
I solitärens skugga – nyttobyggnadens kreativa restaure-
ring har varit temat för kursen Restaureringskonst vid 
Kungl. Konsthögskolan, 2014-2015. Ekonomibyggnader 
har alltid behövts för de huvudbyggnader som finns 
inom våra bevarade kulturmiljöer. Några nyttobygg-
nader uppskattas och används fortfarande, andra 
betraktas som problematiska överloppsbyggnader, 
många rivs. Alltför få har dokumenterats eller fått sin 
historia klarlagd vilket undanhållit viktig kunskap om 
samhällets framväxt. Vi vill synliggöra och betona 
vikten av att bevara och utveckla hela bebyggelsemiljöer, 
ofta med ett antal hus utöver huvudbyggnaden och till-
hörande yttre miljö i staden eller på landet. Denna 
rapport visar kursdeltagarnas projektarbeten om nytto-
byggnader. De har dokumenterat med traditionella och 
nya arbetsmetoder, inventerat och intervjuat, läst och 
besökt arkiv, värderat, analyserat och därefter föreslagit 
hur man ska ta hand om och utveckla nyttobyggnaderna 
i sina kulturmiljöer.  
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I SOLITÄRENS SKUGGA

Inledning
I solitärens skugga – nyttobyggnadens kreativa restaurering
Restaureringskonst utforskar befintliga äldre och sentida byggnadsmiljöer för att 
bevara och utveckla dem. Eftersom framtidens uppgifter inom byggande, såväl 
lokalt som internationellt, kommer att handla om utveckling av befintlig bebyg-
gelse måste vi kunna överbrygga och hantera möten mellan gammalt och nytt, 
ha kunskap om arkitektur- och restaureringshistoria samt en god arbetsprocess 
som kunskapsgrund. Användning av byggnader och platser liksom levnadssätt 
förändras kontinuerligt och ställer nya krav på byggnadsmiljöerna. Vårt fysiska 
och immateriella kulturarv betyder mycket för identitet och hållbar utveckling. 
T.ex. måste äldre material med patina och tekniker som berättar om gångna tider 
fungera parallellt med dagens material och tekniker vilket kräver forskning och 
kreativa experiment på olika skalnivåer. Att restaurera är en omfattande och ange-
lägen samhällsuppgift som berör sambandet människa - byggd miljö. Restaurering 
kräver breda samarbeten mellan olika discipliner, kopplingar mellan olika 
kunskapsfält och djup kunskap inom de ingående professionerna. 

Inom skyddade och bevarandevärda kulturmiljöer med kända huvudbyggna-
der finns ekonomibyggnader av olika slag som ofta försummas såväl beträffande 
underhåll som restaurering. Några uppskattas och används, andra betraktas som 
problematiska överloppsbyggnader, många rivs. Alltför få har dokumenterats eller 
fått sin historia klarlagd vilket undanhållit viktig kunskap om samhällets framväxt. 
Nyttobyggnadernas värden blir obegripliga för den oinvigde, tillsammans med 
dålig tillgänglighet undanröjs därmed intresset för deras restaurering. Vi vill därför 
synliggöra och betona vikten av att bevara och utveckla hela bebyggelsemiljöer, 
ofta med ett antal hus utöver huvudbyggnaden och tillhörande yttre miljö i staden 
eller på landet. 
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Denna rapport visar kursdeltagarnas projektarbeten om nyttobyggnader i sina 
sammanhang. De har dokumenterat med traditionella och nya arbetsmetoder, 
inventerat och intervjuat, läst och besökt arkiv, värderat, analyserat och däref-
ter föreslagit hur man ska ta hand om nyttobyggnaderna i sina kulturmiljöer. 
Förslagen innebär kreativa lösningar för att kunna bevara värdena; förhållandena 
mellan bevarande och utveckling har studerats noga. Eftersom nyttobyggnaderna 
är så lite utforskade har nya fakta hittats i arkiv och genom byggnadsundersök-
ning. Bakgrundskunskap är avgörande för de kreativa processer som finner goda 
framtidslösningar. Målet har varit att skapa välgrundade idéer och förslag till 
användbara, tillgängliga och väl bevarade kulturmiljöer med höga kulturvärden 
för nuvarande och kommande generationer. 

Fem nyttobyggnader i sina kulturmiljöer 
Nils Bielkes tuskulum vid Salsta barockslott norr om Uppsala förvaltas av Statens 
fastighetsverk. Det är idag en oansenlig förrådsbyggnad, under stormaktstiden 
inredd med bl.a. stall och bibliotek som symbol för landets och byggherrens fram-
gångar, en entrébyggnad vid slottet. Om park och natur restaureras, nyttobyggna-
den görs begriplig och lustfylld för besökaren kan Salsta få nytt liv och ge natur- och 
kulturupplevelser samt tjäna som historieberättare för kommande generationer. 
Säkert finns många oskrivna historier och oanade värden i fler slottsanläggningar 
i Sverige! 

Två källare vars överbyggnader revs i början av 1700-talet markerar Tuna kungs-
gårds entré. Studierna tar fram ny kunskap och ger förslag till hur källarna och 
kulturmiljön kan bevaras med eller utan påbyggnad. Förslagen ger förståelse för 
hur hela området kan fungera året om. Tuna kungsgård ligger vid sjön Roxens 
strand utanför Linköping och förvaltas av Statens fastighetsverk. Det är av största 
vikt att jordbrukslandskap, natur- och kulturlandskap åter kopplas samman och 
att Tuna som helhet återfår dignitet för sin nationellt betydande historia; okunskap 
kan leda till fel bedömningar om var nya bebyggelseområden ska förläggas. 

En stor, inte utforskad medeltida profan ekonomibyggnad invid biskopens resi-
dens i Linköping används idag som förråd. Linköpings stift äger och förvaltar den 
väl sammanhållna och bevarade kulturmiljön centralt i Linköping invid domkyr-
kan, ett medeltida centrum i Sverige. Olika stora insatser kan göra byggnaden och 
trädgårdsmiljön tillgängliga och nyttiga för stiftet. Studierna visar tre olika förslag 
med olika stora förändringsinsatser. Fortsatta arkeologiska utgrävningar och bygg-
nadsundersökningar skulle kunna berätta mycket om det tidiga Sverige.

En medeltida fristående stenbyggnad med okänd tillkomsthistoria ligger nära 
Vreta klosterkyrka. Församlingen äger och förvaltar hela miljön med byggnader 
och arkeologiska lämningar. Kyrkan med intilliggande klosterbyggnader är väl 
undersökta, men det medeltida bebyggda klosterområdet är mycket större och till 
stora delar outforskat. Stenbyggnaden inrymmer idag ett stängt stenmuseum samt 
förråd, dess gedigna uppbyggnad med valv visar ett rikt förflutet. Försiktiga insat-
ser kan göra huset användbart för kyrkans behov. När man vitaliserar huset invol-
veras hela området fram till kyrkan. Fortsatta undersökningar kan visa att klostrets 
bebyggda omland är omfattande! 

En förrådslänga med bibehållen funktion vid Barnängen ligger mitt i Stockholm. 
Stadsholmen i Stockholm förvaltar Barnängens byggnader med blandade funk-
tioner. Det finns ytterst få oexploaterade nyttobyggnader av detta slag kvar i 
Stockholms innerstad. Om man tar in hela området i diskussionen som kursdel-
tagarna gjort kan man prova funktioner som behövs för stadsdelen idag, t.ex. en 
skola och ta med nyttobyggnaden i helheten – då kan den bevaras. 
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Restaureringskonst
Kursen omfattar ett års heltidsstudier på avancerad nivå där diskussioner mellan 
kursdeltagarna och nätverksutvidgning har lika stor betydelse som teori och 
tillämpningsövningar. I de fem projektgrupperna blandades kompetenserna arki-
tekt, landskapsarkitekt, antikvarie, ingenjör och kulturvetare.  Det är viktigt att 
kursen visar fronten av såväl praktik som teori inom området. Grupperna arbe-
tade i fält i kursens inledande del, förutom traditionella undersökningar och doku-
mentationer prövades 3D-skanning. På skolan introducerades även geo -skan ning 
i teori och som demonstration. 

Basen i utbildningen innehåller restaureringshistoria, kulturhistorisk värdering 
och analys, utveckling och förädling av byggd miljö. Genom föreläsningar, semi-
narier, workshops, studiebesök och resor samlar kursdeltagarna kunskap och till-
ägnar sig en gemensam referensram. En helhetssyn på restaureringsproblematiken 
förmedlas, i historisk, nutida och framtida kontext i Sverige och internationellt. 

Läsåret indelades i olika studieperioder där temats grupparbeten genomgår olika 
faser. Efter inledande dokumentation och byggnadsundersökning studerades histo-
rik, värdering och analys. Därefter följde skissarbete med förslag till bevarande och 
utveckling, fördjupning och utarbetande av denna rapport som komprimerat visar 
tillämpningsstudierna. Dessutom utformade och byggde studenterna en utställ-
ning inför kursens avslutning. Föreläsningar, litteraturseminarier om svensk och 
internationell restaureringsideologi och -historia samt studiebesök stödde tillämp-
ningsövningarna. Korta workshops och studiebesök som ger tempoväxling och 
inspiration bröt då och då in i det löpande årsarbetet.

