOLAN

RESTAURERINGSKONST

2015-2016

MÄLSÅKER

REVISITED

mot intilliggande befintliga kulörer.
Omålade dörrar, paneler m.m. från byggnadshyttans tid målas på samma sätt, detta
gäller även ilusningar och lagningar av trä.
I vissa rum, där alltför få snickerier finns bevarade, utförs väggar helt putsade från golv till
tak, utan lister.
Golv
El och data, ev. även värme, dras i sand under
övergolv. Nya mönsterlagda furugolv på reglar
i sand i de rum där golv ännu saknas, men där
de funnits enligt Nordiska muséets inventering
från 1934.
Nytt kalkstensgolv i entré, kapprum och
wc:n, till format och ytbehandling avvikande
från äldre stengolv i trapphallen.

Konsekvenser
För att skapa en enhetlig miljö i utställningsrummen fortsätter vi på många punkter det
arbete som byggnadshyttan påbörjat i slottet.
Tonvikten läggs på att skapa harmoniska bakgrundsmiljöer till utställningarna.
Det görs inga flera rekonstruktioner av
stuckaturtak. Inga snickerier lämnas heller
omålade. Dessa två ställningstaganden utgör den
största skillnaden gentemot byggnadshyttans
restaurering av den östra delen av huset. Rekonstruktioner med konstnärliga ambitioner får stå
tillbaka då rummens vackra proportioner klarar
en enklare utformning. Att lämna vissa betongtak
synliga kan utnyttjas för utställningsteknik, muséet behöver några rum med möjlighet till flexibel
ljussättning och AV-teknik.
Akvareller genomförda av gruppmedlemmarna på
Mälsåker, hösten
2015. Beslaget är
från rum 2K, bröstningspanel är från
2G och golvet från
2H. Kakelugnsdetalj
från rum 2H.
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Nya tillägg

Synliga tillägg för nya funktioner skall vara i
samklang med den kulörskala som redan finns
i byggnaden.
Materialen skall vara igenkännbara i andra
delar av slottet men av samtida form. Det är
viktigt att de nya tilläggen håller en hög kvalitet
som tål slitage, tidlösa material som åldras
värdigt. Koppar, mässing och järn, med olika
ytbehandling, kan användas för den nya hissen,
nya ramper vid trösklar och nivåskillnader.
Även väggar i helt nya lägen, till exempel vid
nya wc:n, kläs med ytbehandlad metallplåt.

Museiklimatisering
Användningen som museum förutsätter att
hela slottet värms upp.
I de två övre våningsplanen får flera av
utställningsrummen ett klimat som går att
styra. Inlån av känsliga föremål och möblering
av rummen med historiska möbler och tavlor
kräver en jämn relativ luftfuktighet och jämn
temperatur.
För att uppnå detta krävs att fönstrena
kompletteras och att slussar med glasdörrar
installeras mellan vissa rum. Klimatanläggning
placeras på vinden.

Kompletteringar
i bottenvåning
markerade i lila.
Nya väggar, hiss
och ramper i nya
material.

Inspirationsbilder
från Mälsåker samt
förslag på material
som kan användas
till tillägg.
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Nya montrar
Utställningsrummen skall vara möblerade
med montrar som är flexibla och går att flytta
mellan rummen. El och tele skall kunna dras
genom botten av montrarna för anslutning till
kanalisation i golv. Montrarna ska inte placeras
mot väggar och fönster utan stå fritt med en
lätt och transparent karaktär. Det är viktigt att
behålla rummens vackra volymer.
Konsekvenser
För att klimatisera utställningsrummen krävs
att nya tillägg som glasdörrar eller automatiska

glasslussar installeras. Det man förlorar då är
helhetskänslan av 1600-tals interiörerna. Det
är ofrånkomligt att glasdörrar är ett tillägg från
2000-talet. Meningen är att ingrepp i väggar
ska bli så små som möjligt men det är samtidigt
viktigt att konstruktionerna är täta. Befintliga
öppna spisar och kakelugnar kan uttnyttjas
för att föra in klimatiserad luft, för att få ett
så osynligt klimatsystem som möjligt. Vinsten
med dessa nya tillägg är att man kan möblera
rum och också hänga tavlor på väggarna. Det
blir en större kreativ frihet för museets personal
som skall producera utställningar.
Fotomontage från
Rokokosalen på
Mälsåker.
Förslag på monter.

Installationer dras
i undergolvet för
att uppnå maximal
flexibilitet.
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Hissen placeras i
hörnrummen. De
tre rummen är låsta
och fungerar därmed
som hisschakt.
Detta möjliggör
att hisskorgen kan
utformas som en
enkel glaslåda utan
yttre schaktväggar
– hissresan blir en
upplevelse där de
vackra rummen med
utsikt åt två håll
kommer till sin rätt.
1960-talets betongbjälklag bevaras
men sågas upp för
hissen, resten av
golvytan beläggs
med furubrädgolv.
Väggputs renoveras
och väggpaneler
återmonteras och
kompletteras enligt
samma principer
som gäller för övriga
rum.
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Entré och hiss
Vid entrédörren höjs marknivån upp till översta
trappsteget, upphöjningens sydsida släntas och
ansluts till befintlig grässlänt.
I entréhallen läggs nytt golv av kalksten.
Nya väggöppningar tas upp, eller befintliga
vidgas, till intilliggande utrymmen: hissen,
passage till muséet och biljettkassan. Dessa nya
väggöppningar kläs in med enkelt formgivna
foderbildande karmar av blank mässing.
Öppningar till passage och hiss har
utanpåliggande skjutdörrar med dörrblad av
laminerat klarglas samt rullbeslag och automatik som döljs bakom en överliggare av
samma metall. På detta sätt kan entrérummet
vintertid fungera som vindfång.
Konsekvenser
Dessa förändringar innebär ingrepp i väggars
murverk samt att två dörrar med äldre
snickerier, varav den ena från 1670-talet, demonteras för arkivering. Vinsten är att de tre
kabinetten på så sätt kan användas som öppna
hisschakt. De bevaras som rumsliga helheter
och kan upplevas av alla besökare som färdas i
hissen. En vertikal rumsfil skapas.

50
100 mm

överliggare i metall

rullbeslag

laminerat klarglas

av
Kirsten Fosstveit
Jakob Nobel
Sara Palmborg
Caroline Trolle

Öppningar till
passage och hiss
har utanpåliggande skjutdörrar
med dörrblad av
laminerat klarglas
samt rullbeslag och
automatik som döljs
bakom en överliggare av samma
metall. På detta sätt
kan entrérummet
vintertid fungera
som vindfång.
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Frå spesialdesigna kraftstasjon
– til ny funksjon med motsette krav
”Kraftstasjon Sauda III kan sees som et klassisk
eksempel på norsk kraftutbyggingspolitikk
for perioden 1906 frem til andre verdenskrig;
kraftverk til industriformål ble bygget ut av
industriutbyggerne selv. (...) Kraftstasjonen
Sauda III, som sto ferdig i 1930, er viktig for
lokalbefolkningen og stedets identitet. (...)
[Kraftstasjonen er] landets eneste kraftstasjon
i Art Deco-stil. Kraftstasjonen og rørgatens
formspråk har også internasjonal verneverdi.”
frå NVE, Landsverneplan Statkraft 2010, side 22

Eksteriør: Sauda
III skil seg ut blant
kraftstasjonane i
Noreg. Det er ein av
årsakene til at den er
vald ut som ein av
få stasjonar som skal
fredast i framtida.
Foto: vasskrafta.no

Bakgrunn
I 2012 blei kraftstasjon Sauda III stengt ned,
og ein ny moderne kraftstasjon blei opna like
ved. Dette har hendt, og hender framleis,
med mange eldre kraftstasjonar i Noreg.
Utfordringa kraftstasjon Sauda III står ovanføre
nå er slik sett lik med mange titals verneverdige
kraftanlegg: Kva er framtida til slike spesialiserte
bygningstypar?
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Den nye funksjonen
Dei seinaste åra før stenginga i 2012 hadde ein
diskutert ulike løysingar for ny bruk av Sauda
III. Då stenginga var eit faktum, blei det snart
vedteke at samlinga til lokalarkivet skulle flytta
inn i stasjonen.
Stiftinga Sauda lokalarkiv består av eigar
Statkraft, leigetakar Saudefaldene, Ryfylkemuseet, med fleire. Stiftinga har som sitt oppdrag ”å samla inn, bevara og gjera tilgjengeleg
privat arkivmateriale frå Sauda” (Brandal
2016). Målet er at samlinga kan tena som
eksempelarkiv for industrialiseringa av Vestlandet.
Samlinga til lokalarkivet har ikkje flytta
inn i stasjonen ennå. Planane er framleis på
skissestadiet, og det er fleire utfordringar som
ikkje er løyst. Ei av desse er knytt til oppvarming
og klimatiske forhold. I dag blir bygningen
varma opp av ein stor vifteomn for å bremsa
forfallet. Men dette er dyrt og lite effektiv, og
ein ser etter ei ny løysing. Utan oppvarming
— ingen bygning.
Problemstilling og metode
Kraftstasjonsbygningen er i prinsippet eit skal
rundt ein stor maskin. Den er uisolert og hadde
som oppgåve å sleppa ut varme, samt kjøla ned
maskinen (generatoren). Nå får bygningen ein
ny funksjon med heilt motsett krav: Å halda på
varmen.
Kan bygningen oppfylla desse nye krava? I
så fall: Korleis? Påverkar denne omvandlinga
opplevingsverdiane i bygningen?
Dette er problemstillinga eg har vald å studera
i denne oppgåva. For å gjera dette har eg studert
korleis bygningen fungerte - klimatisk sett - då
den var i drift som kraftstasjon. Vidare har eg
sett på romprogrammet for ny bruk, og skissert
ei romleg inndeling av dei nye funksjonane.
Eg har òg gjort studiebesøk og sett på aktuelle
referanseprosjekt, mellom anna Tysso i Tyssedal
som nå fungerer som museum.
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Funksjonsinndeling
Bygningen består av to volum: Eit stort rektangulært volum over fire plan som rommar
maskinane. Det er desse romma som har størst
opplevingsverdi; pedagogisk verdi, arkitektonisk verdi, kunstnerisk verdi, og symbolverdi.
Det andre volumet er tårnet som ligg bak, og
består av mange mindre rom som vender seg
mot eit sentalt trapperom.
Forslaget mitt er å leggja arkivfunksjonen i
denne delen. Her har ein best moglegheit til
å styra klima med varme og fukt, og trapperommet kan brukast som sjakt.
Det andre volumet må òg varmast opp, men
her kan ein tola større svingingar i temperatur.
Det viktige er å halda seg over null grader. Dette
volumet kan egna seg godt til andre museumsfunksjonar som utstilling og publikumsareal.
Utstillingar kan henta tema og material frå
arkivet. Parallelt er bygningen med alle sine
maskinar og tekniske installasjonar i seg sjølv ei
”utstilling” om kraftproduksjon.
Oppvarmingsprinsipp
Den nederste etasjen fungerer som varmesentral
med fjernvarme (spillvatn) frå næraste nabo:
Smelteverket. I varmesentralen blir det varme
vatnet fordelt til resten av bygget, dels som
vassboren varme (vatn-vatn) og til luft (vatnluft). I same etasje finst avfuktingssystem som
har vore der sidan kraftstasjonen blei bygd.
Avfuktaren kan fortsatt nyttast og torkar lufta
som vert sendt vidare oppover i bygget.
Kjølesystemet er òg lokalisert i den nederste
etasjen. Her tar ein inn sjøvatn som kjølevatn.
I fordelinga av varme og kjøling brukar ein
eksisterande system med røyr og luker/ventilar.
I taket i maskinhallen monterar ein vifter
som pressar ned varmluft og sørgjer for sirkulasjon av luft i rommet.
Hjartet i bygningen er maskinane. Det er
avgjerande at desse òg vert bevart. Dvs rett
temperatur og fukt. Ei løysing kan vera å bruka
maskinane som vertikale kanalar for varmluft.
At ein bør nytta eksisterande system for
oppvarming og ventilasjon ved restaurering av
eldre bygningar er vel ikkje noko nytt. I tilfellet
Sauda III er dette ekstra viktig då dette så sterkt
uttrykkjer bygningen sin funksjon. Her er
maskinen og bygningen uløyseleg knytt saman.
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Interiør:
Maskinhallen er
komplett med alle
installasjonar frå då
den var i drift. Foto:
suldalfoto.

Arkiv
maskinhall

Utstilling
Varmesentral

generator
turbin
vatn

Tverrsnitt. Arkivdelen er plassert
i tårnet, medan
utstillingsareal
er plassert i
maskinromma.

av Kirsten Hellerdal Fosstveit
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Den engelska parken
– om spår i terrängen, gamla kartor
och några slingrande funderingar
”Borrowed landscape” betyder att utnyttja
utblickar mot pittoreska naturformationer
eller byggnader i omgivningarna och därigenom skapa en illusion av ändlöshet.
Idén importerades från Fjärran Östern på
1700-talet, begreppet finns inom såväl kinesisk
trädgårdskonst – jiejing, som japansk - shakkei.
Tanken stämde med tidens romantiska
naturdyrkan och blev en ofta använd metod
att göra en parkanläggning mer storslagen
än medlen tillät. Kan den ha tillämpats på
Mälsåker?
Del av ”karta över
Ytterselö socken,
1853-55”
Kullens position:
59°23’13’’N /
17°18’32’’Ö.