Studieresor ger kunskap om pågående och utförda arbeten samt kontakter med de 
arkitekter och andra som presenterar sina arbeten på platsen. Hela kursen inleddes 
med en gemensam studieresa till våra fem studieobjekt. En resa till Gripsholms 
slott innehöll en workshop om analys av utförda restaureringsarbeten. Etablerade 
kontakter med Kiruna möjliggjorde en resa dit med seminarium och studiebesök 
inför flyttningen av staden. Denna resa gav konkret diskussionsunderlag för hur 
man värderar och i praktiken arbetar med utsatta byggnadsmiljöer. Varje år gör 
Restaureringskonst en utlandsresa, i år en veckolång resa till Tyskland med besök 
i Berlin, Dresden och världsarvet Muskauer Park som sträcker sig över gränsen 
till Polen. Som avrundning gjordes en studieresa till Karlskrona med dess många 
nyttobyggnader. 

Under året har ett stort antal gäster berikat studenternas nätverk genom föreläs-
ningar och diskussioner. I samband med den senare delen av kursen då grupperna 
skissade fram förslag till framtida användning och åtgärder för temaprojekten 
gavs inspirationsföreläsningar av ledande restaureringsarkitekter. En workshop på 
Mälsåkers slott gav tankeställare liksom ett seminarium om ett nytt Nobelmuseum 
som nu planeras på Blasieholmen. När projektarbetena fördjupades gavs föreläs-
ningar om bl.a. material, tekniker och tillgänglighet. 

Vi tackar alla fastighetsägare och andra som hjälpt oss med studierna genom att ge 
oss tillgång till byggnaderna, låna oss ritningar och dela med sig av sina kunskaper.

 

Kerstin Barup    Cecilia Sagrén

Professor i Restaureringskonst  Lektor i Restaureringskonst
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Nils Bielkes tuskulum vid Salsta slott
Vid infarten till Salsta slott möts man av en faluröd byggnad, som idag 
kallas Gamla stallet. Vid en första anblick är denna byggnad inte särdeles 
märkvärdig. Stallet har dock en fascinerande historia som är nära 
knuten till dess upphovsman Nils Bielke. Han var en av den karolinska 
stormaktstidens mest betydande kavallerigeneraler och statsman. Bielke 
hade också som ambassadör i Frankrike och generalguvernör i Pommern 
ansenliga kontakter bland Nordeuropas maktelit. Härifrån tog han med 
sig influenser hem till Sverige. Bielke hamnade i onåd hos den unge Karl 
XII och dömdes att mista liv, ära och gods. Efter att ha blivit benådad 
drog sig Nils Bielke tillbaka till Salsta och lät uppföra sitt tuskulum*, 
en adelsmans fristad. Denna rymde stormaktstidens adelsideal och 
statussymboler. Ett stall för de högaktade krigshästarna, bibliotek för 
bildning, svarvkammare och tobaksrum för umgänge allt med en rikt 
dekorerad inredning. I sin fulla prakt stod byggnaden bara i ca 50 år. Vi 
vill berätta historien om detta i Sverige för sin tid sällsynta byggnadsverk, 
och visa besökare vilken unik byggnad det en gång varit.

Ann Kessler

Jacob Forsberg

Sofia Kellari

Nils Bielke beskrev sig själv ”i besittning av et 
ståtligt yttre och en behaglig hållning”. Porträtt 
av Ehrenstrahl.

Nils Bielke föddes den 7 februari 1644 som äldste sonen till riksrådet Ture Bielke 
och Kristina Banér. Han blev tidigt i livet föräldralös. 1654 skrevs Bielke in vid 
universitetet i Uppsala. Undervisningen var i huvudsak i historia, teologi och litte-
ratur, men även statskunskap och franska. 

Som 17-åring 1661 for Bielke till Frankrike tillsammans med kusinen Clas Tott och 
sin informator Anders Nilsson. Där fortsatte han sina studier i fäktning, ridning 
dans och matematik. 1663 återvände Bielke med sitt följe till Stockholm och var då 
både bildad och berest. Änkedrottning Hedvig Eleonora utnämnde Nils Bielke till 
kammarherre till sonen Karl (senare Karl XI). Nils trivdes inte och fick 1666 åter 
möjlighet att åka ut i Europa. Nya krig utbröt och han sökte sig till Frankrike där 
han på nära håll fick lära sig modern krigsteknik och taktik. Hemkommen i Sverige 
utnämnde drottningen honom till överkammarherre och överhovstallmästare. 

Under sin första vistelse i Frankrike fick Bielke 
uppleva finansminister Fouquets storslagna, 
nyuppförda slott Vaux-le-Vicomte (1656-61) 
och det dramatiska efterspelet när Fouquet 
misstänkligjordes för bedrägeri och sedemera 
dömdes till livstids fängelse. Vaux-le-Vicomte har 
omämnts som inspiration för Salsta slott.

*tuskulum: en framstående, lärds eller statsmans 
lantställe, dit vederbörande kan dra sig undan 
från göromålen och världsbullret.
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Nils Bielke gifte sig 1669 med Eva Horn i Slottskyrkan i Stockholm. Dagen efter 
bröllopet fick Eva Salstagodset i morgongåva. Denna innefattade Salsta, Vattholma 
järnbruk och ett 50-tal gårdar i omgivningen. Redan på 1300-talet fanns här på 
en udde i Salstasjön en befäst gård tillhörande släkten Oxenstierna. På 1500-talet 
överläts egendomen till Bielkeätten och de lät i början av 1600-talet den äldre 
bebyggelsen ersättas av ett renässansslott av sten. 1670 lät Bielke påbörja arbetet 
med det nya slottet. Barockslottet lär ha byggts samman med delar av det gamla 
stenhuset för att framhävda Bielkeättens historiska förankring. Slottet uppfördes 
av byggmästaren Matthias Spihler efter skisser av Tessin d.ä. Slottet stod klart 1674 
och hovet bjöds in till fest på Salsta. Nils var personligen involverad i bygget, kunde 
namnet på många av arbetarna och engagerade sig i deras situation. Han lät bland 
annat bygga ett hospital och en skola vid Tensta kyrka nära Salsta. I skolan bedrevs 
fri undervisning för både pojkar och flickor. 

Förmyndarregeringen hade hållit landet utanför betydande krigsinblandning, men 
efter Karl XI kröning förändrades det politiska klimatet och konflikter med tyska 
stater och Danmark utbröt. I ett försök att bibehålla freden gifte sig Karl XI med 
den danska kungens syster och Bielke, då överstelöjtnant vid Livregementet, for till 
Frankrike för att införskaffa varor till drottningen. Under tiden Bielke var i Paris 
förklarade den tysk-romerska kejsaren, Holland och Danmark krig mot Sverige. 
Under följande krigstid utmärkte sig Nils Bielke som härförare och blev särskilt 
uppmärksammad för sina insatser i slaget vid Lund år 1676. 

Bielke blev 1679 på nytt utsedd att resa till Frankrike för att förhandla med Ludvig 
XIV om freden med Danmark. 1682 återvände han med sitt följe till Sverige. Redan 
efter två år ville Bielke åter ut i Europa. Han gick i Tysk-Romerska Kejsaren tjänst 
och anslöt sig 1684 till kriget mot turkarna. 1687 utnämndes Bielke i Sverige till 
kungligt råd, sen till generalguvernör i Pommern och general över både kavalleriet 
och infanteriet i Sverige. Dessutom blev han av kungen upphöjd till greve. Under 
början av 1690-talet var Bielke en av kungens mest förtrogna och främsta utrikes-
politiska rådgivare.

1697 dör Kung Karl XI. Den nya kungen Karl XII är 15 år vid kröningen. Kungen 
och Bielke blir inom kort oense och kungen initierar ett flertal utredningar kring 
Bielke och bl.a. hans förehavanden i Pommern. Bielke degraderas från sina titlar 
och åtalades för högförräderi, myntförfalskning och tjänstefel. 1705 döms Bielke 
till döden, fälld för ämbetsbrott och diplomatiskt landsförräderi men blir till slut 
benådad från dödsstraffet delvis genom familjens goda kontakter till hovet. Nils får 
återvända till Salsta men isoleras socialt. Tiden som följer innebär ändå ett fysiskt 
återhämtande och en intellektuell nystart. Under den sista delen av sitt liv lever 
Bielke ett stilla lantliv, även det ett adelsideal i tiden. Nils Bielke avled 1716 vid 72 
års ålder, troligtvis av hjärtsvikt. Eva Horn lät uppföra ett gravkor i Lena kyrka där 
Bielke begravdes. Vid tiden för sin död hade han återfått sina titlar.

Innan han lämnade Sverige 1669 hade Nils 
Bielke av byggmästare Spihler fått mått för 
tapeter och gobelänger till Salsta slott som han 
skulle införskaffa i Frankrike.

Det nya barockslottet återfinns på tre planscher i 
Eric Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna.

Runt 1710 inreddes den övre våningen på 
slottet. Slottskapellet stod klart 1711 med delar 
av inredningen av Daniel Kortz troligtvis efter 
utformning av Tessin d.y. 

1711 utformning av barockslottsanläggningen 
vid Salsta.
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Bielke utförde själv ett antal skisser till stall- och 
biblioteksbyggnaden vilka kan ge en grund 
för spekulation kring hur den ursprungliga 
utformningen kan ha sett ut. 

När boksamlingen flyttades från Salsta i mars 
1755 till Skokloster ska den ha innehållit 14000 
volymer (Per Gustaf Ekeberg 1785). Man fick ta 
hjälp av ett 30-tal hästar att dra kistor och lådor 
på slädar över Fyrisån och Mälaren. 