Någonting fanns på skogshöjden norr om
slottet. Det ser ut som en bläckplump på kartan
från 1851, men framträder som en tydlig, rund
byggnad på kartan från 1853. Den är exakt
placerad i norra änden av slottets nord-sydaxel,
i en obruten siktlinje från slottets norra entré.
Här finns idag en låg kulle av jord, sten och
tegelkross, med ca 6 meters diameter.
Tio meter väster om kullen finns en
jordkällare med flera rum, murad av huggen
gråsten med valv av tegel täckta med beväxt
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jord. Källaren kan ha byggts som uthus till det
närliggande bostadshuset och har kanske inget
avsiktligt samband med parken.
Kullen verkar däremot ha varit ett gestaltat
inslag i kompositionen, frågan är vad? Platsen
är väl vald för ett torn, där den ligger i utkanten
av en höglänt platå. Redan på marknivå har
man en vidsträckt utsikt. Idag, när sluttningen
är bevuxen med skog skulle en lägre struktur
inte synas, men för ett par hundra år sedan kan
siktlinjen från slottet ha varit fri. Kanske fanns
här en ruin, en mindre paviljong eller en ättehög
med runsten på toppen. En högre struktur
omgiven av lägre träd och buskage, skulle synas
på avstånd, sedan döljas av växtlighet när man
närmar sig, för att till sist åter dyka upp när
man rundat buskaget - en iscensatt vandring
som avslutas med en “surpris”.
På kartorna från 1851 och 1853 finns en
byggnad på Gårdsholmen, på öns norra del.
Även på trädgårdsarkitekten Knut Forsbergs
vidlyftiga förslag till parkanläggning från
mitten av 1800-talet finns en byggnad, men
nu placerad på mitten av ön, samt slingrande
promenadstigar. Inga spår av detta går att se
idag. Ön är full av liggande trädstammar som
bävrarna fällt. Vid stranden på dess nordvästra
sida har de byggt ett bo med storslagen utsikt
mot slottet, som ligger rakt över vattnet….
borrowed landscape.
Det är svårt att tro att en trädgårdsarkitekt
vid slutet av 1700-talet skulle ha avstått från
möjligheten att placera en mindre byggnad på
denna sida av ön, nära vattnet så att den kunde
ses från slottet med sin spegelbild på vattenytan.
Den östra delen av landskapsparken har enligt
kartorna från 1850-talet också haft slingrande
gångstigar liksom de som bevarats på kullen
väster om allén. Dessa kan inte spåras idag,
däremot finns här 2-3 meter djupa, raka diken.
De kan ha grävts av de norska militärer som
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flyttats hit när den nutida gräsmattan anlades.
Man skulle ganska enkelt kunna återskapa
några av landskapsparkens gångstigar bara
genom att rensa i befintlig vegetation. Ett
minnesmärke över norska legationens tid
på slottet kunde bli ett naturligt inslag. Ett
alternativ vore att gallra hårdare och skapa
en öppnare, betad yta med bevarade träd i
små dungar, ”clumps” och “solitarys” enligt
den engelske landskapsarkitekten Capability
Browns terminologi.
I båda dessa varianter kunde de norska
skyttegravarna bevaras.

Speglingar i vatten.
Ett rundtempel
med kolonner
av björkstammar
med bark och
näver kvar. Castors
tempel, sjöfararnas
beskyddare.

Vem ritade landskapsparken?
Knut Forsbergs förslag är av sent datum, och
kan aldrig ha utförts i sin helhet. Om delar av
den ändå genomfördes borde den ha anslutit
till en redan existerande park.
Adolf Fredrik Barnekow var trädgårdsarkitekt
och direktör för de kungliga spektaklen hos
Gustav III och var den förste i landet som
ritade parker enligt de nya engelska idealen.
Han gjorde på 1770-talet två förslag på engelsk
park åt F A von Fersen för dennes slott Ljung.
von Fersen var även ägare till Mälsåker vid
denna tid. Barnekows ritningssamling förvaras
på Skabersjö slott. Om Barnekow gjorde en
plan över Mälsåkers landskapspark skulle den
kunna finnas bland hans kvarlåtenskap.
Naturligtvis kan landskapsparken kommit
till utan att någon arkitekt varit inblandad.
En trädgårdsmästare kanske planerade den
tillsammans med slottets ägare eller ägarinna.
av Jakob Nobel

tränade här under kriget, och skulle därmed
ha ett historiskt värde då de flesta spår av
denna episod av Mälsåkers historia sopats igen.
Att de varit ett avsiktligt gestaltningsinslag i
landskapsparken verkar osannolikt. Här finns
även stora, grovt huggna block av gråsten som
ligger utslängda i terrängen. Möjligen är dessa
rester av formträdgårdens terrassmurar som
KUNGL.
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Mälsåkers dekorationsmålade tak

Dekorerade platta innertak under
1600-talet
Olika takformer inbjuder till olika slags utsmyckningar. Under mitten av 1600-talet blir
det vanligare med platta tak i herresäten och
slott. Renässansens dekorerade kassettak ersätts
av påkostade stucktak och bemålade släta tak.
De bemålade taken fick ofta dekorationer i
tromp lóeil-teknik. Färgskalan var ofta grisaille
med en kulört bottenfärg. Det är lätt att
uppfatta den bemålade stuckimitatonen som
en billig ersättning när pengarna inte räckte till
för stuckatur.
Slutet av 1600-talt var det en mycket aktiv
byggperiod för den svenska adeln och även för
kungahuset. Läckö slott inreddes och dekorerades under 1660-talet. Inredningarna där
är ett av de tidiga exemplen på släta tak med
målad stuckimitation.
Andra slott som byggs under 1670-talet med
liknande dekorerade innertak är Bogesund,
Salsta, Sandemar och Mälsåker. Men också
kungliga inredningar som i Drottningholms
norra Drabantsal fick dekorationer av målade
stuckimitationer på väv.
Herresätena
blir
stilbildande
och
dekorationsmåleriet i den här stilen utförs i
kyrkor i hela Sverige långt in på 1700-talet.

Rum 2K, grisaillemålat 1600-talstak.
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Dekorationsmålade vävtak på
Mälsåkers slott
De dekorationsmålade taken på bostadsvåningen är utförda av målarmästare Petter
Månsson 1675.
Måleriet utfördes direkt i taket på den
uppspikade väven. Våderna är inte sydda utan
endast spikade omlott. Till understrykning
av taken inköptes ett antal tunnor med råg
som användes för att göra grundfärgen, en
slamfärgn, något som tydligt ses i färgen som
är full av småax.
Grisailleornamentiken och den kulörta
bottenfärgen är utförda med linoljefärg.
Mer än hälften av bostadsvåningens vävspända tak finns bevarade. Vid branden 1945
förstördes fem av de ursprungliga taken när det
övre våningsplanet störtade in. Idag finns två av
de bevarade taken monterade på sin plats.
De flesta av de återstående vävtaken är mycket
välbevarade och skulle kunna återmonteras. De
har förvarats rullade och fått viss konservering.
Alla tak utom ett har förvarats på slottet sedan
branden 1945.
Byggnadshyttans restaurering
Under byggnadshyttans arbeten på Mälsåker
(1993-96) har innertakens restaureringar
och rekonstruktoner iscensatts på olika sätt.
I två av rummen som restaurerades fanns
orginaltaken från barocken kvar (2K och 1L).
De blev nedtagna efter branden för att sedan
konserveras under 1990-talet, innan de sattes
upp på sin ursprungliga plats. I rum 2K har
man gått längst med rekonstruktionen av
taklisten som dekormålats i grisaille efter Åzelius
fotografier. I rum 1L valde man att gråmåla
taklisten utan att återskapa grisaillemåleriet.
Taket i 2L och 2G hör till de rum som i
branden fick helt förstörda innertak. Rummen restaurerades med de originalsnickerier
som fanns kvar och kompletterades med
ny ilagningar i panelen. Även taken har här
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Foto: Nordiska museets, Nils Åzelius,
1934.

nytillverkats, men på två helt olika sätt.
Rum 2L har fått ett trätak, bemålat i mörkgrå
nyans. Den bemålade taklisten är en kopia
efter den ursprungliga taklistprofilen. Det
ger ett mycket enhetligt och vackert intryck.
I rum 2G har man valt att göra ett omålat tak
med spänt linnetyg i smala våder som spikats
på plats. Även här har man rekonstruerat
taklisten men valt att lämna den omålad.
Det är för mig tydligt att volymerna i taklisten och
taket går förlorade och rumsuppfattningen blir
en helt annan när man bemålar dessa material.
Inte i något av dessa två rum valde man
en rekonstruktion utifrån Nordiska museets
bilder som visar hur det sett ut före branden.
Fortsatt restaurering av rummen i
bostadsvåningen
Fem stycken tak finns fortfarande förvarade
på rullar och kommer förmodligen att
återmonteras på sina rätta platser någon gång
i framtiden.
Men hur skall man göra i de rum där taken gått
förlorade? Kan man fortsätta rekonstruktionen
av taken som man har gjort på plan 3? Där har
man med hjälp av stuckornament och efter
fotografier rekonstruerat hela stucktak.
Hur taken såg ut innan branden är mycket
väldokumenterat. Detta gäller även bostadsvåningen på plan 2. Fotografierna som togs av
Nilz Åzelius när Nordiska museet inventerade
Mälsåker under 1930-talet håller mycket hög
kvalitet. Det skulle kunna gå att rekonstruera
takmåleriet igen efter dessa fotografier. För att
studera måleritekniken har man tillgång till de
nu nedtagna taken som ligger på rulle.
De svartvita fotografierna avslöjar inte vilka
KUNGL.
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Ej uppsatta
1600-talstak målade
på linneväv.

kulörer som de försvunna taken har haft. Men
eftersom rummen skapades som helheter där
snickeri och tak har samma kulör kan man
med snickerierna som utgångspunkt se vilka
pigment som använts för bottenfärgen på
taken. Snickerierna har i större utsträckning
undkommit branden och finns nu lagrade i
slottet.
Byggnadshyttan på 1990-talet gjordes som en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd med syfte att
sprida kunskap om traditionella material och
arbetsmetoder för hantverkare. Utgångspunkten var att så troget som möjligt ansluta till
äldre material och metoder. Det pedagogiska
syftet att visa hur inredningarna har tillverkats
har i min mening fått stå över den rumsliga
uppfattningen.
Mitt förslag inför fortsatt restaurering av
rummen är att taken får en bemålning. Man
kan välja att måla dem i en neutral färgskala
som överensstämmer med resten av rummets
snickerier.
Men man har också valet att göra en
rekonstruktion av dekorationsmåleriet utifrån
fotografier och färgundersökningar.
av Sara Palmborg
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Museum Gustavianum
– ur installationsteknisk synvinkel
En 1600-talsbyggnad, en byggnad från stormaktstiden – hur kan det fungera som museum? Moderna krav på installationer, tillgänglighet, värme, ljus, mörker, luftfuktighet, ska
samsas med kulturhistoriska värden, unika,
omistliga värden.
Jag har valt att titta närmare på installationerna på Gustavianum; luft, värme, el. Hur
fungerar det i Museum Gustavianum? Är det
något vi kan lära av och ta med till Mälsåkers
slott?
Tekniska system
Mellan 1996-1997 genomfördes den senast
stora ombyggnaden. Arkitekt Ove Hidemark
anlitades för att anpassa byggnaden efter Museum Gustavianums verksamhet.
Värme och varmvatten produceras via fjärrvärme som tas in genom en kulvert till en
undercentral i källaren. Uppvärmningen av
byggnaden sker huvudsakligen via radiatorer
med vattenburen värme. Det finns flera golvstående radiatorer från 1920-talet som jag tycker fungerar mycket bra i utseende och smälter

in i miljön, utan att göra större ingrepp.
Luften tas in i rummen via öppna dörrar.
Frånluften tas ut via ventiler i kanaler som givits ett undertryck. Ventilerna sitter i gavlarna på
varje plan. Ett auditorium och kontorsrummen
på bottenplan har ett eget till- och frånluftssystem. Från källarens fläktrum är kanaler dragna
i ett schakt invid den norra gaveln till auditoriets gradänger. Frånluft tas via schaktet invid
hissen upp på vinden där kanaler går under
den anatomiska teaterns gradänger till fläktar
på den oinredda södra vinden. Slutligen släpps
frånluften ut via äldre skorstenar.
Den anatomiska teatern ventileras endast
genom naturliga otätheter. Förstärkt frånluft
tas också ut från wc-utrymmen och ut i befintliga skorstenspipor. Viss tilluft tas in genom
otätheter i fönsterspringor och de flesta fönstren är öppningsbara.
Det finns ett mindre kylsystem som förser
ett serverrum på den södra vinden med kyld
luft. Även hissmaskinrummet på entréplanet
har ett kylaggregat. Den inredda norra vinden
och utställningssalarna ska nattetid kylas med

Figur som schematiskt visar luftsystemet. Grönt visar
tilluft till utställningssalarna,
gult – tilluft till
kontorsrummen,
blått – auditoriet,
rosa – wc-grupper
Bild: AIX arkitekter
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hjälp av ouppvärmd ytterluft som tas in i trapphuset. Ventilationssystemet har värmebatteri i
tilluften för att kunna värma kall luft som tas
in i huset. Inkommande el kommer genom källarmurens östra sida och här sitter även elmätaren. Vertikala schakt finns i anslutning till en
utrymningstrappa. Horisontell eldragning är
till stor del gjord i bjälklagen.
I utställningssalarna finns kanalisations-system på liggande moderna lättreglar som lagts
mellan bjälkarna. Dessa nås från demonterbara
frisbrädor i trägolvet. Montrar ska kunna få
anslutningspunkter till kanalisationen genom
att lokala hål borras.
Det finns en automatisk brandanläggning

med larm kopplat till räddningstjänsten. Anläggningen bygger i huvudsak på rökdetektorer. Den anatomiska teatern har ett s.k. samplingssystem, vilket bygger på analys av luften.
Vindsutrymmet i basen till teatern är sprinklat
med ett torrsystem som ska vattenfyllas av
brandkåren invid utrymningstrappan på bottenvåningen. Många dörrar i brandcellsgränserna har magnetisk uppställning som stängs av
vid brand.
Framtiden
Uppsala Universitet har en av Europas största
samlingar av europeisk konst. Man planerar att
flytta en del av denna konst från Universitetshuset och Uppsala slott till Gustavianum och
göra den mer tillgänglig. Hur påverkar detta
byggnaden? Högre säker-het naturligtvis, klimatanpassningar och anpassningar av installationer och högre brandkrav. Denna planering
KUNGL.
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pågår idag och jag vet inte ännu hur det kommer att påverka byggnaden och dess kulturhistoriska värde.
Slutsats
Vissa byggnader får mig att känna rymden,
volymerna, kompositionen, överraskningarna,
doften. Jag älskar Gustavianum. En överdådighet och storhetsvansinne kan man också
känna ibland som kittlar. Gustavianum har allt.
Från början en ganska enkel byggnad i sig, men
platsens magi och så anatomicum med dess genialitet som tronar byggnaden ger mig nästan
svindel.
Ove Hidemark har förstått detta. Han
förstår också att byggnaden måste användas
och vara tillgänglig. Han löser uppgiften på ett
utmärkt sätt då han applicerar installationer
utan att det märks av i det stora hela. Man går
ändå ganska hårt fram, genomföringar i bjälklag och ytterväggar, men tar ändå hänsyn till
och använder sig av befintliga förutsättningar.
Ingenting som egentligen stör helheten. Gustavianum är en unik byggnad. Om man jämför Gustavianum med Mälsåker så tycker jag
att Gustavianum har ett högre kulturhistoriskt
värde, det är helt unikt, även om anatomicum
är rekonstruerat på 50-talet.
Vi ska på motsvarande sätt tillåta oss att använda Mälsåkers slott och anpassa slottet efter
dagens behov, vilket man har gjort under århundradena, för att byggnaden ska kunna leva
vidare och njutas av i sin helhet.