Salstasamlingen och byggnaden
I juni 1705, första dagen i frihet, återvänder Bielke till Salsta. 1710 påbörjades arbe-
tet med den fristående stall- och biblioteksbyggnaden. Den 100 alnar (ca 60m) 
långa timrade byggnaden låg invid korsningen av infartsallén och huvudallén. Den 
bildade tillsammans med två paviljonger och dubbla trädrader ett eget gårdsrum. 
Byggnaden inrymde bl.a. stall med plats för 12 dyrbara ridhästar, rustkammare, 
sadelkammare, tobakskammare med turkiska pipor, bibliotek, kartrum, svarvkam-
mare, tavelgalleri och vagnshus. ”Krönet och fulländningen av stormaktstidens 
kulturella lyxkonsumtion” (Arne Losman). Hästar och böcker var statusföremål 
vid denna tid. Hästen stod som symbol för styrka, makt och frihet. 

I Sverige fanns ett fåtal exempel på liknande byggnader t.ex. vid Karl X Gustavs 
planerade slottsanläggning i Eskilstuna. I Europa förekom liknande byggnader i 
Kassel, Paris, Weimar, Wien, München och Wolfenbüttel. Boksamlingen skulle 
med tiden växa till en av landets största. Erik Benzelius d.y. bibliotekarie vid 
Uppsala universitet, konsulterades för att utveckla boksamlingen.  

Grunden till boksamlingen lades av Nils far Ture Bielke. Han skaffade böcker 
under sina studieår i Europa. Nils själv införskaffade en mängd böcker under tiden 
i Pommern och i Frankrike. Boksamlingen växte även genom arv och gåvor. Efter 
Nils död tillföll boksamlingen sonen Carl Gustav, även han en dedikerad boksam-
lare. När Carl Gustav dör 1754 tillföll slottet och samlingarna Erik Brahe, gift med 
Carl Gustavs dotter. Kort därefter, mellan år 1756-62, rivs halva stallbyggnaden. 
Exakt när och varför halva byggnaden rivs är oklart men en teori är dålig grund-
läggning. Även i den bevarade delen är sättningar påtagliga.

Från statussymbol till ekonomibyggnad
1754 övergick Salsta till släkten Brahes ägo. Halva stall- och biblioteksbyggnaden 
revs vilket även förändrade relationen till gårdsplanen. Kartor från 1800-talet 
och 1900-talets början visar hur området runt stallplanen har använts för diverse 
nyttobyggnader såsom svinstia, redskapsbod, vagnslider m.m. I slutet av 1800-
talet uppgick slottsanläggningen i Wattholma Bruks AB och Slottet stod under 
lång tid obebott. Nyttobyggnaderna kring stallet försvann. Väster om stallet låg 
ett stort sädesmagasin från 1700-talet som revs under andra halvan av 1900-talet i 
samband med att stallets tak renoverades. Idag finns endast en vedbod kvar av de 
omkringliggande nyttobyggnaderna.

1904 tog släkten von Essen över Salsta. 1913-14 gör Arkitekturminnesföreningen 
med Sigurd Curman och Erik Fant en inventering av Salsta slott inklusive stall-
byggnaden. Då fanns hästar även i den södra delen. På 30-talet byggs ett nytt 
stall, samtidigt gör bilismen inträde i Sverige och det nya stallet inrymmer aldrig 
några hästar. Den gamla stallbyggnaden blev bilgarage och förråd. En  ursprunglig 
timmervägg rivs och ersätts med en vägg i tegel.  Öppningar för garageportar i 
västra gaveln togs upp på 1930-talet. 1948 inleder Nordiska museet en dokumen-
tation av livet på Salsta och vid den tiden fungerade byggnaden som fårstall. Denna 
användning har medfört stora ingrepp i byggnaden med stora öppningar i hjärt-
väggen och nedre delen av denna har ersatt med bärande tegel. Taköppningarna 
för intag av foder i söder och väster har satts igen i samband med att taket reno-
verades. Dessa saknade då funktion eftersom ingen djurhållning fanns kvar på 
gården. Östra gavelns större portar tillkom för att möjliggöra förvaring av större 
jordbruksmaskiner i byggnaden. Även parken har förändrats med tidens ideal från 
en barockpark till en engelsk trädgård till enkla, lättskötta gräsmattor.

Domänverket tog över ägandet av slottsanläggningen 1976. Fönster och utvän-
dig panel byttes troligtvis runt 1985 i samband med fasadrenoveringar av slottet. 
Salsta förklaras som statligt byggnadsminne år 1993. År 1994 tar Statens fastig-
hetsverk över förvaltningen.  År 2002 uppförs en servicebyggnad med teknikrum 
och omklädningsrum med duschar för Salsta golfklubb. Planen framför stallet 
omvandlas till parkeringsplats för golfbanan och förses med belysningsstolpar.

Stall- och biblioteksbyggnaden 1913 under 
Arkitekturminnesförenings inventering av Salsta. 
Södra rummet med bevarad takfris som visar 
tidigare rumsindelning.



10

I SOLITÄRENS SKUGGASALSTA SLOTT

Park och mark vid slottet
Idag är verksamheten vid Salsta begränsad. Golfklubben gick i konkurs efter ett 
fåtal år. En fristående entreprenör har tagit över det nyinredda kaféet i slottet. Detta 
är endast öppna vissa söndagar. Bröllop och andra event anordnas i anslutning till 
slottet för större sällskap. Nils Bielkes ståtliga stallplan används idag som parke-
ring. Servicebyggnaden invid parkeringen fungerar som tvättstuga för omgivande 
hyresgäster och som tillfälliga omklädningsrum för hantverkare. Invid byggnaden 
har utvändig sophantering placerats. Traktens jaktlag disponerar vedboden som 
förråd. 

Vid infarten till Salsta möts man idag endast av rester av de tidigare ståtliga allé-
erna som förband slottet med ladugården och landsvägen. En längre tids negligerat 
underhåll, sjukdomar och brist på föryngring har lett till att träden i anläggningen 
blir färre för varje år. Arbetet med restaurering av alléerna har påbörjats. Parken 
mellan slottet och stallbyggnaden är delvis igenväxt av sly. Ett försök i samarbete 
med Upplandstiftelsen, WWF, Statens Fastighetsverk m.fl. har gjorts att hägna 
värdefulla hagmarker i Salstas omgivningar.

Biblioteket som blev traktorgarage
Stallet används idag endast för diverse förvaring. Av 1700-talet återstår endast 
stommen och små fragment av den praktfulla inredningen från Nils Bielkes tid. 
Syllen uppvisar skador, grundstenar och fyllning saknas. Dessa har delvis ersatts 
av betong, vilket troligen förvärrat skadorna. Stora ingrepp har gjorts i stommen 
allt eftersom användningen av stallet förändrats. Hjärtväggen mellan södra och 
norra delen har försetts med öppningar och delvis nya väggar av tegel. För att skapa 
garagen på östra gaveln har nya väggar murats, betonggolv gjutits och el och vatten 
installerats.  De stora öppningarna för traktorportarna i östra gaveln har orsakat 
störst skador konstruktivt. Den bärande balken ovan dessa är skadad och hjärt-
väggens stabilitet är underminerad då knuten endast utgörs av väggfragment som 
möts på gaveln. 

lås 1760-tal  

1900-50 tal 

1960-tal -> 

1700-1800tal 

Ursprungligt 

senare tillägg/ förändring
årtal okänt

Nuvarande plan

Fasad mot norr (mot stallplanen). 3D-scanning.

Fasad mot söder (mot slottet)

Fasad mot öster 
(portar för jordbruks-
maskiner)

Fasad mot väster 
(garageportar)

1900-50 tal 

1960-tal -> 

1700-1800tal 

Ursprungligt 

senare tillägg/ förändring
årtal okänt

Ursprungligt
1700-1800 tal
1900-1950 tal
1960tal ->
Senare tillägg/
förändring årtal 
okänt

0 5m

Garage

FörrådSödra rummet

Norra rummet

Elevation hjärtvägg i norra rummet med tidslager

3D- scanning
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Glesa alléer och snidade kapitäl
Byggnaden i sin ursprungliga utformning manifesterade det stormaktstida adels-
idealet. Det inrymde både bibliotek, stall, rustkammare, tavelgalleri, tobaksrum 
och svarvkammare. De förnäma ridhästarna var viktiga statussymboler och 
samlarobjekt men även oumbärliga i krigsföringen. Viktiga social- och person-
historiska värden utgörs av byggnadens ursprungliga utformning och användning 
vilket berättar om dess upphovsman Niels Bielke och tidens adelsideal. Byggnaden 
representerar en sällsynt byggnadstyp i Sverige och har ett byggnadshistoriskt 
värde genom sin unicitet. 

Den centrala placeringen i slottsanläggningen beskriver byggnadens ursprungliga 
höga status. Byggnaden är belägen i mötet mellan de ursprungliga alléerna; infart-
sallén från landsvägen och axeln mellan slottet och den gamla ladugården. I sitt 
läge utgör också byggnaden en viktig koppling mellan den brukade gården och 
slottsmiljön. Ursprungliga arkitektoniska intentioner går idag endast med svårig-
het att utläsa. 

Fasadens symmetri och rytm bildas av inbrädade spännbjälkar vilka utgör pila-
strar. Dessa stabiliserar de långa liggtimmerväggarna i de stora öppna rummen. 
De tolv ursprungliga spiltornas placering kan avläsas från hjärtväggens bevarade 
pilastrar med dekorativa, bearbetade kapitäl. Äldre 1700-talslås finns bevarade 
liksom taklister och fragment av dekormålad takfris. Även spår av tidigare rums-
indelning går att utläsa. Dessa detaljer berättar om de påkostade interiörer som 
Niels Bielke lät utforma och förstärker byggnadens symbolvärde och arkitekto-
niska kvalitet. Fasadens kompostion avslöjar att byggnaden tidigare har haft två 
karaktärer. Finrummen vette mot söder och vände sig med stora fönster mot slot-
tet och parken. De tidigare stallarna med mindre, högt placerade fönster vände 
sig mot norr och stallplanen. Användningen har över tid övergått från finrum till 
enkel ekonomibyggnad. Detta har föranlett ingrepp i stommen såsom stora portar 
i gavlarna och nya väggar i tegel. Dessa ingrepp försvårar förståelsen för byggna-
dens arkitektoniska- social- och personhistoriska värden. 

Byggnaden har ett viktigt miljöskapande värde, som en av slottsmiljöns få beva-
rade nyttobyggnader uppförd på 1700-talet. Den utgör en del av Nils Bielkes 
ursprungliga komposition för slottsanläggningen. Alléerna och bevarade fragment 
av parken är viktiga komponenter för förståelse av 1700-talets slottsanläggning. 
Det är värdefullt att hålla marken kring Salsta öppen för att behålla situationen 
med slottet på en udde, med alléer ställda mot ett öppet landskap.

1700-talslås

Ornamenterat kapitäl

Kapitäl

Södra rummet med öppna gavelportar Infartsalléen från gamla landsvägen



12

I SOLITÄRENS SKUGGASALSTA SLOTT

Hypoteser kring ursprungliga interiörer
Den långa timrade byggnaden inrymde bibliotek, kammare, rustkammare, sadel-
kammare, ridhästsstall och i den del som revs sannolikt vagnshäststall, vagns-
hus, ett stort galleri, en tobakskammare och en svarvkammare. Det är idag oklart 
hur den del av byggnaden som revs ursprungligen var disponerad. Den rumsliga 
hierarkin och hur de ursprungliga portarna varit placerade är svårt att fastställa. 
Byggnadens interiörer har med all sannolikhet varit mycket påkostade och prakt-
fulla. Nils Bielke var ytterst kvalitetsmedveten och nöjde sig knappast med mindre 
än det finaste i sin byggnad som han tillägnat sina mest värdefulla samlingsobjekt.  

Fragment som finns bevarade ger ledtrådar om de ursprungliga interiörernas 
gestaltning, färgsättning och ornamentik. Flera av fragmenten t.ex. lister och 
målade paneler finns idag på Skokloster. Där finns förutom boksamlingen många 
andra artefakter som härstammar från biblioteksbyggnaden såsom konst, möbler 
och föremål. Andra viktiga källor som ger vägledning om hur interiörerna sett 
ut över tid är äldre inventeringar, fotografier och skriftliga vittnesmål. Genom 
åren har många intresserat sig för denna märkvärdiga byggnad. Flera forskare har 
gjort värdefulla insatser för vår förståelse av den. Det saknas ännu en ingående 
källkritisk forskning kring den ursprungliga byggnadens gestaltning som helhet. 
Djupgående arkitekturhistorisk forskning av Nils Bielkes intentioner, influenser 
och de bevarade fragmenten kan säkert ge svar på många frågor. 

Vi har valt att illustrera våra hypoteser kring bibliotekets och stallets interiörer, 
planen och fasader. Genom dessa elevationer vill vi visa på de fragment och föremål 
som finns bevarade. Vi vill lyfta fram dessa och förmedla några av de iakttagelser 
vi gjort och hypoteser vi satt upp, utifrån arkivmaterial, litteratur och studiebesök.  

Enligt en inventering från 1727, uppges biblioteket ha tre fönster. Vi tror biblio-
teket har funnits i den bevarade delen av stallet i rummet med tre fönster på södra 
sidan. På Skokloster finns två krönlister, med målad marmorering, och 19 st målade 
utskurna porträtt som antas ha suttit fästa på dessa krönlister. Dessa lister härstam-
mar med största sannolikhet från bibliotekets interiör. På Skokloster finns även 
målade porträtt av kända filosofer som tros ha suttit i detta rum. Taket i biblioteket 
har ursprungligen haft en välvning, vilket kan ses på arkitekturminnesföreningens 
foto från 1913. Kammaren utanför biblioteket, som senare omnämns som ”vagns-
hus” på 1870-talet, har långt in på 1900-talet fått behålla en rikt målad taklist. Idag 
återfinns endast några fragment av denna i bygganden. I ridhäststallet avgränsades 
varje spilta av pilastrar med omsorgsfullt utformade träkapitäl. Pilastrar och kapi-
täl finns idag kvar. Det fjärde kapitälet västerifrån är idag ett avvikande mycket 
vackert bearbetat kapitäl som inte ursprungligen suttit på denna vägg. På arki-
tekturminnesföreningens fotografi från 1913 sitter här ett likadant kapitäl som de 
övriga omgivande. 

Ledtrådar visar på en rikt dekorerad miljö med takmålningar, taklister, målade och 
tygspända väggfält, tapeter och spegelfält. Ornamentik inspirerad av de mönster-
böcker som den franska arkitekten Jean Bérain gjort var mycket populär under det 
tidiga 1700-talet. Bérain som arbetade för Ludvig XIV vid Versailles, inspirerade 
även Tessin d.y. Flera fragment från stall- och biblioteksbyggnaden med bérainor-
namentik är mycket lika de vid Tessinska palatset. Intressant är att slottskapellet på 
Salsta slott utfördes vid samma tid, troligtvis enligt Tessins skisser.

En av de två bevarade krönlisterna (2.6m) som 
troligen suttit i  biblioteket. Namnen skrivna 
på dessa är Nils Brahe d.y, Bengt Gabrielsson 
Oxenstierna, Clas Rålamb och Per Sparre. Finns 
idag på Skokloster.

Fragment med Bérainmotiv från interiörerna. 
Observera samma marmorering som krönlisten.
Finns i dag på Skokloster.

Bengt Gabrielsson Oxenstierna

Orginaltakmålning i paradvåningen på Tessinska 
palatset. Jfr. motiv nedan.

Dokumentation från 1875. Taklist från 
”vagnshuset” d.v.s. kammaren. Idag återstår 
endast fragment. Nordiska museets arkiv.

Dokumentation, från 1875, av takmålningen 
i ”vagnshuset” d.v.s. kammaren utanför 
biblioteksrummet. Nordiska museets arkiv. 
Markeringen visar en bevarad våd.
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Karta över Asien. av Frederick de Wit 
(1616-1698)

Våd av takmålningen från biblioteket,  
Arkitekturminnesföreningen 1913

Dörr från biblioteket, finns nu på Salsta slott. 
Bérainmotiv.  Nordiska museets arkiv.

Detalj av gevär. Benintarsia. Skokloster

Hästporträtt från stallet, Skokloster

Fragment av inredning från 
stall- och biblioteksbyggnaden. 
Bérainmotiv. Skokloster

Detalj av bérainmotiv på fragment av inredning från 
stall- och biblioteksbyggnaden. Skokloster
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Förgyllda detaljer på träns och remtyg. 
Åsneträns med Bielkevapen. Skokloster

Detalj av dörrornamentering (se 
dörr på motstående sida). Nordiska 
museets arkiv.

Broderad sammetssadel från 
Bielkes samling.Skokloster
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Kärleksstigen 
återetableras med 
ny koppling till 
infartsalléen från 
gamla landsvägen

Alléer 
restaureras

N 

S1
N-S

S1
N-S

4H-gård

Nya stallet kan med mindre 
tillägg eller ombyggnad 
möjliggöra stora fester med 
övernattning

Nya 
betesmarker 

Fågelskådar-
spänger

Flyttad vedbod på 
platsen av tidigare 
magasinsbyggnad

Ny bostad i västra 
flygeln

Ny bostad i 
smedjan

Servicelängan öppnas 
för besökare med 
omklädningsrum och  toaletter

Glänta hålls öppen 
och sekvens av 
broar restaureras

Utgrävd och 
rensad kanal

0 50m
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Framtidens Salsta
Med vår analys och värdering som grund har vi i vårt arbete valt att ta utgångs-
punkt i: Miljön och omgivningarna runt och vid Salsta – vilka upplevelser man 
erfar som besökare. Stallet med gårdsplanen - förtydliga, visa och beskriva histo-
rien av den sällsynta byggnadstyp och miljö som den praktfulla stallbyggnaden 
med gårdsplanen en gång utgjort. Vi vill i vårt förslag inspirera till och ge många 
en anledning till besök. Salsta föreslås bli en levande miljö där människor bor och 
rör sig veckans alla dagar. 

Omgivningarna runt Salsta är delvis igenväxta och upplevs idag som bortglömda. 
Flera av byggnaderna som tillhör Salsta står tomma. För att hålla landskapet 
öppet föreslår vi att marker hägnas och används för betande djur, det kan vara 
SLU-projekt för typiska svenska raser t.ex. gotlandsruss på frigång. Marken och 
byggnaderna bakom det nya stallet kan användas för djurhållning t.ex. en 4H gård. 
Servicebyggnaden med sitt strategiska läge, befintliga omklädningsrum och bastu 
bör öppnas för allmänheten på dagtid. Den kan användas för omklädning och 
värmestuga vid friluftsaktiviteter. 