Eldragning i golv,
i frisbräda. Denna
bild från Salsta slott,
som har liknande
lösning.

Av Caroline Trolle

Källor:
Vårdprogram för Gustavianum, AIX Arkitekter för
SFV, 2010
Gustavianum Redivivum, Carl R. Mörner, Uppsala,
1918
Olaus Rudbeck och anatomiska teatern i Gustavianum, Gunnar Nyström, Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1955
Wikipedia, Gustavianum
Intervjuer:
Intervju med förvaltare Tobias Skelander, SFV, Uppsala, 2016-01-27
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Slott
Restaurang
Orangeri
Rekonstruerad barockträdgård
Logi
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Mälsåker bakom kulisserna
Upplev Mälsåkers slottanslägging bakom kulisserna! Hur levdes livet på slottet? Vilka byggde
och vem bodde här? Vad åt man och hur lagades maten? Vad kan vi lära av historien?

LÄRA
LEKA

ODLA

ÄTA

BO

Mälsåkers slott omnämns som en av barockens
mest intressanta och vackra byggnader i Sverige. Slottet är en del av vårt nationella kulturarv som ägs av svenska folket. Vår tanke är att
öppna slottet för allmänheten, sommar som
vinter, genom olika typer av pedagogiska verksamheter. I framtiden är Mälsåker scenen för
ett modernt slottsliv. Här kan man lära, leka,
odla, äta och bo. Hela anläggningen och alla
verksamheter präglas av några gemensamma
grundprinciper.
KUNGL.
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Tillgänglighet
Hela anläggningen ska vara tillgänglig fysiskt.
De historiska lagren ska vara avläsbara och
begripliga. Förståelsen för byggnadens historia ska underlättas genom olika pedagogiska
verksamheter. Dessa riktar sig främst till kultur- och trädgårdsturister, hantverksintresserade, barnfamiljer och lokalbefolkningen.
Lokal förankring
Lokala näringsidkare och organisationer engageras i de olika verksamheterna på Mälsåkers slott, till exempel Mälsåkers vänner och
Sörmlandsäpplet. Vi hoppas härigenom bidra
till den lokala arbetsmarknaden och säkra anläggningens långsiktighet.
Kretsloppsekonomi
Restaurangen är startpunkt för verksamheten.
Överskottet är tänkt att dels investeras i anläggning av nya byggnader, som ska användas
för vinstdrivna verksamheter: café och boende
- dels finansiera den museala verksamheten
och rekonstruktion av formträdgården.
Ekologisk hållbarhet
Alla verksamheter präglas av hänsyn till
miljön och resurshushållningens principer.
Råvarorna är lokalt producerade, ekologiskt
odlade och ska användas av restaurang och
kursverksamhet. Hantverk bedrivs på traditionellt sätt med äldre tiders materialsnålhet
och metoder.
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VÄSTRA BRUKAS

ÖSTRA BETRAKTAS

FEST

1600-tal

MUSEUM
1700-tal

Festsalen, plan tre i
östra delen, med rekonstruerat stucktak.

UTBILDNING
1900-tal

UTBILDNING
Ramper

Terrassen med sina
svängda trapplopp
och balusterdockor
i gjutjärn markerar
husets mittaxel.

Biljetter

Kontor

4

Pentry
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Ny trappa
med lyftbord

Ateljé 1-5

3

Föreläsning/
evenemang

2

Pausrum

Lyftbord
för rullstolar

Kontor

WC

BOTTENVÅNING

Varsamhet

Västra delen har stora skador från brand
och synliga tidsskikt.

Hiss

Pausrum

Kolonner med bågöppning och det ljusa trapphuset framhäver byggnadens
axialitet.

Kontor
Ateljé

Mötesrum

5

Ev låsbara
grindar vid
fest

På grund av slottets delvis mycket ömtåliga
karaktär har vi delat in byggnaden i tre zoner:
östra och västra delen, våningsplanen och rum
för rum. Slottets östra del tål inte verksamheter
som hotar ytskikt och material som till stora
delar är från 1680-talet och 1700-talets mitt.
Den ska därför hanteras mycket varsamt och
framför allt användas till museal verksamhet.
Varje rum hanteras separat med utgångspunkt i
de historiska skikt som påträffas.
KUNGL.

KONSTHÖGSKOLAN

Restaureringsprinciper

Byggnaden uppvisar flera historiska lager som
i sig och tillsammans berättar mycket om
slottets historia och åldrande. Östra och västra
delen av slottet befinner sig i olika skick och
skeden av rekonstruktion. Vi väljer därför att
använda och hantera dem utifrån deras olika
fysiska förutsättningar. På grund av rummens
olika lager och spår krävs ingående undersökning inför kommande restaureringar. Västra delen kan brukas för fest, musei- och kursverk-
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MUSEUM
Ateljé
5
Hiss
Kapprum

4

3

Utställning
1-5

90-talets byggnadshytta har valt att
redovisa ilagningar
tydligt med omålad
furu.

Museum

2

ANDRA VÅNINGEN
WC

FEST
Kök
Personalutrymme

Ljusföringen utgör
en av av byggnadens
arkitektoniska
kvaliteter.

Salong

Hiss

Salong
Dans
Matsal

Matsal

Salong

Kapprum

Salong

TREDJE VÅNINGEN
RWC

Översta våningen i
trapphuset med sitt
tak från 1945.

samhet medan östra endast betraktas. Ingrepp
i byggnadens stomme undviks i möjligaste
mån. För verksamheten nödvändiga installationer som serveringskök och toaletter anläggs
i västra delen. För att respektera rumsvolymer,
rörelsemönster och ljusflöden placeras toaletterna i den sydvästra flygelns hörnrum. I
västra delen återmonteras snickerier, dörrblad
och vävspända grisailletak på sina ursprungliga
platser. Rummen ska bli användbara men inte
förfinas för mycket. Ursprungliga stucktak ses
KUNGL.
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över och konsolideras liksom vissa ytskikt som
vittnar om förändring och förfall. I östra delen
vidareutvecklas redan påbörjade rekonstruktioner. För att skapa helhetsverkan, särskilt i
festsalen, målas byggnadshyttans lagningar och
ilusningar in och skrafferas. På sikt kan hela
rumsinteriörer rekonstrueras. Kyrksalen på
bottenvåningen bevaras i sin helhet och möbleras till användbarhet med enkla och flyttbara
bänkar. Jugendrummens valv och väggas lappas
och lagas.
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1680- och 1990-tal
möts.
75

Gestaltningsprinciper

Ljusföring, rörelsemönster, interiört snickeri
och måleri i slottsanläggningen vittnar fortfarande starkt om stormaktstidens och barockens estetiska ideal. Dessa ideal har bildat utgångspunkt för tillägg i form av nya byggnader
i parken: restaurang, logibyggnad och orangeri,
den rekonstruerade barockträdgården samt utställningen. Denna utgörs av ”rum-i-rummen”
eller utställningsboxar som installeras i västra
delen på andra våningsplanet.
Under stormaktstiden syftade slottsanläggningen och dess miljöer till att väcka beundran och förundran – admiratio. Detta var
ett reto-riskt grepp som inte var ett mål i sig
utan ett medel att manifestera adelns makt och
funktion i både samhället och världsalltet. Det
var ett sätt att att påminna människorna om
deras respektive positioner och dygder. Till
hjälp hade man bilder, allegorier, metaforer och
gåtor men också bedrägeriet och illusionen.
För att synliggöra och förstärka dessa egenskaper väljer vi att ta fasta på illusionen och labyrinten som utgångspunkt i gestaltningen av de
nytillägg vi planerar på Mälsåker. Vi använder
ett motiv från barocken, en så kallad quincunx
- en tvärställd kvadrat inuti en större kvadrat.
Denna återkommer i utställningsboxarna och i
formträdgårdens boskéer.
Fysisk tillgänglighet
För att komma in i slottet, nå hissen, uppleva
bottenvåningens mittaxel och kunna komma
ut på södersidans terrass med den slående utsikten över Mälaren finns flera hinder på vägen
i form av trappsteg. Det löser vi genom ramper
i form av ett nytt golv, som gestaltas så att det
släpper från slottets väggar med en distans.
Materialet är sten eller slipad, infärgad betong
Restaurang

Västra delen

Inventering
VUP

Rivn café/byggbod
Geoscanning
Byggnadshytta Event

0 år
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och golvet får en ram av tjock skeppsplåt som
även fungerar som bärande stomme för det nya
golvskiktet. Under det ligger de gamla kalkstensplattorna orörda och skyddade. Visuellt är
det viktigt att ta ett helhetsgrepp om golvet, så
att det inte splittrar arkitekturen, vilket vi tror
några enskilda smalare ramper skulle göra. Av
samma anledning är det viktigt att undvika
lyftbord i den viktiga mittaxeln. Det skulle krävas tre lyftbord, vilket skulle vara orimligt med
tanke på omfattande ingrepp i huset. För att
nå kyrksalen, där evenemang och föreläsningar
kommer att hållas, vill vi däremot installera ett
lyftbord. Ytterligare ett lyftbord på terrassen behövs så att alla får tillgång till utsikten, själva
crescendot av rörelsen längs bottenvåningens
mittaxel.

Utställningsform

I centrum för utställningen om Mälsåker står
slottslivet; såväl livet på scenen i de fina salongerna som bakom scenen. Det vill säga både det
adliga liv som ägde rum i byggnadens salar, salonger och förmak och det liv som krävdes för
att upprätthålla slottslivets förmenta enkelhet.
Bakom prakten och ytan stod slitet, de hantverk och yrkesgrupper som krävdes för att livet
på Mälsåker skulle fungera.
Rum-i-rummen
Anläggningen som helhet fungerar som en
form av museum i full skala men det egentliga
museet är lokaliserat till andra våningsplanet
i västra delen. Här planerar vi vad vi kallar
”rum-i-rummen”. Dessa skulle kunna ses som
moderna variationer av barockens kuriosakabinett som samlade förunderliga ting från skilda
sfärer. Den östra delens rekonstruerade inredning vidareutvecklas och iscensätter 1750Östra delen

Utställning

Kursverksamhet

Mälsåkermuseum

5 år
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Principer för utställningsboxar: tiltning
i förhållande till
rummet, genomsiktlig vägg, vägg
med tittskåp och
spaljébox

talets slottsliv. Dessa rum kan inredas, möbleras
och användas till museal verksamhet.
Utställningen finns i reversibla boxar med
varierande uttryck. Dessa placeras labyrintiskt i de befintliga rummen för att skapa nya
rums-upplevelser. Boxarna kan också placeras
så att de skyddar känsliga ytor. Härigenom blir
både boxen och det rum den placeras i en del
av utställningen. Genomföringar kan ske i de
betonggolvbjälklag som göts på 1960-talet. El
och data kan läggas i rör i undergolv. I rummen finns tematiserade miniutställningar med
föremål, rumsliga arrangemang och iscensättningar som skildrar och synliggör sociala,
materiella och estetiska aspekter av livet på
Mälsåker.
Utställningsteman
• Ett slott blir till om slottsbyggets organisation och dess hantverkare och hantverkstekniker.
• Arkitekten och hans uppdragsgivare om bildningsresor, influenser och estetiska ideal.
• Fest och livet på scen om adelns livsföring
på slottet, rummens användningsområden
och rörelsemönster i slottet.
• Vardag och livet bakom scen om det dagliga livet för folk och fä.
• Matens väg från jord till bord om trädgårdskonst och odling.

Äppelträdgård

Orangeri

Sjöparterr

Gårdsparterr

Modell på utställningsbox i rum 5.
Boxarna innehåller
olika utställningsteman. Beroende på
placering kan känsliga ytskikt skyddas.

Äppelmuseum

15 år
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Nya byggnader

En bärkraftig affärsverksamhet behöver, menar
vi, många ben att stå på. Slottet själv kan inte
ensamt hysa alla verksamheter och är dessutom
alltför känsligt för att tillföras installationer i
form av restaurangkök och övernattningsverksamhet. Vi väljer därför att uppföra tre nya
byggnader i parken placerade med respektfullt
avstånd till slottet för att bevara vyerna mot och
från slottet. De nya byggnaderna innehåller restaurang, utställning/cafe i en orangeriliknande
byggnad och logi.

Restaurangen
På vattnet väster om bryggan placerar vi en
flytande restaurang. Den runda formen ger
fönsterbord för alla gäster och fin utblick över
slottet och Mälaren. Restauranger invid och
på vatten är lockande företeelser och brukar
vara uppskattade besöksmål. Att maten är vällagad och råvarorna från lokala producenter är
en självklarhet. I byggnadens kärna ligger restaurangkök och toaletter för både gäster och
restaurangpersonal. Matsalen löper som en veranda runt kärnan och har plats för 60 gäster.