Salsta är välbesökt av fågelskådare främst på våren då omgivningarna runt Fyrisån 
svämmar över. Med start från platsen där det gamla sädesmagasinet låg föreslår vi 
att man leds ut på spänger i våtmarkerna. Parken mellan slottet och stallet rensas 
från sly och de äldre stigarna från tiden som engelsk park återskapas. Bäcken som 
tidigare flöt under bron till Salsta rensas. Kärleksstigen i parken utgör starten för 
en promenad mot Orangeriet. Fragment av broar och gläntor tydliggörs. Det kan 
vara en konstvandring eller bara en upplevelse på vägen. Stigen leds om och prom-
menaden avslutas genom den gamla, välbevarade infartsallén från öster.  Båda 
alléerna mot slottet kompletteras och återskapas till sin forna prakt med dubbla 
trädrader fram till stenbron.

Vi förslår att man i det nya stallet från 1931 installerar vatten, avlopp och el. 
Byggnaden kan hyras ut för verksamheter och evenemang som bröllop. En av 
slottspaviljongerna används idag som bostad. Vi föreslår att även den motstående 
anpassas till bostad, vilket den varit i början av 1900-talet. Även gamla smedjan 
kan göras om till bostad eller öppnas för allmänheten.

I ett regionalt perspektiv kan Salsta/Vattholma utgöra ett stopp i en del av en 
”bruksled” i Uppland tillsammans med Gimo, Österbybruk, Forsmark och Lövsta 
mfl. Den kan utformas genom att cykelleder skapas eller genom en enkel informa-
tions- och inspirationsfolder med kartor och enkla beskrivningar över bruken och 
deras möjligheter och service.

S1 Söder-Norr
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Flyttad vedbod med 
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Fyrisån

Stödmur av granit
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Stallplan och gårdsrum
Besökare skall kunna förstå Gamla stallets tidigare utbredning och uppleva ett 
gårdsrum liknande 1700-talets pampiga trädomgärdade stallplan. På den grusade 
stallplanen läggs ett stringent, men diskret rutnät av gångstråk i slät granit. 
Befintliga gamla träd inne på planen bevaras. Dessa bryter upp och ger både liv och 
grönska på stallplanen. Ett viktigt rumsskapande element är de dubbla trädrader 
som återinförs kring stallplanen. Även i fortsättningen kommer ytan att rymma 
parkering. Mot den tidigare infartsallén avslutas gårdsrummet med en stödmur 
av granit. Från det tidiga 1700-talets gårdsrum återinförs två hörnpaviljonger som 
tydligt definierar stallplanens utbredning. Dessa två faluröda paviljonger inrym-
mer källsortering och tvättstuga. Den befintliga servicelängan med toaletter, 
omklädningsrum och bastu öppnas för besökare. 

Vi föreslår att platsen för den ursprungliga utbredningen av stall- och biblioteks-
byggnaden friläggs. Detta betyder att vedboden från mitten av 1800-talet flyttas 
till andra sidan av huvudallén. Vedboden kan där utgöra startpunkten för de 
nya spängerna ner mot Fyrisåns våtmarker. Friläggningen av ytan ökar avsevärt 
förståelsen av stall- och biblioteksbyggnadens ursprungliga storlek samtidigt som 
det ger platsen många intressanta möjligheter. På platsen läggs en yta i marktegel 
som antyder den förmodade rumsdispositionen. Ytan kan användas för uteserve-
ring, evenemang, samling m.m. Vi anser att dokumentation och kunskap om den 
ursprungliga byggnadens utformning är alltför bristfällig för att en rekonstruk-
tion ska vara aktuell. För att visa den ursprungliga byggnadsvolymen föreslår vi 
en demonterbar stomme med tältduk. Denna kan användas för tillfälliga arrange-
mang och evenemang. För att berätta om denna mytomspunna byggnad och histo-
rien om dess byggherre Nils Bielke, öppnas Gamla stallet upp för besökare.

1. Stallplanen iordningställs, servicebyggnaden 
öppnas för att nyttjas av allmänheten.
Alléer kompletteras och föryngras.

2. Stall- och biblioteksbyggnaden ställs i ordning 
och görs tillgänglig för besökare. Vedboden flyttas 
och stallets ursprungliga utbredning markeras 
som en öppen yta med marktegel.

3. Stålkonstruktion med tältduk i byggnadens 
ursprunglig storlek iordningställs för 
säsongsanvändning/evenemang. 

N 

3. Ursprunglig volym som tältkonstruktion och paviljonger

1. Iordningsställd stallplan

2. Stallplan med flyttad vedbod
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Från förråd till knutpunkt 
Genom att öppna upp det Gamla stallet och återskapa stallplanen framför, vill vi 
markera en viktig knutpunkt på Salsta. Här ska historien om Nils Bielke och denna 
märkvärdiga byggnad lyftas fram. Idag är stallets 1700-tals interiörer borta och 
rumssammanhangen är sedan länge förändrade. Vår ambition är att hela och åter-
börda rumssammanhang i den grad det är relevant för förståelsen av byggnadens 
ursprung. De senare förändringarna och tilläggen försvårar förståelsen och tolk-
ningen av den tidigare rumsdispositionen. Dessa är inte gjorda med respekt för 
byggnadens dignitet. Byggnaden har gradvis förändrats från finrum till fårstall. 
Speciellt förödande har användningen under 1900-talet varit för de återstående 
ursprungliga fragmenten. 

Vid östra gaveln föreslår vi konstruktiva åtgärder, stabilisering och komplettering 
av timmerstommen. De stora slagportarna ersätts här av mindre glaspartier med 
utvändiga skjutportar. Ett tåligt tegelgolv läggs i hela byggnaden. Samma yta fort-
sätter även utomhus. Väggar lerklinas och målas i en ljus kulör. Materialen hålls 
genomgående enkla och oömma. I den västra delen återskapas de två mindre 
kamrarna och deras förbindelser. De nya dörrarna i kamrarna är enkla fyrfyll-
ningsdörrar målade i ljusgrå kulör. Den del som idag fungerar som garage inreds 
för att sommartid fungera som gårdsbutik, enkelt café och förråd. 

Hjärtväggen i timmer mellan det södra och norra rummet har idag öppningar 
som sätts igen för att läka rummen. Två förbindelser mellan det södra och norra 
rummet behålls för att skapa kontakt. Dessa förbindelser förses med enkla glasdör-
rar som tydligt uttrycker ett samtida tillägg. 

Det norra rummet, det ursprungliga stallet, ska fungera som besökscenter med 
en permanent utställning om Nils Bielke och hans tuskulum. Ovanför varje spilta 
placeras reproduktioner av de hästporträtt som en gång hängt här. Rummet 
kompletteras med en enkel taklist, där den profilerade taklisten saknas.

Det södra rummet ska fungera som samlingsrum och för tillfälliga utställningar. 
Den tidigare rumsindelningen mellan kammare och bibliotek tydliggörs med 
taklist och golvmönster. Kammarens taklist är mycket väl dokumenterad och visar 
tydligt på den tidigare praktfulla interiören. Detta står som grund för beslutet att 
rekonstruera taklisten och konservera de befintliga fragmenten. För att bringa 
sammanhang med taklisten kan den tidigare takmålningens övergripande kontu-
rer återskapas i kammaren. Även i biblioteket kan den tidigare välvning av takvin-
keln som finns dokumenterad återskapas för att berätta om de två olika rummens 
karaktärer. 

Blir Vattholmas årliga folkfest Bielkedagen ute vid Gamla stallet?

Illustration av gårdsrummet och stallplanen. 
En stomme med tältduk visar stall- och 
biblioteksbyggnadens tidigare volym. Platsen 
fungerar för tillfälliga evenemang och 
tillställningar.

Detaljsnitt A av hjärtväggen. 

Norra rummet Södra rummet

Kompletterad 
timmerstomme

Tegelgolv i kalkbruk
Sand
Makadam

Rekonstr. dekor-
målad taklist

Befintlig  taklist 
och kapitäl

Kompletterad 
pilaster

Väggarna 
lerklinas

Väggarna 
lerklinas
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Illustration av södra rummet, som tidigare varit 
två rum - bibliteket och kammare. Rummets tak 
berättar om dessa tidigare två rum. 

Avvikande tegelmönster 
markerar spiltors tidigare 

placeringar
Taklist 

kompletteras

Väggöppningar 
sätts igen

Tegelvägg rivs

Reproduktioner av 
hästmålningarna över 

spiltors ursprungliga 
placering

Öppningar minskas. 
Nya utvändiga 
skjutportar i faluröd 
panel. Innanförliggande 
glaspartier

Konstruktiva 
åtgärder

Taklister konserveras 
och rekonstrueras. 
Kontur av takmålning 
återskapas

Ny fast 
inredning

N 

TakmålningTegelmönster visar splitornas 
tidigare placering

Rödbruna taklister 
kompletteras med enkel bräda

Lerklinade, kalkade väggar 
ställs mot målat brädtak

Välvt tak återställs i gamla 
biblioteksrummet

Café/ butik 
entré

Service

Entré

illustration

Detalj A

Tidigare 
rumsindelning 
återskapas

Servering/
förråd

Gårdsbutik/
säsongscafé

Norra rummet

Permanent utställning/
besökscenter

Södra rummet

Tillfällig utställning/aktivitet
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Citat ur Textilfabrikerna vid Barnängen,  Holger 
Rosman, 1929.

Barnängens läge på östra Södermalm i Stockholm.

BARNÄNGENS GÅRD
”Skall en kommande tid med bättre utgång upptaga ett försök som detta, 
så är ett åminstone säkert: aldrig skall en sådan anstalt få ett lämpligare 
läge och aldrig tacksammare lärjungar än vårt hem ägde invid Sveriges 
huvudstad på udden i Hammarby sjö.”  

Så skrev den Hillska skolans krönikör mot slutet av 1800-talet, 40 år efter att skolan 
stängts. 

Studieobjektet för detta arbete är egentligen förrådslängan vid Barnängens gård 
på Södermalm i Stockholm, en av de få mycket välbevarade nyttobyggnader av sitt 
slag som finns kvar i Stockholms innerstad.  Arbetets ledmotiv är dock att området 
på ett bättre sätt än idag skall göra nytta som resurs för lokalsamhället. Kvarteret 
har stor potential och kan svara på många av det växande närområdets behov. 

Vi föreslår att områdets tidigare funktion som skola återupplivas. I syfte att 
sammanväga till synes disparata behov av utveckling och bevarande har 
vårt förhållningssätt varit lösningsorienterat. Arbetet har kretsat kring tre 
frågeställningar: hur kan man göra ett omfattande tillägg i en historisk miljö i en 
urban kontext utan att riskera dess karaktär och värden, hur kan man utveckla 
ett parkområde till att betjäna både skolbarn och allmänhet och hur kan en 
regionalt sällsynt nyttobyggnads bevarande säkerställas i ett område med starkt 
exploateringstryck. 

Vår arbetsgrupp har bestått av olika kompetenser; arkitekter, landskapsarkitekter 
och antikvarier med olika roller i arbetslivet, vilket bidragit med inslag av 
tvärsektoriell samverkan som vi upplever berikat vårt arbete och kommit vår 
undersökning till gagn. 

Vi vill med vårt arbete bidra med en kreativ replik i den viktiga dialogen kring hur 
befintliga kulturmiljöer kan förvaltas på ett sätt som tillgodoser såväl kulturvärden 
som utvecklingsbehov i det växande Stockholm.
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Lundgrens karta från 1885 visar Barnängens 
gård i sin lantliga miljö men med den nya 
planerade stadens gator, kvarter och kaj inritade. 
(Stockholmskällan)

Detalj av huvudporten till Barnängen.

Barnängens gård sedd från södra sidan av Ham-
marby sjö. Kanske har bilden använts för att 
marknadsföra Hillska skolan som huserade på 
Barnängen vid denna tid? Litografi av Albert 
Blombergsson 1830-1835. 
(Stockolmskällan) 

Barnängens gård - en föränderlig helhet
Barnängens gård invid Norra Hammarbyhamnen på Södermalm består av ett 
med höga murar och järnstaket omringat kvarter med sju stycken putsade stenhus 
grupperade kring tre gårdar. Området har en sluten karaktär, dess inre avslöjas inte 
helt för den som passerar förbi på gatan. Portar i tre väderstreck låter folk och bilar 
röra sig in och ut från den parklika gården.

Gårdsanläggningen är ursprungligen en klädesmanufaktur och är till sin merpart 
uppförd under 1700-talet. Barnängens manufaktur var under en tid Stockholms 
största arbetsgivare och anläggningen fungerade i mer än tvåhundra år som ett 
drivande nav för denna del av Södermalm. Färgeri-, väveri-, och tvätteriverksamheter 
växte upp som underleverantörer i kvarteren runtomkring. Arbetarna hade sina 
bostäder på området eller så bodde de i närliggande Vitabergen. 

Ursprungligen omfattade manufakturanläggningen ett avsevärt större område, med 
odlings- och betesmarker och stora trädgårdsodlingar. I norr sträckte den sig ända 
upp till Bondegatan och när den var som störst gränsade anläggningen i väster till 
kåkbebyggelsen i Vitabergen. Hammarbysjöns vågor slog mot fastighetens södra 
och östra gräns fram till dess att sjöns vattennivå sänktes 1917 och den nuvarande 
Norra Hammarbykajen anlades på utfyllnadsmark, vilket isolerade gården från 
vattnet.

Med ett avbrott på 20 år av undervisningsverksamhet i Hillska skolans regi, under 
1800-talets första hälft, fungerade Barnängens gård som industrianläggning 
fram till 1956 då den dåvarande verksamheten, Stockholms Bomullsspinneri och 
väveri AB flyttade ut. Vid denna tidpunkt omfattade fabriksområdet förutom 
nuvarande kvarter även kvarteret norr om Tengdahlsgatan. Därefter har en del 
produktionsverksamhet ägt rum i de gamla fabriksbyggnaderna i norra kvarteret, 
medan det södra kvarterets byggnader utnyttjats enbart som bostäder och kontor. 
Mot slutet av förra seklet revs den stora fabriksbyggnaden med sågtandstak 
vid Tengdahlsgatan till förmån för nya bostadshus, varvid kopplingen mellan 
Barnängens gård och den stora Spinneri- och väveribyggnaden i norra kvarteret 
försvann. 

Byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska värden i miljön 
vid Barnängens gård
Kvarteret skapar en enhetlig miljö med tydlig avgränsning mot omgivande stad. 
Det kontrasterar mot grannkvarteren med sin lilla skala, sin materialitet och sin 
tidstypiska arkitektur.
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Flygfoto från 1934. Bakom huvudbyggnaden och 
magasinet syns den numera rivna fabriksbyggna-
den med sågtandat tak. Man ser också hur den 
nya staden växer fram på ytor som tidigare till-
hörde Barnängens gård eller var sjö.
(Stockholms stadsmuseum)

Västra fabrikslängans avslutning mot Hammarby 
sjö.

Bygglovsritning från 1767 visar huvudbyggnadens 
fasad. Som byggherrar nämns ”Fabriqueurerne 
Hans Reinhold e Carl Apiarie”. (Bygglovsritning 
från Stockholms stadsarkiv/Stockholmskällan)

Huvudbyggnaden och trädgården söder om flankeras på båda sidorna av putsade 
stenlängor i två plan, vilket ger anläggningen ett symmetriskt anslag värdigt en 
herrgård. Det är dock synd att allén på denna ursprungliga entrésida numera inte 
leder någonstans, utan främst fungerar som någon typ av dekorativt parkelement. 
Kvarteret är stängt med högt järnstaket mot intilliggande parkområde i söder. 
Gårdsrummet på norra sidan om huvudbyggnaden har inte samma starka axiala 
uppbyggnad och värdiga framtoning. Denna del har historiskt fungerat som 
ekonomigård, med bland annat anordningar för garntorkning utomhus.

Även om anläggningens användning ändrats vittnar den alltjämt med tydlighet 
om det sena 1700-talets byggnadsskick och arkitektoniska ideal, vilket ger den 
både byggnadshistoriskt- och arkitekturhistoriskt värde.  Anläggningens skala 
och materialitet kontrasterar mot de omgivande gaturummen, vilket berikar 
den i övrigt moderna närmiljön. Gården är, trots brister i tillgängligheten, ett 
halvoffentligt utrymme. 

Områdets industrihistoria
Anläggningens betydelsefulla produktionshistoria är inte avläsbar i kvarterets 
kulturmiljö idag, till följd av att stora delar av den förindustriella manufak-
turanläggningens byggnader och strukturer försvunnit. Även kopplingen till 
den industriella epoken har brutits i och med rivningarna i kvarteret norr om. 
Ingen produktionsmekanik har heller bevarats i de kvarvarande byggnaderna. 
Denna fundamentala del av områdets historia är dock relativt väldokumenterad 
i historieforskning och därutöver föredömligt tolkad och levandegjord av Per 
Anders Fogelström i hans bok Vävarnas barn, som utspelar sig vid Barnängens gård 
på 1700-talet. Trots att anläggningens karaktär ändrats i och med att den berövats 
sitt naturliga samband med sjön, fungerar de delar som är kvar fortfarande som 
ett trovärdigt originalsceneri för hans populära berättelser. Anläggningens viktiga 
industrihistoriska bakgrund skulle förtjäna att synliggöras på platsen.

Idag förvaltas kvarteret dels av fastighetsföretaget Stadsholmen, som hyr ut 
lokalerna som bostad och kontor, samt Solidaritetshusets ekonomiska förening.
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nytt bostadshus



 

Bondegatan

Danvikstull

Katarina bangata

So�a kyrka So�a skola

1100 
nya bostäder

2 nya förskolor

Lumaparken

Henriksdal

Folkungagatan

Barnängens roll i dess kontext; en stad i kraftig tillväxt 
Barnängens gård utgör en karakteristisk äldre miljö i den i övrigt rätt nybyggda 
Norra Hammarbyhamnen. Stadsdelen domineras av bostadsbebyggelse från 1930-
talet och framåt, med omfattande utbyggnad av bostadsbeståndet på 1980- och 
90-talen. Området uppfattas idag som rätt sömnigt. Serviceutbudet är mycket 
begränsat. 

Hur utvecklas Barnängens resurser bäst i en situation som denna; med höga kultur-
historiska värden och höga förväntningar på livsmiljökvaliteter hos såväl boende 
som besökare, företag och investerare?  Hur kan platsens värden och potential bäst 
tillvaratas i utvecklingen av detta i staden centralt belägna område? Hur förvaltar 
och utvecklar man på bästa sätt Barnängens kulturvärden i byggandet av ”god livs-
miljö” och ”hållbar stad”? 