Sjörestaurangens
brygga som omsluter
byggnaden är tillgänglig året runt,
även när restaurangen är stängd. Den
cirkulära formen
refererar till barockens formspråk.
78
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Runt restaurangbyggnaden smyger en träbrygga dit gästerna kan komma båtvägen.
Bryggan är tillgänglig även när restaurangen
är stängd och är försedd med bänkar där
man kan sitta året runt. Restaurangen förser
även slottet med mat när festligheter äger
rum där. Restaurangens strama runda form
och glasade fasad konkurrerar inte med
barockslottet. Dess utformning med höga
smala glas, indelade horisontellt i dörröverkant går igen i gestaltningen av orangeri och
logibyggnad.
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Logi
En anläggning av det här slaget behöver övernattning. Vi föreslår två mindre längor med
logi vid slottets norra entré. Dessa kan inhysa
bortåt 50 gäster. Längorna byggs upp av moduler i två storlekar, dubbel- och enkelrum.
Byggnadens sydvästra fasad är uppglasad, har
eftermiddagssol och är orienterad mot slottet
och den engelska parken. Både restauranggäster
och kursdeltagare kan få husrum under kortare
eller längre tid.
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Orangeriet och barockträdgården
Längs den rekonstruerade barockträdgårdens
västra kortsida uppför vi ett orangeri, där det
ges rum för tillfälliga utställningar och caféverksamhet. Byggnaden ligger insmugen i
slänten upp till slottet; på så sätt konkurrerar
den inte med vyn mot slottet.
På var sida om orangeriet finns ramper som
tar upp nivåskillnaden mellan gårdsplan och
formträdgård. Förutom att ramperna löser
tillgänglighetsproblematiken skapar de också
ett kontemplativt rum i formträdgården med
sittplatser i söderläge och parterrer med vattenspeglar. Mikroklimatet här möjliggör utställ-

ning av exotiska växter, något som var vanligt
under barocken. Genom att gömma orangeriet
i slänten refererar vi till aha-diket som skilde
betesmarken från trädgården. Det gömda orangeriet är ett grepp som trädgårdsarkitekten
Le Nôtre använde för att ta upp nivåskillnaden
i Versailles formträdgård.
Inifrån orangeriet har man fin utblick över
den rekonstruerade barockträdgården och
äppelträdgården. Orangeriet kan också hyras
ut till festverksamhet och det fullt utrustade
restaurangköket i den flytande restaurangen
förser orangeriet med mat. Vid vackert väder
kan trädgården med fördel användas till fest.

Under 1700-talet fanns här en äppelträdgård.

Solig hörna invid orangeriet

Modell på orangeri
och formträdgård i
relation till slottet.
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För att levandegöra slottsmiljön bör formträdgården restaureras, förslagsvis till 1700-talets form- och nyttoträdgård. Det är ett tidsskikt
som det är möjligt att få fram bra kunskapsunderlag om. Under 1700-talets första hälft
odlade man äpplen här i stor skala – Mälsåkersäpplet är ett känt äpple som numera odlas på
Julita gård. I linje med hantverksutställningen
inne på slottet skulle man här kunna ha utställningar kring äpplets betydelse: hur man odlade,
förvarade och förädlade dem. Trädgården och
orangeriet kan även hysa kurser i mathantverk
då råvarorna finns i trädgården.
Tanken är att skapa en plats som gör miljön

kring slottet levande och som är tillgänglig för allmänheten även när verksamheterna
inte är öppna, en picknick i äppelträdgården
eller möta vårsolen i lä mot rampens murverk.
Mälsåkers unika miljö har åter blivit levande
och föremål för nya generationers upplevelser
och nyfikenhet.
av
Annika Söderqvist
Pernilla Kristensson
Anneli Åhlén Östersjö
Stina Hagelqvist
Sektion på orangeriet. Murade ramper
leder ner gående och
rullstolsburna från
slottets norra entré
till trädgården.

Utställning
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Plan över orangeriet. Byggnaden har
en generell rumsstruktur, vilket gör
att man kan möblera
och iscensätta efter
behov. Genomgången bakom trappan
förbinder de två
rummen och gör att
de får en flytande
övergång.

Café
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Förflyttningar och iscensättning
Julius Kronbergs ateljé, Skansen

82

Mitt bland allmogebebyggelsen på Skansen
finner vi ett litet antikt tempel. Det är konstnären Julius Kronbergs ateljé vi träffat på. Här
arbetade denne från 1889 till sin död 1921.
Interiören ger en stark upplevelse av autenticitet och en känsla av att Kronberg just lämnat
rummet. På staffliet i arbetsateljén hänger en
vit, något smutsad arbetsrock och ett par svarta
skinntofflor står nedanför dagbädden med rikt
mönstrade mattor.
Byggnadens funktion som konstnärsateljé
och arkitektoniska uttryck avviker från Skansens miljö och funktion i etnografiskt museum.
Ateljéns närvaro på Skansen ger upphov till
frågor som rör dels betydelseförskjutningar
som sker när byggnader och föremål flyttas från
sitt ursprungliga sammanhang till en museal
kontext. I det följande ska detta problemområde diskuteras i korthet med utgångspunkt i
begreppet förflyttning.

inte var alla konstnärer förunnade. Kronberg
var vid sin död 1921 fortfarande eftertraktad bland Stockholms borgerskap, inte minst
grevinnan von Hallwyl.
Ytterligare en förändring som förskjuter vår
förståelse för ateljén rör byggnadens orientering. Atejéns fönsterfasad var å länge den låg
vid Lilla Skuggan, orienterad mot norr. Fönster mot norr ger konstnären ett jämt ljus över
dagens timmar. Härigenom undviker man direkt belysning, skarpa skuggor och reflexer som
påverkar upplevelsen av dukens kulörer. Vid
flytten orienterades ateljéns fönsterfasad mot
öster vilket påverkar rumsupplevelse, atmosfär
och inte minst frågan om autenticitet. Dessa
konsthistoriska sammanhang gick förlorade
med flytten till Skansen och när ateljéns betydelse diskuteras är det byggnadens kulturhistoriska snarare än konsthistoriska värde som
poängteras.

Den fysiska förflyttningen
Från början låg ateljén på Lilla Skuggan, Norra
Djurgården och flyttades efter Kronbergs död,
genom Wilhelmina von Hallwyls försorg, till
Skansen och öppnade där för allmänheten
1922. Mycket litet finns dokumenterat från
ned- och uppmonteringen av byggnaden men
vi förstår av Nordiska Museets diarium att åtminstone samtliga inventarier i byggnaden
katalogiserades.
Den fysiska förflyttningen från Lilla Skuggans lantliga miljö till Skansen innebar en
förskjutning av ateljéns betydelse. Ateljén var
Kronbergs sommarateljé vilket förklarar byggnadens enkla konstruktion och avsaknaden av
isolering. Avståndet från Stockholm berättar
något om konstnärernas förhållande till natur
och lantliv vid sekelskiftet 1900. Kronberg var
ingalunda ensam om att söka sig till mer lantliga miljöer. Möjligheterna att låta bygga egna
såväl bostadshus som separata ateljébyggnader
följer av nya ekonomiska möjligheter som dock

Föremålsliga förflyttningar
Ateljén var enligt Asplund ”rikare inredd” i
jämförelse med hur den iordningsställdes efter
flytten till Skansen. Redan inför öppnandet av
ateljén för allmänheten gjordes omflyttningar
av Kronbergs arbeten för att bättre tillgodose
de museala behoven. Ateljéns lilla sidobyggnad utrymdes för att inhysa bostads- eller arbetsrum åt en vaktperson (som dock aldrig blev
anställd) och Kronbergs kopior av äldre mästare, hans plastelinamodeller och gipsavgjutningar av skulpturer flyttades till antingen arbetsateljén eller magasin.
Under årens lopp har mattor, textilier
och värdesaker flyttats till Nordiska museets
magasin. Vidare lär möbler från Kronbergs
bostadshus på Lilla Skuggan ha flyttats till ateljén inför öppningen på Skansen. Konstnärens son Staffan Kronberg skriver dock 1960
att ”helhetsintrycket efter återuppförande var
emellertid sådant att man därinne förflyttades
i tid och rum tillbaka till Lilla Skuggan”. Den
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Kronbergs ursprungliga ateljé byggdes
till 1912 efter ritningar av Jacob J:son
Gate. Nu tillkommer Erosateljén med
sitt välvda tak och
det klassicerande
uttrycket.
Ritning från Nordiska mueets arkiv.

miljö vi ser idag är således resultatet av urvalsprocesser och beslut kring vilka föremål som
ska placeras var.
Det finns ett detaljerat hängningsschema
i Skansens kulturhistoriska arkiv men det
framgår inte om detta avsåg föremålens placering i ateljén när den fortfarande låg kvar på
Lilla Skuggan eller om det låg till grund för
placeringen av föremål och Kronbergs verk efter flytten. Fotografier visar dock att man sökt
återskapa den ursprungliga miljön så gott det
går. Oavsett i vilken grad ateljéns interiör efterliknar miljön såsom den gestaltades på Lilla
Skuggan, har man vid tiden för överflyttningen
av föremål haft som målsättning att museiinteriören ska ge intryck av den ursprungliga interiören. Denna utgör således en iscensättning
av Kronbergs arbetsutrymmen.
Periodvis har vidare arbetsateljén varit
avstängd för besökare som kunnat betrakta
miljön från dörröppningen medan väggarna i
Erosateljén repats av för förhindra skador på
möbler och föremål. Denna typ av fysiska begränsningar bidrar till att miljön uppfattas som
värdefull och utgör ett tydligt tecken på musealisering.
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Musealisering
Musealiseringen utgjorde inte främst en fysisk förflyttning utan framför allt en förflyttning från en konstnärlig och privat sfär till
en etnografisk, museal och offentlig sfär. Flytten innebar att ateljén övergick från att vara
en del av en faktisk ekonomi i egenskap av ett
arbetsutrymme med arbetsredskap, till att bli
en del av en symbolisk ekonomi i vilken byggnad och föremål blir kunskapsobjekt och
representationer av en ateljé med inventarier.
Med musealiseringen och det offentliggörandet
som denna innebär, sker en kunskapsteoretisk
förvandling av objekten som också innebär att
dessa behöver göras läsbara och begripliga.
av Stina Hagelqvist

Källor

Arkivhandlingar från Nordiska museet och Skansens
kulturhistoriska arkiv.
Karl Asplund, Julius Kronbergs atelier: kortfattad vägledning..., 1922.
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Restaureringskonst och konstrum,
utställningen i återanvända rum
Bakgrund och syfte

Det här arbetet handlar om konstmuseer i återanvända hus. Det vill säga hus som en gång
byggdes för en annan funktion men som nu
fyllts med en ny verksamhet. Jag vill gå djupare
i det här ämnet därför att man som restaureringsarkitekt ofta ställs inför det faktum att en
gammal byggnad ska återbrukas. Byggnaden
ska fungera i ett nytt sammanhang.

Metod

För studien har jag valt ut fyra konstmuseer, två
i Stockholm och två i Düsseldorf, eftersom jag
delar min tid mellan dessa städer. De museum
jag analyserar är Fotografiska och Prins Eugens
Waldemarsudde i Stockholm samt Kit (Kunst
im Tunnel) och K21 Ständehaus i Düsseldorf.
Jag följer ingen färdig analysmodell utan har
tagit fram en egen metod med frågor jag tycker
är relevanta. Det visade sig att en stor del av det
här arbetet blev just att formulera frågeställningarna inför analysen av museerna. Jag kallar
den analysmatris och den kan betraktas som en
tabell eller ram vari besökarens subjektiva analys och tolkning beskrivs med ord och fotografier. Till studien har jag kopplat instagramkontot konst.rum där jag lägger upp bilder och
text under arbetets gång. På det här sättet kan
jag fånga processen i kronologisk ordning. Det
blir en loggbok där andra kan ta del av besöken.
Studien har två huvudteman: relationen
mellan byggnaden och den nya museifunktionen samt relationen mellan byggnaden och
utställningen. Utöver dessa två huvudfrågor har
jag även belyst museet. Detta mest för att ge en

84
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bakgrund till det jag egentligen studerar. Det är
arkitekturen och rummen som är i fokus och
inte institutionen.
Vidstående matris visar de frågor jag belyser:
Att studera konstmuseum utifrån några givna
parametrar ger museibesöken en ny dimension
då jag tvingats in i en medvetenhet kring aspekter jag kanske skulle gått miste om eller i bästa
fall bara fått en känsla eller aning om.
Det finns inte utrymme att ta med de fyra
analyserna i den här skriften utan får hänvisa
till min originalrapport. Det jag kan ge är en
kort sammanfattning av besöken:
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KIT – Kunst im Tunnel
I en övergiven trafiktunnel är man fri att ta
bort och göra tillägg utan att kulturhistoriska
värden riskeras. Men man har andra parametrar att förhålla sig till såsom den omgivande
miljön, den atmosfär man vill skapa med de nya
tilläggens uttryck i förhållande till den befintliga karaktären. Ska man betona eller maskera?
Vägvalet som gjordes här var helt rätt enligt
min mening. Man har behållit de obehandlade
betongytorna och tillägget är en enkel glas- och
stålkonstruktion på Rhenpromenadens stråk.
Opretentiöst och självklart.
Fotografiska
Den här byggnaden ställde större krav på varsamhet, åtminstone exteriört. Invändigt var
lokalen ett lämpligt val för utställningsrum
i och med att ursprunget bjöd på generösa
rumsvolymer. Arkitekterna har löst det bra
men med lite svårigheter kring flödet i utställningarna och att det naturliga ljuset inte alls
tas till vara eller ens är välkommet i den nya
funktionen. Här skaver den nya verksamheten
och den gamla byggnaden mot varandra, men å
andra sidan har man tagit vara på omgivningen
med hjälp av de stora panoramafönstren mot
Saltsjön och Djurgården. En byggnad med utsikt – en nyskapad utsikt.
Prins Eugens Waldemarsudde
Här har aldrig byggnad och ny funktion behövt nötas mot varandra, eftersom det sannolikt var prinsens intention redan från början att
bostaden till slut skulle användas som ett konstmuseum, vilket underlättar. I det här fallet
ligger problemet på en annan nivå, nämligen
slitaget av de känsliga miljöerna. Byggnaden
som konstrum fungerar utmärkt men byggnaden som ett populärt museum med många
och stora besöksgrupper fungerar sämre. Om
detta skvallrar de många skyltar som uppmanar
besökaren till varsamhet. Den senaste ombyg-
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gnaden av entréhallen är väl genomförd enligt
min mening. Arkitekterna har lyckats med att
göra Prins Eugens Waldemarsudde tillgängligt
för alla – ett tillgängligt kulturarv.
K21 Ständehaus
Det här är den mest komplexa miljön. Här
hade man ett högt kulturhistoriskt värde att ta
hänsyn till samtidigt som man velat skapa ett
spektakulärt museum till en spektakulär konstsamling. Det sistnämnda har beställare och
arkitekt lyckats med men på bekostnad av det
första. Valet av byggnad tror jag underlättats av
att tak och övre våning inte var original eftersom andra världskriget gått hårt åt den gamla
parlamentsbyggnaden. Ombyggnaden är djärv
och inte alls varsam. Men de tillägg som gjorts
och det som tagits bort har skapat ett fantastiskt konstmuseum med rumsupplevelser som
ibland blir hisnande. Friskt vågat hälften vunnet. Här tror jag man vann till hundra procent.
Sammanfattning
Analysmetoden är min egen och helt subjektiv. Anledningen till valet av den här metoden
och inte en redan vedertagen beror på att det
är mer lustfyllt att fokusera på de frågor som
intresserar mig personligen. Metoden belyser
de frågor en restaureringsarkitekt ställs inför
när en byggnad ska fyllas med en ny funktion. Det studien möjligen visar är att om en
byggnad ska fungera i ett nytt sammanhang
gäller det att den befintliga miljön och den nya
verksamheten inte skaver mot varandra utan
istället berikar. Om detta ska lyckas måste den
nya funktionen vara rimlig, men det beror lika
mycket på utformning och utförande i ombyggnadssituationen. Inte behöver man ta den här
omvägen för att inse detta. Men ibland är det
faktiskt vägen som är mödan värd och den här
omvägen ångrar jag inte.
av Pernilla Kristensson
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Varje frågeställning
i analysmatrisen
är illustrerad med
ett fotografi och
kompletterar texten.
Bilderna i nederkant
är exempel på de
foton jag tagit under
museibesöken.
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Taket talar!
En studie i barockens bildspråk

Under antiken
smyckades palatsen
till fest med levande
blomstergirlanger festonger.

Barockens språk
Barocken är spännande men även obegriplig
och mystisk i alla sina överlastade uttryck. Mycket av mystiken ligger i att vi förlorat nycklarna till bildspråket som framställs i 1600-talets
konst. Dess bildvärld är full av symbolik och
allegorier.
Bilder med innebörd var kyrkans största
kommunikationsmedel under en tid då religionen var en självklarhet. Läskunnighet var
däremot inte lika självklar. Symbolspråk kallas
ibland ”änglarnas språk” eller ”det stumma ordet”.
I denna studie tittar vi närmre på det rum,
eller rättare sagt tak som kanske gjort Mälsåkers slott mest berömt för eftervärlden. Många
känner till att det storslagna stucktaket i festsalen från 1679 gick förlorat i den ödesdigra
branden vintern 1945 och återuppstod i början av 1990-talet under byggnadshyttans tid.
Men det är inte detta vi skall titta närmre på
nu, utan vad stucktakets beställare Gustav Soop
ville säga med sitt tak. Vi skall väcka till liv det
”stumma ordet”.
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Högsta status – stucktak av Carove
Carove som under samma tid gjort tak i
Drottningholm slott var naturligtvis den bästa
stuckatören man kunde få. Och det kostade
därefter. Priset för taket i stora festsalen på
Mälsåker var lika högt som för murningsarbetet av de fyra nya flygelbyggnaderna. Mångmiljonbelopp med dagens mått mätt. Vad säger oss
takets symbolspråk?
Akantusblad
Det dekorativa element som binder ihop stucktaket på Mälsåker är de graciöst slingrande
akantusbladen. Alltid denna akantus! Varför så
ofta förekommande i klassiserande arkitektur
och konst? Kanske mest känd genom att pryda
kapitälen på de korintiska kolonnerna. Vi söker
oss till den romerske arkitekten Vitruvius som
levde under det sista århundradet före Kristus.
I ”Tio böcker om arkitektur” skriver han om
akantusväxten. Han berättar att det korintiska
kapitälet med sina akantusblad ursprungligen
formgivits av den grekiske skulptören Kallimakos som levde och verkade i Aten under

RESTAURERINGSKONST

2015-2016

MÄLSÅKER

REVISITED

400-talet f. Kr. Kallimakos inspirerades då han
besökte en liten korintisk flickas grav där de
förtvivlade föräldrarna ställt en korg med leksaker. En vild akantus hade vuxit fram under
korgen och vackert slingrat sig runt den. På så
sätt kom akantusplantan i konsten att symbolisera odödligheten.
Putti med ymnighetshorn
Långsidornas mittparti pryds av en putto
omgiven av två fruktfyllda ymnighetshorn eller
på latin cornucopia. En förklaring finns i grekisk mytologi där geten Amalthea födde upp
guden Zeus på sin mjölk. Guden bröt av ett
av getens horn som därefter fyllde sig själv med
allt man önskade sig. Ymnighetshornet berättar
om livets skönhet och överdåd. Det lilla knubbiga barnet, kärlekens frukt, har många namn
- Amor, Cupido eller Putto som i mytologin
är upphov till människors förälskelser genom
att genomborra hjärtan med pilar. Ibland har
Amor en bindel för ögonen när han avfyrar sitt
vapen. Denna symbol är kanske den enda av de
klassiska symbolerna som faktiskt levt kvar in
i våra dagar. När Amor med sin pilbåge dyker
upp förstår även 2000-talets människor vad det
är frågan om. En putto med ymnighetshorn är
så bra det kan bli. Kärleken och överflödet skall
härska! Även annan innebörd finns för hornet
som symbol. Den utåtgående hornformen och
dess inre, det inåtgående kärlet. Symbolen för
våra kön, en erotisk anspelning.
Rustningar, vapen och kroppsdelar
Vad menas med takets hörndekorationer av
romerska rustningar, sköldar, pilkorgar och
kroppsdelar? En av adelsmannens främsta uppgifter under 1600-talet var att hålla kungen
med en armé och ställa upp som härförare och
att i gengäld bli belönad med gods, rikedom
och ära. På så sätt byggde adeln i Sverige upp
ofattbart stora förmögenheter. Att därtill identifiera sig med romerska krigare låg helt i tidens
vurm för det klassiska grekisk-romerska arvet.
Gustav Soop själv var inte krigare utan snarare
tjänsteman i rollen som ansvarig för drottning
Hedvig Eleonoras livgeding det vill säga hennes
personliga ekonomi. Men att identifiera sig
som drottningens krigare kändes säkert helt
naturligt ändå. Bruket att under romartiden
KUNGL.

KONSTHÖGSKOLAN

samla in den slagne fiendens rustningar och
vapen och därefter rituellt sätta eld på det hela
kallas för spolium vilket på latin betyder skinn
eller flått skinn. Man ”flådde” fienden på sin
utrustning på samma sätt som man flår djuret
efter jakten. Även fiendens avhuggna armar och
ben är med i detta spolium. Ovanpå högen av
vapen tronar en Putto med romersk hjälm och
denna scen kan vara en allegori för kärlekens
seger över kriget. Kanske en påminnelse om
30-åriga kriget som år 1679 inte är långt borta?
Solrosen
Takets nedersta fris pryds av festonger, en slags
blomstergirlanger, här främst av solrosor men
även några akantusblommor. Naturligtvis har
dessa blommor en symbolisk innebörd. Solrosen som vänder sitt ansikte mot solen från soluppgång till solnedgång är bilden av den trogne
undersåten; adelsmannen som troget följer sin
kung eller människan som troget följer sin gud.
Vad vill då Gustav Soop säga med sitt magnifika tak? Vi lägger ihop betydelsen av takets
figurer och försöker sammanfatta budskapet till
oss i en enda mening:
”Jag Gustav Soop är en förmögen, älskad
och fruktsam adelsman som troget följer och
krigar för min Drottning och min Gud.”
av Annika Söderqvist
Källförteckning
Hall James, Hall’s Illustrated Dictionary of Symbols in
eastern and western art. 1994
Dahlby Frithiof, De heliga tecknens hemlighet, symboler och attribut. 2002
Domenico Inganni, Stukatörens liv och hantverk 1987
Intervju med Bodil Hammar, auktoriserad guide på
Mälsåkers slott
Foton från Nordiska Museets handlingar: 21. 1945

RESTAURERINGSKONST

I takets nordöstra
hörn skymtas ett
avhugget huvud
under en mantel.
Eller är det en
turban? Hans anletsdrag är märkligt
medeltida. Vill man
säga att fienden är
primitiv?

Mitt på takets båda
kortsidor sitter Gustav Soops familjevapen omgivet av
sina båda hustrurs,
Margareta Horn af
Marienburg, hans
första hustru och
Christina Soop, hans
andra hustru tillika
syssling.

Att skaffa sig ett
stucktak av Carove
på 1670-talet var
ett uttryck för hög
status och rikedom.
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Barockträdgårdens rumsliga principer
Vatten som rumsgestaltande element? Hur användes illusion
för att skapa monumentalitet? Kan färg och textur påverka
rumsuppfattningen? Jag har studerat några fysiska uttrycks-

sätt i barockträdgårdar i fransk stil. Bilderna är tänkta att ses
som symboler, varianterna på samma tema är många. Till
bilderna hör sökord för vidare efterforskning på egen hand.

Symmetri

Rumssamband

Rörelse

Symmetrisk komposition som
omfattade allt från huvudaxlar,
stråk, parterrer till detaljer. (axel,
gåsfot, vattenkonst, kanal)

Starkt samband mellan slottet och trädgården. Genom principer
för byggda volymer, exakta mått och kontroll av naturen sökte man
ordning, hierarki, harmoni och balans. (orangeri, växthus, paviljong,
menageri)

Alléer och stråk anpassades efter hur man rörde sig; till häst eller till
fots. (stjärnplats)

Rumsverkan

Hierarki

Vattenkonster gav rumsverkan och band ihop trädgården längs olika axlar. (fontän, bassäng)

Med hjälp av terasser iscensattes kungens makt
vid offentliga framträdanden.

Kontraster

Öppet & slutet

Kontrastverkan mellan öppet-slutet, nära-långt borta, stillastående-rörelse och vilt-tämjt. Centrala axeln band ihop
trädgården med landskapet, vilket gav ett oändlighetsperspektiv. (lustskog, engelsk parterr, tapis vert)

Trappor skapade en upphöjd scen och
vegetationen fungerade som kuliss.
(teaterboské, stjärnboské, berså, kabinett)
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Gradänger gav plats för
spektakel i trädgården.
(kaskad, amfiteater)

Gröna labyrinter för fest,
spektakel och upptäcksfärder med extraordinära fontäner och statyer.
MÄLSÅKER
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Textur & kulör

Kontrast mellan det tämjda och det vilda. Klippt
vegetation fungerade som fond för statyer.

Skillnad i textur och kulör förstärkte rumsverkan i
trädgården och blomsterparterrerna.

(floristens parterr, platebande)

Illusion

Formklippning som efterliknade arkitekturelement och skulptur. (topiarier)

Vattenspeglar förstärkte slottets monumentalitet (spegeldamm, kanal)

De förde även in omgivande natur i trädgården.

Ljus & skugga

Vertikala element gav skugga och skapade
rum.

Formklippt buxbom gav skuggverkan. Mönster i
form av kungliga emblem, initialer och motton.
(broderiparterr, volut, palmette, relief )
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Spaljéverk omgärdade öppna platser och gav
skugga till hovfolket. (treillage)

Broderiparterrerna utformades för att beskådas från ovan.
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Även lövsalar gav skugga. (appartement vert)

Källförteckning
Andersson, Thorbjörn et al (red). Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år. Byggförlaget, 2000.
Babelon, Jean-Pierre et al. Classic Gardens. The
French Style. Thames & Hudson, 2000.
Blennow, Anna-Maria. Europas trädgårdar. Från antiken till nutiden. Bokförlaget Signum, 1995.
Laird, Mark. The Formal Garden. Thames & Hudson, 1992.
Avbildade slott och trädgårdar
Drottningholm, Sanssouci, Vaux-le-Vicomte, Versailles, Villandry

av Anneli Åhlén Östersjö
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Restaureringsexperiment på
Mälsåkers slott
Genom att väva ihop traditionella och digitala
metoder i praktiska experiment har vi undersökt samtida möjligheter inom restaurering
och iscensättning.
I vårt arbete har vi undersökt olika dokumentationsmetoder och gestaltningsbegrepp samt
jämfört traditionella och digitala produktionstekniker. Genom praktiska undersökningar har
vi skapat ett kartotek över restaureringsexperiment. Dessa har sedan använts som grund för
en diskussion om gestaltning och iscensättning.
Frågeställning
På Mälsåkers slott bedrevs under 1990-talet en
byggnadshytta med syftet att sprida kunskap
om traditionella material och arbetsmetoder för hantverkare. Utgångspunkten var att så
troget som möjligt använda äldre material och
tekniker. Vi var intresserade av att undersöka
hur ett sådant arbete skulle kunna utvecklas.

Ett restaureringsarbete bygger på ett antal
beslut gällande konstruktion, material och
kulör. Hur påverkar dessa val restaureringsprocessen? Hur påverkas helhetsupplevelsen av
digitala inslag i traditionellt hantverk?
Inom restaureringsfältet fokuserar man idag
mindre på en bestämd historisk period och
istället undersöks oftare mötet mellan dåtid
och nutid i gestaltningen. Några av våra
frågeställningar kom därför att handla om
vad som sker med den rumsliga helheten när
material byts ut och ytskikt förändras samt
hur skillnaden mellan kopia och original kan
hanteras. Andra kom att handla om huruvida
skador och patina kan användas i restaurering
ur ett pedagogiskt och estetiskt perspektiv.

Original och kopia
Diener & Diener
Architekten,
Museum of Natural
History i Berlin.
Foto: C. Richters
Patina och skador
David Chipperfield
Architects, Neues
Museum i Berlin.
Foto: C. Höfer
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Rum 3:B
Nya och gamla
snickerier samt flera
olika tidslager på
väggar.
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Uppmätning genom
3D-scanning.
Fasad och sektion
genom Mälsåkers
slott.

Dokumentation

3D-scanning
3D-scanning är en uppmätning som bygger
på lasermätning. Scannern mäter avståndet till
och fotograferar av alla ytor som befinner sig
inom synhåll för scannern. Genom att sätta
samman flera scanningar kan man skapa
en komplett 3D-modell, där alla ytor i en
byggnad finns med.