Den allmänna utvecklingstendensen mot ett alltmer globalt samhälle skapar hos 
många människor ett behov av motvikt i form av förankring i en lokal gemenskap. 
Hur kan Barnängens gård och dess kulturvärden komma till nytta i skapandet 
av förutsättningar för lokal gemenskap och tillhörighetskänsla hos områdets nya 
invånare? 

Området står inför ett betydande utvecklings-
tryck. Kvarteret Persikan som idag rymmer en 
av SL:s bussdepåer, kommer att bebyggas med 
sju nya bostadskvarter med ca 1100 nya bostäder, 
butiks- och verksamhetslokaler i kvarterens bot-
tenvåningar, bl. a. en större livsmedelsbutik, samt 
två förskolor. I samband med detta flyttar det i 
kvarteret nu belägna Spårvagnsmuseet till Nor-
ra Djurgårdsstaden, varvid området förlorar sin 
enda publika verksamhet.

Stockholms tunnelbana står inför en omfattande 
utbyggnad, med en ny station i Barnängens ab-
soluta närhet, vilket kommer att påverka genom-
strömningen av människor i området och höja 
efterfrågan på kommersiella lokaler.
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Barnängens gård: ett nav och ett ankare, en förenande nod
I vår strävan att finna ett svar för hur Barnängens potential på bästa sätt skulle 
utnyttjas och dess värden förstärkas och förmedlas har vi identifierat ett par viktiga 
faktorer för den «hållbara staden» eftersom de på ett eller annat sätt är svaga i 
området. Dessa utgörs av blandstadens princip med en mångfald av integrerade 
funktioner, av vikten av bearbetade offentliga rum och av kulturarvets tillgänglighet 
för alla oberoende av ekonomiska resurser eller klasstillhörighet. 

En översiktlig behovsanalys i området avslöjar med tydlighet ett stort underskott 
på skolplatser. Trycket på Sofiaskolan är enormt, Hammarbysjöstadens skolbrist 
är omtalad och problemen med bristen på omsorgsfullt utformade skolmiljöer är i 
många sammanhang utpekad som ett generellt samhällsproblem.

En ytstudie visar att byggnaderna vid Barnängens gård lämpar sig för en 
grundskolas behov. Vi ser att kvarteret har potential att fungera som en mötesplats 
för invånarna i området och med tanke på platsens centrala placering ser vi det 
som eftersträvansvärt att området skall vara aktiverat även utanför skoltid. Därför 
behöver kvarteret kompletteras med en nybyggnad som rymmer en idrottshall stor 
nog att motsvara idrottsföreningarnas måttkrav. 

Utomhusytorna kring Barnängens gård möjliggör generöst tilltagna skol- och 
lekparker som på kvällar och helger öppnas upp för att välkomna alla och fungera 
som offentliga rekreations- och grönytor. Förutom att man på så sätt säkrar en god 
skolmiljö för barnen integreras skolan i lokalsamhället på det sätt som behövs för 
att Barnängens gård skall fungera som den förenande nod i området vi anser att 
den skulle kunna vara.

Genom att inrätta en skola på Barnängen aktiveras området under alla dygnets 
timmar. Skolverksamheten berikar både stadsdelens servicestruktur och den 
sociala sammanhållningen. En gemensam mötesplats förstärker den lokala 
identiteten. Bostadsflyglarna samt idrott och annan fritidsverksamhet i skolans 
lokaler används kvällstid medan skolan fyller området med liv och rörelse under 
dagen. Att dessutom öppna upp gårdsbildningen i söder och omdana den till 
en offentlig och levande park i anslutning till kajen mot Hammarby sjö  gör att 
Barnängen återigen kommer att fyllas av människor. 

I riksintresset Stockholms innerstad finns flera sammanhållna historiska stads-
miljöer som är utpekade som värdekärnor i riksintresset. Barnängens gård utgör 
en värdekärna inom temat ”Stockholm som sjöfarts-, militär- och industristad”. 
Ett generellt värde hos värdekärnorna anses vara deras förmåga att förmedla 
innerstadens karakteristiska struktur av årsringar som genom tiderna lagts till 
den äldsta stadskärnan. Utöver platsens övriga, mer specifika kulturhistoriska 
värden, bör denna egenskap beaktas i allt utvecklingsarbete, så att den historiska 
läsbarheten bevaras. 

Vi vill öppna upp Barnängens gård för 
allmänheten, öka tillgängligheten och välkomna 
boende i närområdet till den miljö som 
ursprungligen låg som grund för hela stadsdelens 
utformning. 

Idag upplevs Barnängsområdet som ett halvprivat 
och delvis rätt öde område. De människor som 
bor i de västra och östra flygelbyggnaderna samt 
de få företag som idag hyr lokaler på området har 
endast tagit i anspråk en mindre del av de stora 
uterummen. Den muromgärdade gården norr 
om huvudbyggnaden används till stor del som 
parkering medan gårdsrummet i söder med den 
vackra gamla allén är stängt och omslutet med ett 
staket i smide.

Tillägget Hillska följer den funktionellt inriktade 
anläggningens tradition, att bygga ett nytt hus, 
när man har behov av det för att anläggningen 
ska kunna fortleva. Jämför de stora fabriksbygg-
naderna norr om nuvarande Barnängens gård, 
som byggdes för att modernisera och utveckla 
verksamheten. Den forna trädgården fick lämna 
plats för de nya behoven. Att skapa en skola på 
Barnängens gård uppfyller dagens behov i den 
växande staden. Detta motiverar att fälla de båda 
stora lindarna som är de sista resterna av en allé, 
som troligen funnits i anläggningens mittaxel.
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400 år efter att platsen fått sitt namn ges «Barnstuguängen» 
åter till barnen
För att åstadkomma en idrottshall med de planmått (18x24 m) som behövs för 
dagens mindre idrottshallar behöver Barnängens skola få ett nytillskott i form 
av en större byggnad – Hillska. Här ges även plats för skolkök och matsal, med 
möjlighet till fristående restaurangverksamhet. 

Skolhuset, idag kallat Solidaritetshuset, kommer i huvudsak rymma åk F-4 samt 
ett centralt placerat bibliotek och en ny trapphall. 

Magasinet, tidigare kallat Konsumhuset, huserar åk 5-6 samt slöjdsalar och musik. 

Längan får även framöver fortsätta att innehålla förråd samt soprum.

Portvaktshuset omvandlas till fritidsgård medan dess lägre västra del inrymmer 
skolans bildlokaler. 

Den äldre huvudbyggnaden kommer i bottenvåningen innehålla rum för skolans 
personalfunktioner. Här ges också plats för en parklek med ev. enkel fikaservering 
samt en liten utställning om Barnängens historia. Mellanplanet kan innehålla rum 
för uthyrning – tex vävstuga, festlokal och annan lokal verksamhet. Vindsvåningen 
föreslås rymma tjänstebostäder för skolvaktmästare och rektor.

Barnängens skola innehåller en tvåparallellig åk 
F-6. Funktioner och ytor i skolprogrammet är 
studerade efter ett utförligt programinnehållet till 
liknande skola i Stockholm.

Pojkar på tak vid Barnängen. År 1897.
(Stadsmuseet)
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”1830 inköptes fastigheten av direktionen för 
Hillska skolan. Institutionens målsättning var 
en intellektuell och fysisk uppfostran i sund mil-
jö under reglerade former tillsammans med lä-
rarna. Hillska skolans ledning anförtroddes åt 
magister Jonas Reuter. Byggnaderna ombyggdes 
resp reparerades för skolans syften. Huvudbygg-
nadens bottenvåning och andra våning användes 
av förvaltningen, vindsvåningen till sjukrum och 
logement. Magasinet ombyggdes för läsrum och 
leksalar. I fabrikshuset inrättades sovsalar och i de 
mindre byggnaderna inrymdes lärarnas bostäder. 
Eftersom institutionen inte erhöll statsunderstöd 
befann den sig ständigt i ekonomiska svårigheter. 
Hillska skolan lades därför ned 1846. Dess sam-
manlagda elevantal åren 1831-46 var 368 med 50 
lärare.” 
(www.kulturarvstockholm.se/industrihistoria/
barnangen-pa-soder/ 2015-05-15)

Hillska huset kompletterar Barnängens kulturmiljö
Hillska huset är ett nytt tillägg i kulturmiljön vid Barnängens gård. Att tillföra 
denna nya byggnad förändrar området i Barnängen. Byggnadskroppen är place-
rad längs Tengdahlsgatan. Detta ger Barnängsområdet ett välbehövligt avslut mot 
den sentida bebyggelsen på andra sidan gatan, vilken försöker anpassa sig till Bar-
nängsområdets höjd, skala och gulputsade fasader och inte bidrar till förståelse 
för området. I stället kan en distinkt och högre fasad teckna ett tydligare avslut 
för Barnängens gård. Den nya byggnadens höjd vill också signalera att det är en 
viktig byggnad, en skola, som i en snar framtid kommer befinna sig i stadsdelens 
centrum.

Genom sin storlek, sitt fasadmaterial och sågtandade glastak mot norr vill den nya 
byggnaden återkoppla till områdets numera försvunna industrikaraktär. Under 
århundradena har denna industrimiljö innehållit flera olika större byggnadsvolymer 
till vars tradition vi nu ansluter oss. Byggnadens proportionering, höjd och 
placering är avvägd och står i dialog främst med de äldre gårdsbyggnaderna men 
även med stadsdelen runt Barnängen.  

Barnängens skola. Den nya byggnaden, Hillska, 
har fått sitt namn efter Hillska skolan som drevs 
på Barnängen under åren 1829-1846.