Traditionell uppmätning
Traditionellt har tumstock, måttband, vattenpass, lod och lasermätare använts för att mäta
in en byggnad. Dokumentationen används
sedan för att producera tvådimensionella planer,
elevationer och detaljritningar. För att få ytterligare kunskap om objektet kan en traditionell
uppmätning kompletteras med skisser.

Fotogrammetri
Fotogrammetri är en gammal metod som har
använts länge inom t.ex. kartframställning.
Genom att jämföra två eller flera fotografier
kan tredimensionella förhållanden beräknas.
Tack vare modern databearbetning kan en stor
mängd fotografier sättas samman och skapa en
tredimensionell modell liknande den som tas
fram i samband med en 3D-scanning.

Vi har dokumenterat några miljöer på
Mälsåker med hjälp både traditionella och
digitala metoder. Vilka för- och nackdelar finns
med de olika metoderna? Hur kompletta blir
uppmätningarna och vilken grad av detaljering
kan man nå? Påverkar valet av dokumentationsmetod det fortsatta restaureringsarbetet?

Avgjutning
För att dokumentera komplicerade former
har man historiskt använt sig av olika typer av
avgjutning. På Mälsåker har t.ex. avgjutningar
av bevarade stuckaturdetaljer används vid
rekonstruktionen av stucktaken.
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Jämförelse av metoder
För att genomföra en bra manuell uppmätning
behöver man tänka igenom vilka mått som är
relevanta. Detta skapar en känsla för detaljer
och proportioner som digitala metoder inte ger.
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Däremot blir mängden information begränsad
i en manuell uppmätning, t.ex. är ojämnheter
och skeva väggar svårare att få med i den här
sortens dokumentation.
Fördelen med 3D-scanning är att alla ytor
mäts in och mått som inte verkar intressanta
vid uppmätningstillfället senare kan tas fram
ur modellen. Man kan även ta fram mått som
är svåra att mäta in på traditionellt sätt, såsom
tjockleken på mellanväggar och bjälklag samt
skeva och krökta ytor. 3D-scanningen har
också fördelen att den går att utföra på sköra
och ömtåliga material som inte skulle hålla för
en traditionell avgjutning. Scanningen skapar
också förutsättningar för studera rum från flera
olika vinklar.
Fotogrammetrin har delvis samma fördelar
som 3D-scanningen men är skallös. För att
få ut korrekta mått ur den digitala modellen
behöver man därför lägga in en skalstock vid
fotograferingstillfället, alternativt mäta in några
referensmått och lägga till modellen.
KUNGL.
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Via 3D-modeller kan detaljer eller modeller
fabriceras, t.ex. med hjälp av en 3D-printer eller
genom fräsning. Detta ska jämföras med den
traditionella avgjutningen och reproduktionen.
Digitala metoder förenklar också möjligheten att dokumentera tidigare svårfångade och
föränderliga värden, såsom patina och skador.

Traditionell
uppmätning av
kolonn i kyrksalen.
Samma kolonn
uppmätt med hjälp
av fotogrammetri.

Experiment

Med dessa olika dokumentationstekniker
som grund har vi genomfört en rad experiment för att utforska gestaltningsprinciper och
tillverkningsmetoder inom restaurering.
Vi har undersökt traditionella och digitala tekniker parallellt och frågat oss hur dessa
metoder kan komplettera varandra. De experiment vi har utfört har innefattat rumsliga
undersökningar, diskussioner kring relationen
mellan orginal och kopia samt skillnaden
mellan patina och skador. Slutligen har vi utforskat vilka möjligheter som finns med digital
iscensättning och hur det kan användas i utställningssammanhang.
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Experiment 1
Illustrationer av
Rumslig helhet till
vänster där helhetsupplevelsen rår
över det historiska
fragmentet.
Experiment 2
Till höger Pedagogiskt fragment där
den historiska berättelsen är prioriterad.

Rumsliga undersökningar

De två första experimenten utgår från rum
3:B som delvis restaurerades av byggnadshyttan under 1990-talet. Då hade man för avsikt
att rekonstruera rummet så att det överensstämde med utformningen under slutet av
1600-talet. Man kompletterade med nya paneler där dessa saknades och gjorde även nya
måleriarbeten. Taket fick ny stuckatur där
några av originaldelarna återfördes. Den öppna
spisen murades upp i enhetlig stil.
Med samma rum som utgångspunkt har vi
undersökt två alternativa principer för restaurering. I det ena fallet prioriterade vi en enhetlig
rumsgestaltning och i det andra fallet berättelsen om rummets historia.
Illustrationerna har gjorts i en 3D-modell
baserad på punktmoln från en 3D-scanning.
Modellen redovisar rummets östra vägg.
Rumslig helhet – exp 1
Det första exemplet strävar efter att lyfta fram
rummet som en helhetsupplevelse. Här har
den arkitektoniska upplevelsen fått ett överordnat värde. Kulörer och material väljs utifrån
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en helhetsupplevelse och vi väljer därför att
inte framhäva enskilda historiska fragment. Vi
bygger den arkitektoniska upplevelsen på att
iscensätta en specifik historisk tidpunkt.
Pedagogiska fragment – exp 2
I detta exempel har de pedagogiska fragmenten
och berättelsen om rummets historia fått större
utrymme. Ilagningar och tillägg görs i avvikande kulör och material. Berättelsen om rummets
historia är tydligt läsbar i rumsgestaltningen.
Nya tillägg behöver inte efterlikna sina historiska föregångare utan kan istället berätta om sin
samtid.

Original och kopia

Digitala tekniker har breddat möjligheterna
både vad gäller dokumentation och produktion
inom arkitekturen. Det har blivit enklare att rekonstruera genom att tillverka kopior.
Kopior tillverkas i material med egenskaper
som är så närliggande originalet som möjligt
eller i material som väljs därför att de har andra
och bättre egenskaper än originalet. Det här
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Med hjälp av laserscanning kan man
förutom att få en korrekt modell med
rumssamband, bjälklagstjocklekar etc
också dokumentera patina.

kan ske med gradvis förskjutning längs en skala
där starten är en exakt kopia och slutpunkten
en kopia med varken samma konstruktiva eller
estetiska egenskaper som originalet.
I arbetet med Stockholms slott har man
ersatt gotländsk sandsten i fasaderna med en
schweizisk sandsten med liknande utseende
och, som man har bedömt, bättre kvalitet än
originalet. Stenen utgör därmed ett nyintroducerat material på slottet.
I en rekonstruktion av ett skadat hus uppstår
frågan om hur kopior ska hanteras. Hur långt
går det att förflytta sig från originalet utan att
det får konsekvenser för arkitekturen?
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I vissa fall kan kopian få ett lika stort arkitektoniskt värde som ett original. I Diener &
Diener Architektens tillbyggnad av Museum
of Natural History i Berlin har man gjort silikonavgjutningar av den ursprungliga fasaden
och sedan gjutit nya element i betong. Gestaltningen blir densamma, men materialet byts
medvetet ut.
Digital fabrikation – exp 3
Nya tekniker gör det möjligt att tillverka
rekonstruktioner genom digital fabrikation.
Förstörda stenobjekt kan ersättas genom att
stenens form först fräses i en CNC-fräs och det
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Original och kopia
Dörrspegel och
silikonavgjutning.

Experiment 3
3D-printning av en
dekorblomma som
saknas på en kolonn.
Kopia i neonfärgad
plast - ett material
med andra egenskaper än originalet.
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Experiment 4
Silikon ströks på en
målad ytterdörr.
Efter att den stelnat
avlägsnades den
från dörren och
placerades i en
gipsvagga.
Experiment 5
Silikonformen
användes som form
för att göra en kopia
i Alabastergips.
Gipset armerades
med gasbinda och
trälister.
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sista ytskiktet sedan huggs manuellt på plats.
På så sätt kan produktionskostnaden minska
samtidigt som arbetsmiljön för stenhuggarna
förbättras genom att många tunga moment kan
automatiseras.
Med hjälp av en 3D-scanner kan skador
scannas och ilagningar modelleras fram digitalt. Därefter kan en rekonstruktion produceras
och passas in mot den skadade ytan. Man får en
exakt ipassning och inget av det ursprungliga,
oskadade materialet behöver avlägsnas vid infästningen.

Gipskopia – exp 5
Ända sedan 1700-talet har man tillverkat gipskopior av skulpturer och fasaddetaljer. Specifikt
gäller detta komplicerade former som var svåra
att mäta upp. Kopiorna fungerade sedan inom
undervisningen som en metod för att lära ut
klassisk arkitektur och som förlaga för ny
arkitektur. Vi ville undersöka hur mycket av
objektets karaktär som kunde föras över till
en gipskopia. Objektet får samma form, men
tillverkas i ett nytt material.

Silikonform – exp 4
Inom restaurering används silikon för avgjutningar av komplicerade former. Vi ville undersöka om silikonavtryck även kan användas som
fristående element och bidra till att dokumentera en byggnads historia.
Ett silikonavtryck kan fånga en byggnadsdels
karaktär i ett enskilt ögonblick. Silikonformen
skapar ett avtryck av ytan, men kan också lyfta
med sig en del patina och ytskiktskulörer som
därmed kan bevaras.

Patina och skador
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I värdering av byggnader behöver man ta hänsyn till begreppet patina. På Mälsåkers slott
hittar man både patina och skador, framför allt
från branden 1945. Vi var intresserade av att
undersöka om skador kan användas som del i
en byggnads pedagogiska berättelse.
Åldrande och patina är kvaliteter som i
många fall kan berika den arkitektoniska
upplevelsen och utgöra ett viktigt kriterium
vid kulturhistorisk värdering. Med patina
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menas spår av oxidation, nötning etc. som
bidrar till en byggnads eller ett rums atmosfär. Patina förmedlar en upplevelse av tid och
åldrande, ofta med en estetisk dimension.
I vissa fall kan det av pedagogiska eller historiska skäl vara motiverat att bevara skador i
byggnader. I Neues Museum i Berlin har David
Chipperfield Architects bevarat de murskador
som uppstod under andra världskriget. Skadorna har lagats i och vävs därmed ihop med de
ursprungliga, bevarade väggmålningarna. Tillsammans bildar de en ny helhet där arkitekturen bär på en berättelse om Tysklands historia.
Skador ska inte förväxlas med förfall som
är skador som inte har tagits om hand i tid.
Där förfall på sikt kan leda till att byggnaden
förstörs, behöver en skada inte påverka den
övergripande konstruktionen.
Ytbehandling – exp 6
Byggnadsdelar som har förstörts kan komma
att uppfattas annorlunda om de får ett nytt ytskikt. Vi ville undersöka hur en förstörd yta
framstår om den uppgraderas med en ytbehandKUNGL.
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ling av högt konstnärligt värde. På detta sätt
skulle formen kunna bära ett budskap och ytbehandlingen ett annat.
På Mälsåker finns det kvar flera brandskadade snickerier. Vi valde därför att utföra experimentet på en brandskadad panel. Metoden
kan användas i gestaltningssyfte, men den
beskriver också hur stor påverkan ytskiktets
kvalitet har på hur vi upplever material.

Experiment 6
En bit av en list
brändes. Därefter
förseglades ytan med
schellack och en
förgyllning gjordes
med slagmetall. Ytan
lackerades slutligen.

Patina – exp 7
När man tidigare har gjort avgjutningar av objekt har processen ofta inbegripit att delar av
ytskikt och smuts har lyfts över till avgjutningsmaterialet. Nu kan man med en 3D-scanner
göra en exakt dokumentation av objektet och
därefter 3D-printa det med struktur och patina.
Inom arkeologin används den här metoden för
att skydda ömtåliga miljöer från det slitage som
stora turistströmmar ger på historiska artefakter. I Luxor i Egypten har Fortum Arte gjort
en exakt kopia av en gravkammare i konungarnas dal som kan slitas ner av besökare, medan
originalet kan skyddas för framtiden.
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Experiment 8
Iscensättning med
hjälp av projicering. Fotografier ur
arkivet på Nordiska Museet och ur
privata fotoalbum
användes.

En fråga som vi ställde oss var om patina i
vissa fall kan integreras med ursprungliga
mönster och penseldrag och tillsammans bilda
en estetisk enhet som grund för gestaltning.

Experiment 7
3D-scanning av en
dekormålad panel
med brandskador.
I en digital modell
visar hur färgbubblor och mönstermålning tillsammans
skapade en ny
ytstruktur.
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Digital iscensättning

Vid ett värderingsarbete kan historiska epoker
väljas bort med argumentet att de inte är intressanta utifrån en antikvarisk aspekt. På
Mälsåker är detta särskilt tydligt vad gäller
1800- och 1900-talet. Vi var intresserade av att
med hjälp av arkivfoton undersöka de epoker
som valdes bort i den tidigare restaureringen.
Samtidigt ville vi se hur digital media kan
användas för en iscensättning av en historisk
miljö. Vad sker när man korsar ett fotografi
med det rum där det ursprungligen är taget? En
digital iscensättning kan erbjuda ett alternativ
till en rekonstruktion och skapa förutsättningar
för ett digitalt museum som fler kan ta del av.
Projektion – exp 8
Vi har tagit fotografier från tidigt 1900-tal och
projicerat dem på plats i de rum där de ursprungligen var tagna. Två olika tidsepoker
ställs mot varandra samtidigt som en tvådimensionell bild ställs mot ett tredimensionellt
rum. Överlagringen av fotografiet och det fysiska rummet ger ytterligare en dimension till
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rummet och förmedlar på ett enkelt sätt hur
det historiskt har använts. Projiceringen följer
profilering på vägglister och stuckatur.
Fotomontage – exp 9
Ytterst på vår experimentskala ligger det helt
digitala experimentet som börjar och slutar i en
bild. Vi utgick från arkivfotografier och lokaliserade de rum fotografierna var tagna i. Därefter fotograferade vi av dem på nytt för att fånga
deras nuvarande skick. Genom att överlagra en
arkivbild och ett nutidsfotografi fick vi en bild
som rymmer två olika tidsåldrar på Mälsåker.
Resultatet blir en helt digital iscensättning där
två alternativa historier flyter i varandra och integreras.

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att undersöka olika dokumentationsmetoder och begrepp inom restaurering samt att jämföra
traditionella och digitala tekniker utifrån ett
antal experiment. Under byggnadshyttan på
KUNGL.
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1990-talet stod kunskapsöverföreningen av traditionellt hantverk i fokus på Mälsåkers slott.
Utgångspunkten var att så troget som möjligt
ansluta till äldre material och tekniker. Vi har
arbetat inom samma tradition, men även använt digitala tekniker och materialexperiment.
Samtidigt har vi utvidgat arbetet till att beröra
övergripande frågor kring restaureringsprinciper.
Vår förhoppning har varit att experimenten
kan bidra till diskussionen om gestaltningsprinciper inom restaurering. Genom att kombinera digitalt och traditionellt hantverk kan
möjligheterna för ämnesområdet utökas och
förutsättningar för en fortsatt utveckling av
restaureringsfältet skapas.

Experiment 9
Fotomontage av
biblioteket. Bild
från 2016 och 1921
överlagras i Photoshop.

av
Lenastina Andersson
Ethem Erdogan
Louise Masreliez
Susanne Svidén
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Förlorade rum

How do we respond to loss and what happens in
the aftermath? How does one recreate the self?
Memory reshapes the past. Opportunity follows
loss. Its a creative act with reinventions.
Nicole Krauss, Det stora huset

1749

Detta projekt har sin utgångspunkt i arkitektur som gått förlorad. Vi har sökt efter platser
som lämnat spår efter sig i form av fragment,
arkivbilder, tidningsartiklar, historiska dokument och privata samlingar. Ur dessa fragment
kan vi ana rum vars atmosfär och närvaro vi
har önskat iscensätta. Atmosfären i ett rum är
en omedelbar kroppslig och sinnlig upplevelse
som formas av små nyanser som en försiktig doft, ljus som sipprar in, ekot av ett steg
eller luftens temperatur. Vi har valt att bygga
en modell av en rumssvit i Mälsåkers slott vars
rumsindelning har förändrats under de senaste
400 åren. Mellanväggar har kommit till, flyttats och tagits bort, dörrhål har tagits upp och
satts igen.

Motstående sida;
Modell i skala 1:33
Modellen redovisar
rum 2:F som det
kan ha sett ut under
1700-talets första
hälft.
Modellen är byggd i
laserskuren kartong,
mdf och lackad
björkfaner. Väggarna
är klädda med kartong som bearbetats
för att efterlikna
gyllenläder.

Autenticitet
Frågan om huruvida det är möjligt att återvända till ett äkta eller ursprungligt tillstånd har
diskuterats under hela restaureringskonstens
historia. Arkitekt Ove Hidemark problematiserar begreppet autenticitet och skriver om
betraktarens betydelse för begreppet då ”värdet, uppskattningen av det autentiska, måste
i alla sammanhang fogas till betraktarens egen
kunskap om objektet.” Begreppet autenticitet
beskriver Hidemark som en semantisk överenskommelse i stunden och som relaterar till
ett antal parametrar, bland annat betraktarens
förkunskaper och tidens gång. Frågor om vad
som är autentiskt och ursprungligt, om dessa
värden går att återskapa och hur de uppstår är
ständigt närvarande i restaureringsarkitektens
arbete. Ove Hidemark föreslår att autenticitet
är något vi själva upplever och skapar. Ambi-
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tionen att återskapa ett historiskt rum har därför till stor del inneburit att iscensätta en atmosfär, en glimt av ett förlorat rum.
Historiska dokument
Typen av källor ser olika ut under olika tidpunkter. I fallet Mälsåker finns en omfattande
fotodokumentation från början av 1900-talet. Vi har valt att göra ett nedslag någonstans
under 1700-talets första hälft och här lämnar
källorna mycket utrymme för tolkning. Den
planlösning vi valt att illustrera försvann någon
gång under 1700-talets andra hälft. Vi vet ganska lite i övrigt hur dessa rum sett ut. Rummen
är 1749 klädda med gyllenläder, 1766 är de
klädda med en blåvit tapet. Vissa kulörval och
profiler har vi hämtat ur litteratur och exempel från 1700-talets interiöra arkitektur. Andra
antaganden är av helt spekulativ natur som till
exempel vilket väder det var vid vald tidpunkt
samt vilka aktiviteter som ägde rum i dessa
utrymmen just då.
Venedig-chartret från 1964, artikel 9, anger
att restaurering bör grundas på autentisk dokumentation och avbrytas där antaganden tar
vid. Vi vill med detta projekt undersöka gränslandet som uppstår mellan antagande och autenticitet genom att iscensätta det svårfångade
rum som kan anas i källor men som inte längre
finns att besöka.
av
Ethem Erdogan
Lenastina Andersson

Källförteckning
Nicole Krauss, Det stora huset, 2012
Ove Hidemark, Autenticitet, vad är det?, 1996
Venedig Chartret, 1964
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Mälsåker på 1990-talet
– en spegling av ett tessinslott
”Stilenlighet i sig är inte något eftersträvansvärt.
Avgörande är vad som finns dokumenterat av utseendet före branden”.
ur Byggnadshyttan Mälsåker 1993-1996, RAÄ

Rokokosalen 2C,
1916. Rokokoinredning med förgyllda
paneler och textiltapeter. Öppen spis
i rokoko. Bild ur
Nordiska museets
samlingar.

Hantverkstraditionen återuppstår
Under 1970-talet uppstod en reaktion mot de
moderna metoder som man fram tills dess hade
experimenterat med inom byggnadsvården.
Vasaborgen Vadstena hade blivit förstörd av
de cementinjenktioner som man hade försökt
att laga 1500-talsmurarna med, och en reaktion mot att förvalta ett kulturarv med hjälp av
moderna metoder uppstod.
Förespråkare för en restaureringsmetod baserad på ett traditionellt hantverk var Ove Hidemark, vars banbrytande restaureringsarbete på
Skokloster skapade ett nytt förhållningssätt till
byggnadsvård i Sverige. Hellre än att använda
en modern byggnadsmetod som statiskt förändrade en äldre byggnads konstruktiva jämvikt,
skulle man restaurera med ursprungliga hantverksmetoder.

102

KUNGL.

KONSTHÖGSKOLAN

Samtidigt ökade ett intresse för att lyfta fram
olika sociala epoker inom kulturhistorien.
Inte enbart högreståndsbostäder ansågs bevarandevärda, utan lika intressant blev det att bevara arbetarbostäder och nyttobyggnader. Ett
intresse för det byggnadshantverk som under
1960-talets hade rationaliserats bort uppstod
och fokus flyttades från miljonprogrammets
stora strukturomvandling av städer till den enskilde hantverkarens arbete.
Uppfattningen var att byggnader kunde bära
på en kulturhistoria där själva hantverket och
hantverksmetoderna utgjorde en del i ett pedagogiskt arbete med avsikt att förmedla historien. Byggnadshantverket kom därigenom att
få ett egenvärde och lyftas fram som en del av
ett immateriellt kulturarv.
En övertygelse om att kulturbyggnader bäst
förvaltas med traditionella hantverkssmetoder
sammanföll alltså med ett växande intresse för
en social kulturhistoria.
Mälsåkers byggnadshytta
1992 försattes kronkursen i fritt fall och i Sverige rådde djup lågkonjunktur. Byggsektorn
hårdbantades vilket ledde till en stor arbetslöshet bland byggnadsarbetare.
Byggnadshyttan på Mälsåkers slott startades 1993 efter att Riksantikvarieämbetet hade
identifierat att det behövdes hantverkare som
kunde åta sig kvalificerade uppgifter inom byggnadsvård. Mälsåkers slott som sedan branden
1945 hade stått oanvänt, ansågs vara ett
lämpligt övningssobjekt.
Hyttan var ett arbetsmarknadsprojekt med
ambitionen att lära upp byggnadsarbetare i
traditionellt hantverk och samtidigt flytta dem
från den industriella produktionssektorn till
kulturarvssektorn.
I rapporten om byggnadshyttans arbete
läggs fokus framför allt på Mälsåkers slott som
ett av landets vackraste barockslott, ritat av
Nicodemus Tessin d ä och representativt för
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den svenska stormaktstiden. Restaureringsarbetet baserades på vad som fanns dokumenterat
om slottet före branden. Under restaureringen
användes traditionella hantverksmetoder och
rummen rekonstruerades främst till det utseende de hade på 1600- och 1700-talet.
De glömda epokerna
Det motsägelsefulla i den här berättelsen ligger i att framför allt perioden från 1900-talets
början och framåt på Mälsåkers slott är så väl
dokumenterad. Det finns ett antal arkivfotografier och privata fotografier som visar slottet
med trädgård och omgivningar samt hur det
användes både interiört och exteriört. Även
ägarlängden är väldokumenterad och innefattar flera intressanta personligheter. 1960-talets
ombyggnation av Mälsåker, med avsikten att
förvandla byggnaden till centralarkiv och då
nya kassettbjälklag gjöts i betong, omnämns
inte annat än som ett problem.
Den ursprungliga planlösningen hade under århundraden förändrats. Kyrksalen på
bottenvåningen hade gjorts om till herrum
inrett med jakttroféer och ett anslutande arbetsrum i jugendstil. Ett nytt trapplopp mellan våningarna hade tagits upp och ett flertal öppna spisar hade rivits eller byggts om.
Sovrum hade delats upp i mindre rum och
moderna badrum hade installerats. Mitt
emot Riddarsalen låg ett bibliotek med vägghyllor i mörkt träslag och ett stort biljardbord.

telefon. Utifrån en vilja att använda traditionellt hantverk gjordes en historisk gallring
där tidsepoker sorterades bort eller lyftes fram.
På 1960-talets betongbjälklag lades nytillverkade trägolv med en mönsterläggning i barockstil. Där det innan branden hade saknats
väggpaneler, valde man nu att nytillverka och
sätta upp kompletteringar. Betongtaken försågs
med stuckatur uppbyggd av fragment från
Caroves stucktak och de öppna spisarna rekonstruerades tillbaka till 1600- och 1700-tal.
Interiörerna kom att spegla 1990-talets tolkning av barockens byggnadsteknik och hantverk. De rekonstruerade interiörerna fastnar
därmed i gapet mellan en autentisk kulturhistorisk miljö och ren nyproduktion. Kanske
är det denna eklekticism som utgör den mest
intressanta aspekten av Mälsåkers slott. Hur
tessinslottet rymmer en representation av sig
själv tolkad genom 1990-talets fascination för
hantverkstraditionen. Arbetet blir därigenom
varken historiskt korrekt eller en ren rekonstruktion utan en chimär, en spegling av en idé
om ett tessinslott som realiserats med hjälp av
svensk arbetsmarknadspolitik.
av Louise Masreliez
Källförteckning
Byggnadshyttan Mälsåker 1993-1996, RAÄ
Victor Edman, En svensk restaureringstradition, 1999

Rokokosalen 2C
2016. Restaurering
utförd av byggnadshyttan 1991-1993.
Spisomfattningen,
förgyllda paneler och
mönsterlagda trägolv
är rekonstruerade
med 1700-talet som
förebild.

Rokokosalen 2C
1920-23. Taket är
omgjort. Den öppna
spisen har fått en utforming i nyrokoko.
Ur Åkerhjelms
privata fotoalbum.

En representation av ett tessinslott
Det byggnadshyttan gjorde var att återskapa
idén om ett tessinslott i en modern byggnad
med centralvärme, vatten och avlopp, el och
KUNGL.
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Kolonnerna på Mälsåker
– var kommer de ifrån?
I ”Mälsåker, ett tessinslott vid Mälaren”, skriver
Erik Andrén:
”Ett rum på Mälsåker står praktiskt taget oförändrat alltsedan Hans Åkessons dagar, nämligen
kyrksalen. Den har… kryssvalv, vilande på fyra
doriska kolonner av vit marmor med röda ådror.
Såsom Martin Olsson visat, härröra dessa kolonner
från Stockholms gamla slott Tre kronor… Var
dessa kolonner ursprungligen stått, vet man inte
exakt, men tydligen har de varit högre. Fyra
beslagsornerade kolonntrummor, som nu tjänstgöra såsom piedestaler i trädgården, ha sannolikt
utgjort nedre fortsättningen på kolonnerna”.
Enligt Andrén hör alltså kolonnerna i kyrksalen ihop med delarna i trädgården. I Martin
Olssons Stockholms Slotts Historia I, kan man
däremot läsa:

Kapitäl från
Mälsåker och
Nordiska museet
Foto: Nordiska
Museet

”Dessa kolonndelar som nu används som postament för blomsterurnor och för en solvisare,
ha utgjort de nedre, ornerade partierna av
kolonnskaften… Kolonnernas släta överdelar
har inte kunnat återfinnas… På Mälsåker finns
emellertid även andra arkitekturdetaljer, som
uppenbarligen ha samma ursprung. Slottskapellets
kryssvalv uppbäras nämligen av fyra kannelerade doriska 1500-talskolonner av samma slags
marmor”.

Kapitäl från slottsbacken.
Skiss från Teknisk
Tidskrift, Arkitektur
nr 1, 1909

Enligt Olsson har kolonndelarna i trädgården
haft släta överdelar, något som Andrén verkar
ha missuppfattat när han läst Olssons text.
Missförståndet kan också ha uppkommit
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tidigare. I Nordiska Museets arkiv återfinns nämligen en handskriven notering tillsammans med
ett fotografi av ett kolonnkapitäl från kyrksalen.
Fotografiet kommer från Andréns inventering
av Mälsåkers slott 1934, och jag förmodar att
noteringen är skriven av Andrén själv. Där står:
”jmf det i slottsbacken funna kapitälen!... obs att
de korta kolonntrummorna (4 st) utomhus äro
”stumpor” till dessa. Allt från den forna slottskyrkan i Sthlm (enligt M.O och Lundberg)”
Här jämförs kolonnkapitälet i kyrksalen med
delarna i trädgården. Själva kolonnen nämns
inte, men Andrén kan felaktigt ha antagit att
Martin Olsson syftat på hela kolonnen och inte
bara kapitälet. Detta finns alltså inga historiska
belägg för Andréns påstående att kolonnerna
i kyrksalen och de i trädgården har utgjort en
helhet. Om man studerar kolonndelarna ser
man också hur olika de är stilmässigt, vilket
ytterligare talar emot Andrén.
Men kommer kolonndelarna från slottet Tre
Kronor? Martin Olssons påstår att kolonnerna
på Mälsåker är huggna i samma slags sten som
det kapitäl som återfanns vid utgrävningarna
vid Stockholms slott 1908. I övrigt finns få
likheter. Kapitälet från Slottsbacken är 24 cm
högt och 26 cm i nederkant, medan kapitälen
på Mälsåker är 33 cm högt och 44 cm i nederkant. Däremot finns det ett annat kapitäl i
Nordiska museets samlingar, vilket är identiskt
med ett av kapitälen på Mälsåker, både vad
gäller material, form och storlek. Det har
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Kyrksalen på
Mälsåker
Kolonndelar som
fundament till
urnor, finns idag på
museet Tre Kronor
Två kolonndelar
bildar fundament till
solur på Mälsåker
Foto: Nordiska
Museet

skänkts till Nordiska museet från Stockholms
stads materialgård 1879, vilket ger det en stark
koppling till Stockholm. Dess ursprung är dock
okänt, och dess eventuella koppling till slottet
Tre kronor osäker.
Martin Olssons resonemang, om kopplingen
till Tre Kronor, bygger också på att kolonnerna
på Mälsåker var omoderna på 1600-talet och
därför troligtvis återanvänds från en tidigare
byggnad. Olsson anser vidare att storleken på
kolonndelarna i trädgården visar att de tillverkats för ett större slott än Mälsåker, och att det
inom rimligt avstånd bara är slottet Tre kronor
som kan ha haft så praktfulla marmorkolonner
under denna tid. Dokument från Johan III:s tid
visar också att han var missnöjd med utförandet
på kolonnerna i den ombyggda slottskyrkan
eftersom de var tillverkade i flera delar. 1588
beordrar han att dess ska bytas ut mot monoliter. Martin Olsson drar slutsatsen att det är
de utbytta delarna som hamnat på Mälsåker i
början av 1600-talet.
Efter undersökningar av puts och bruk som
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gjordes på Mälsåker 1990-91, av kursen för
restaureringskonst, daterar man dock kyrksalen på Mälsåker till 1650-tal, mer än 60 år
efter Johan III:s stora ombyggnad av slottskyrkan. Därmed försvagas Martin Olssons
resonemang om kopplingen mellan Mälsåker
och Tre Kronor avsevärt.
Det förekommer ett antal ombyggnader
på slottet Tre kronor under första hälften av
1600-talet, och det är möjligt att kolonnerna
har blivit över vid någon av dessa, men det enda
som i slutändan binder dem till Tre Kronor
är att de är huggna i samma slags sten som
hittats vid utgrävningar vid Stockholms slott.
Vad gäller de kolonndelar som står i trädgården
så finns det heller inga historiska dokument
som visar att de har funnits på Mälsåker förrän
under 1800-talet, när soluret för första gången
finns avbildat. Kan de ha kommit till Mälsåker
långt senare än kolonnerna i kyrksalen, och har
de i så fall sitt ursprung någon helt annanstans?
av Susanne Svidén
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English summary

Museums & Creating Places
Architectural Conservation at the Royal Institute of Art is a one-year, advanced-level course
that offers professionals the opportunity for
advanced training in the field of architectural
and heritage conservation. The course explores
policies, methods, philosophies and practice in
heritage conservation. By building up theoreical knowledge together with practical work in
documentation (from traditional methods to
3D laser scanning), on-site studies, inventories,
evaluation and analysis, we create a knowledge
base for preservation, conservation, development and design in existing heritage milieus.
For this year’s theme we studied museums and
creating places of memory to promote sustainability through the conservation and development of existing architectural environments.
The adaptation and reuse of the existing built
environment adds the dimension of blending
and juxtaposing past and present.
The course examines the best practices for innovating the museum in people, teams, processes
and environments and strategies, exploring
how creativity and new ideas can enhance heritage conservation practice. We use the Swedish
context for study, but are also informed by an
examination of creativity and heritage conservation in different international settings and
fresh approaches to the historical museum.
Can heritage sites like Tessin’s baroque castle of
Mälsåker be transformed into a museum where
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history and memories are preserved? In this
study the course’s students present their proposals for the conservation and development of
Mälsåker castle as a museum. Five groups have
proposed different ways to restore Mälsåker: as
a museum of imperialism, a women’s museum,
a museum of landscape and architecture, and
as a castle museum. One group used the castle
as the setting for experiments in architectural
conservation. The publication also contains individual small studies which support the group
works.
Royal Institute of Art, Architectural Conservation 2015 - 2016
Kerstin Barup		
Professor		
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Historical Background
In the 1670s the squire, royal treasurer and nobleman Gustav Soop had his castle of Mälsåker completely rebuilt in the Swedish baroque
style. For this he engaged the architect Nicodemus Tessin the Elder. At the time Tessin was
simultaneously engaged in the Drottningholm
castle project for the royal family and had designed several other castles and mansions in the
Lake Mälaren area.
Tessin, an immigrant from Stralsund, Germany, had travelled throughout the Netherlands,
Germany, France and Italy and was well prepared for the task of transforming an outdated
stone mansion of partly medieval origin into a
manifestation of modern taste and its owner’s
social importance. Costly interiors were constructed – indeed, the stucco ceilings cost more
than the masonry for all the additions to the
building.
During the 18th century the interiors on
the first floor were redesigned in the rococo
style, but otherwise few alterations took place.
Now owned by the famous von Fersen family, Mälsåker had developed into a large estate,
comprising many farms and a brickyard. A
symmetrically arranged garden in the French
style was laid out on the east side of the castle
and later a landscape park in the English “natural” style was added.

collapse of some of the floors. Water from the
firefighting and from rain and snow caused
even more damage.
In 1951 the Swedish government took over
the ownership of Mälsåker. Preliminary plans
to use the building as an archive resulted in a
number of the remaining floors being demolished and replaced by cast concrete. These
plans were then abandoned.
In 1993-1996 a program for conservation and
reconstruction, a “byggnadshytta”, was carried
out as part of unemployment relief measures.
Experienced craftspeople were engaged to train
younger colleagues in traditional crafts. A second “byggnadshytta” took place in 2006-2007.
Today we are left with a building with very
contrasting appearances. Original details and
surfaces dating from the 1670s and onwards
blend with reconstructions, finished or incomplete, from the 1990s. Concrete floors can be
seen next to gold-leaf-painted ornaments
or still visible burn-marks from the 1945 fire.
How can we find a new use for Mälsåker Castle
that will maintain its existence into the future?
pages 6 - 19

Through the 19th and early 20th centuries
Mälsåker passed from owner to owner, and
from the landed gentry into the hands of the
wealthy bourgeoisie. Central heating was installed, while modern utilities such as bathrooms and a kitchen
were fitted on the ground floor. Still, many of
the 17th and 18th century interiors remained
intact, as did the central staircase and exteriors.
In 1943 the estate was purchased by the Norwegian government to serve as a secret training
base for military personnel. Norway was then
occupied by Nazi Germany and the country’s
leadership was in exile in London.
The last winter of the war was very cold and
in the desperate efforts to keep the building
warm, the old tile stoves were used. In January 1945 a fire started in the attic and spread,
destroying the entire roof and leading to the
KUNGL.
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A museum with a view
Mälsåker Castle and its surrounding landscape
has the unique potential to be developed into a
museum of landscape architecture, art and horticulture. The castle’s current state – partly restored, partly waiting for further action – provides opportunities for both displaying historic
settings and the development of new uses.
The castle is divided vertically into two parts
with different functions and degrees of restoration. The eastern part would be kept as it is today, the western part modernized – a cool and
a warm part. The east wing is unheated and
here the castle’s climate will vary with seasonal
changes. In this part of the castle exhibitions
about landscape architecture and garden art
would be held and the visitors will have visual
contact with the parks outside.
The essential conservation measures and reconstruction needed will reestablish the rooms
into a coherent whole. The western wing, badly
damaged and with a complex character, will be
modernized to serve the needs of such functions as accommodation, a restaurant and studios. Rooms will be restored and new additions
will have a contemporary expression.
The surrounding parks will be reconstructed
into different historical eras. The baroque structure of the eastern park will be developed into
a modern kitchen garden and the English park
used as a sculpture park. The main entrance
will be the northern alley, like in the 19th century. The central axis will be strengthened with
an apple boskée. Shoreline vegetation will be
cropped in the shape of patte d´oie providing
an exciting view both from the water and from
the castle. In this part of the park contemporary art will be exhibited.
A new elevator will be placed externally to
minimize internal interference. The elevator
tower will be covered with reflective glass mirroring the facades – an illusion in the Baroque
spirit in tune with the architectural intentions
of Nicodemus Tessin the Elder.
pages 20 - 29
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Women’s Museum
The idea is to transform Mälsåker Castle by
Lake Mälaren, one of Sweden’s most interesting baroque castles, into a Women’s Museum.
The castle’s present state, half restored, half destroyed, with a “natural” vertical division, offers
interesting possibilities for new uses.
The concept is based on the need for presenting women’s part in and perspective on
history – there are few museums of women’s
history across the world. A proposal to create a
women’s museum in Stockholm was raised by
Feministiskt Initiativ (a feminist political party) in October 2015, and in 2016 Stockholm’s
City Council gave this goal to the Stockholm
City Museum. We suggest that the women’s
museum will be located at Mälsåker Castle.
The project aims to bring back the eastern
half of the castle, where the most magnificent rooms are situated, to its former glory by
completing the restoration that started in the
1990s. In some rooms dramatized historical
settings, from the baroque to the present, using
the lives of women who once lived and worked
at Mälsåker, will tell the story. This part of the
castle could be a place for seminars, events and
private functions. In the western part of the
building, rooms could be moderately modernized to function as a museum, with exhibition
spaces, a restaurant and a studio for artists on
the top floor.
The museum would be open all year around
with exhibitions in a combination of historic
environments and modernized spaces creating
an interesting destination for visitors. It would
revitalize and secure the survival of Mälsåker
Castle for the future, and make it live again in
a new guise – with a female perspective added
to its history!
pages 36 - 45
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Museum of Imperialism
We propose a museum of imperialism as a new
use for Mälsåker Castle. The museum of imperialism would be connected to the popular and
well-known Vasa Museum in Stockholm. The
two museums would complement each other
by telling the story of Swedish imperialism
from different angles and viewpoints.
Most exhibitions would be temporary and
span across time and theme. For example, one
exhibition could focus on class issues in the
17th century, another on discussions of imperialism in today’s world. How do we integrate
such a museum within the castle and its surroundings? Some changes would need to be
made. In our proposal we have placed supplemental facilities, such as a restaurant, accommodation and other facilities in new buildings
constructed within the footprints of former
buildings. The new buildings would not be replicas, but rather architectural expressions of our
own time. We use historic maps, photos and on
site investigations to re-establish historic paths,
alleys and other significant elements of the park
and the surroundings. The main entry of the
museum is therefore not on the symmetrical
main axis, but in the south-western wing.
Inside the castle we propose a careful restoration of surfaces. Ceilings, wooden panels and
other elements that are currently being stored
will be re-established at their original locations
in the building. Uncoated wooden panels will
be given a finish in a monochrome colour in a
slightly different tone from the original panels.
The principal idea is to give each room a sense
of unity, which also means each room needs to
be considered individually. To fulfil the requirements of the museum new functions will need
to be added, which would also lead to some
important alterations to the castle. One is the
introduction of an elevator in the chamber section of the south-western wing. Others are toilets, ramps and electricity, heat and ventilation
systems. Our guiding principle is that all additions related to the new functions should differ
from the rest both in form and material – the
visitor should never be in doubt whether the
technical installations and additions are from
the 21th century or not.
pages 54 - 63
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Behind the Scenes
Mälsåker Castle is a sleeping beauty waiting to
be awakened. As one of Sweden´s most beautiful baroque palaces, designed by the architect
Nicodemus Tessin the Elder in the 1660s and
with a central position in Swedish cultural history, it is an important piece of Swedish national heritage.
The castle is to be given attention, and made
visible and legible for a wider audience, in winter as well as in summer. Mälsåker will be the
setting for a modern palace life. At Mälsåker,
the baroque will be restaged. Here you can
learn, play, grow, eat and live the life of the
17th and 18th centuries. To achieve this we
plan exhibitions in the main castle which will
also house educational activities and events.
New buildings will be constructed in the park
for a restaurant, conservatory and accommodation. Through a programme of learning activities life and work at Mälsåker will come to life.
The whole castle will function as a museum.
The palace itself is to be protected from larger
intrusions. Additions would be placed at a respectful distance so that views to and from the
palace are not disturbed. The formal garden is
to be reestablished and an apple garden recreated. All activities including management of the
castle, the restoration work, and the additions
planned in the palace and in the garden, will be
governed by five principles: local connection,
a circular economy, sustainability and caution.
Through these a viable business will be created.
It is our conviction that in order to survive as
national heritage, the castle will need several
pillars to rest upon.
Mälsåker will be the setting for contemporary rural life in a baroque manner.
pages 72 - 81
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Experiments in architectural
conservation at Mälsåker Castle
This project uses the setting of Mälsåker Castle
to carry out experiments in architectural conservation by exploring methods for documentation, discussing design concepts within the
field of restoration, as well as comparing traditional and digital techniques of practice.
By conducting full-scale experiments we have
created an index of investigative strategies for
practicing the art of restoration. These experiments have been used as a platform for a wider
discussion on design and staging in architecture in relation to restoration.
We started by investigating and examining
documentation methods. Traditional methods
such as using a measuring tape and yardstick,
spirit level and plumb bob were compared to
3D scanning and photogrammetry. We then
carried out physical experiments, such as scanning and digitally reproducing missing fragments, making silicon moulds, creating copies
in plaster, gilding and projecting historic photos on site at Mälsåker Castle.
During the 1990s Mälsåkers Castle was used
as a “byggnadshytta”, an educational centre
for crafts and handicrafts whose main task was
to teach and explore traditional handicrafts.
Craftspeople and conservators learnt how to
use original and authentic materials and techniques. We have taken inspiration from the
work done in the 1990s, but have introduced
the use of digital techniques and experiments
containing contemporary materials.
Our hope is that this project can contribute to
the larger discussion on design in restoration.
Through a combination of digital and traditional techniques the field of conservation can
be explored and extended.
pages 90 - 99
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