Hillska, fasadskiss mot Tengdahlsgatan.

Hillska, fasadskiss mot skolgården.LÄNGAN HILLSKA SKOLHUSET

SKOLHUSET

LINDEN

LÄNGANMAGASINETHILLSKALÄNK
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Med sina tydligt avtecknade gavlar och sadeltak anknyter den nya byggnaden till 
formspråket för platsens äldre huskroppar. Den vinklade gavelfasaden mot väster 
leder in från gatan och skapar en siktlinje mot Barnängens gamla huvudbyggnad. 
Denna snedställda gavel öppnar sig mot det vackra gårdsrummet framför längan. 

Volymens tegelmurade väggar utstrålar en tyngd, ett allvar och en tidlöshet 
som förenar Hillska med Barnängens övriga byggnader. Muröppningar och 
fönstersättningar andas däremot lekfullhet och nutid. På söderfasaden har 
murverksöppningarna tillåtits att ”falla ned” och bilda arkitektoniska element 
på den centrala skolgården. Det blir till murverk att gå, sitta och klättra på för 
stadsdelens barn. 

Husets bottenplan utgörs av en utvändig och en invändig del. Längs den södra 
fasaden sträcker sig den utvändiga passage som förbinder magasinsbyggnaden 
med den mindre gårdsbildningen vid skolans huvudentré. Passagen är en arkad, 
ett uterum att vistas i och genom många, stora muröppningar kan solskenet bidra 
till ett levande och dynamiskt rum. Detta uterum konvergerar från det större 
gårdsrummet vid längan mot den mindre gårdsbildningen vid skolans huvudentré. 
Rummet vill bjuda in besökaren och visar vägen till entrén. Passagen har två 
våningars höjd. Den tjocka, yttre muren är av tegel medan den inre väggen är 
helt glasad. Markbeläggningen är likt den yttre muren av tegel.  Denna passage 
utgör även solavskärmning för matsalen vilken återfinns innanför den glasade 
fasaden. Nattetid är det tänkt att denna passage ska belysas på ett spännande och 
inbjudande sätt.

Vy från Hillska husets entré mot skolgården.
Genom passagen skymtar längan i fonden.

Barnängens gård år 1745. På platsen för dagens 
huvudbyggnad låg ett åttakantigt hus som tidvis 
användes som kapell. Bakom ligger en stor gård 
kring vilken verksamheten kretsade. Torkramarna 
som troligen användes för att torka garnen och 
tyger är inritade. Bakom gården syns den stora 
magasinsbyggnaden som varit en förebild till det 
nya Hillska huset. Längst fram syns en så kallad 
sjögård. (Karta och teckning: Riksarkivet)
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Hillska – en byggnad i Barnängens skola
Hillska innehåller viktiga skolfunktioner så som matsal/större samlingsrum samt 
idrottshall vilka behövs för att göra Barnängens gård till en skola anpassad efter 
dagens krav och behov. Byggnaden har tre våningar varav den översta med dubbel 
takhöjd. 

Entrén till denna kvarterets mest publika byggnad är via en låg länkbyggnad 
som kopplar ihop det äldre Skolhuset med den nya byggnadskroppen, Hillska. 
Länkbyggnaden har en glasad publik huvudingång mot skolgården och en 
mer sluten fasad mot platsbildningen i norr. Från denna servicegård i norr ses 
länkbyggnaden som ett plank målat med falu rödfärg, likt planket som återfinns i 
Barnängsområdets gräns mot Tegelviksgatan. 

Åter till huvudvolymen. I anslutning till entrélänken finns ett generöst trapphus med 
hiss samt toaletter. På bottenvåningen intill återfinns matsal, servering och skolkök. 
Kökets placering är mot gatan och den mindre service- och parkeringsgården.  
Matsalen som är en av skolans hjärtfunktioner, placeras centralt i skolverksamhet 
och gårdsmiljö. 

Mellanvåningen utgör en servicevåning med omklädningsrum, kontor, förråd, 
teknikutrymmen m.m. till framförallt den ovanliggande idrottshallen. Även denna 
våning har en glasad fasad och utblick över den yttre passagen. 

Den översta våningen utgörs av en idrottshall. Detta rum har en generös våningshöjd 
och delvis glasat tak mot norr. Här finns även möjlighet att uppföra en mindre 
läktare. Det är viktigt att idrottshallen ska kunna användas för sportverksamheter 
efter skoldagens slut, då det råder stor brist på sporthallar i närområdet.

Vy från Färgarplan. Hillska höjer sig bakom 
magasinet. Längan ses till höger i bilden.
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1.

3. 2.

4.
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6.
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1. Skolgården

2. Entrégård

3. Lilla gården

4. Odlingslotter

5. Trädgården

6. Parken

7. Kajen

Gungställningar

Klätterställning

På kartor från 1700-talet syns torkra-
mar, som troligen användes i textil-
produktionen. Dessa har inspirerat till 
lekställningar på skolgården samt till 
gungor i parken. 
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Skolgård, trädgård och park vid Barnängens skola
För att skapa en god skola behöver Barnängens utemiljöer utvecklas. Park och 
gårdsmiljöerna ska vara trygga, levande, fulla av liv och tillgängliga för alla, helst 
dygnet runt. Det höga smidesstaketet som utgör gräns mellan gårdens trädgård 
och den offentliga parken tas därför bort. Lindallén återfår då sin forna funktion 
att leda Barnängsfolket ner till vattnet och dess besökare upp till gården. I huvud-
byggnaden inrättas en lokal för parklek med en enklare servering. Bord och stolar 
placeras ut i trädgården, som i och med detta blir tillgänglig för alla, såväl prome-
nerande längs kajen, som boende i stadsdelen. Barnängens gård blir ett nav istället 
för en propp i stadsväven. Skol- och förskole-barn från såväl Barnängens skola som 
andra kringliggande skolor ska kunna använda både park och trädgård på raster 
och för olika skolverksamheter. Kvällar och helger är uterummen öppna för alla.

Gården norr om huvudbyggnaden utvecklas till en skolgård för Barnängens skola. 
De tre entréerna till norra gården görs inbjudande för gående; den befintliga por-
tiken med smidesgrindar från Barnängsgatan, ett nytt rödmålat staket i förläng-
ningen av planket mot Tegelviksgatan samt mellanrumsbildningen mellan Hillska 
och magasinet. Gården får behålla sin inramning av lindar, en gestaltning som 
tillkom på 1800-talet. All parkering utestängs från gården och biltrafik begränsas 
till nödvändiga leveranser. Parkering och dagliga leveranser hänvisas till den lilla 
servicegården i norr. 

Lilla gården vid längan får behålla dagens gestaltning med den stora linden i cen-
trum och en lindrad som fjärde vägg i öster. I längan kan lösa lekredskap förvaras, 
som enkelt tas fram vid behov. Smågårdarna på ömse sidor av längan stängs av 
med hjälp av genomsiktliga grindar av smide. Bostadslängorna och dess tomter 
med odlingslotter för de boende, ges en mer privat karaktär genom nya staket och 
grindar. Förbindelser öppnas istället upp mellan norra gården och trädgården sö-
der om huvudbyggnaden. Trädgårdens karaktär och användningsmöjligheter för-
stärks genom ytor för utemöbler, samt plantering av blommor och fruktträd. Plats 
finns också för skolträdgårdsodlingar. 

I parken söder om trädgården anläggs en ny lekplats med vattentema. Bryggor och 
vattennära växter visar var stranden låg innan Hammarby sjö sänktes. En brygga 
leder till en stor klätterställning av drivved. Textilindustrins redskap och arbets-
metoder inspirerar till vattenlek längs en liten, stiliserad bäck. Båtar läggs ut för 
sand- och klätterlek och ges namn efter kvinnor, som verkat på Barnängens gård.

Vy över skolgården med sina sittklossar i samma 
material som Hillskas fasad, torkramar förvand-
lade till lekställningar samt lindarna i sina plan-
teringslådor.

Snitt genom planteringslådan som ska skydda 
skolgårdens lindar från tramp och spring. Samti-
digt ger lådorna extra sittplatser och planterings-
möjligheter. 

Sittpuffar av mjukt gummi markerar läget för en 
allé, som tidigare löpt längs huvudbyggnadens 
mittaxel.
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Den låga stenlängan invid Barnängsgatan är ett sällsynt välbeva-
rat exempel på enkel nyttobyggnad i Stockholms innerstad. Den är 
anläggningens enda bevarade nyttobyggnad som fortfarande är i 
nyttobruk, vilket ger den ett byggnadshistoriskt värde på såväl lokal 
som på regional nivå. 
Så när som på ett soprum står längan interiört orörd, med auten-
tisk förrådskaraktär, jordgolv och patinerade mellanväggar, dels 
av vankantade brädor, dels av slarvigt murat tegel. Upplevelsen av 
rummen är stark: de enkla obearbetade materialen talar till öga 
och hand och kännspaka doften av jord och damm bjuder in på 
minnesresa genom livets alla enkla skjul och källare.  

UNIK OCH HEMLIGHETSFULL, LÄNGAN VID BARNÄNGENS GÅRD
Byggnaden tycks ha anpassats för förrådsbruk senast i slutet av 
1800-talet, varefter den varit i kontinuerligt bruk fram tills idag. 
Stenlängan står i fonden till en mindre gårdsbildning, flankerad av 
större byggnader på båda sidor. I mitten av gårdsrummet, i linje 
med längans mittaxel, står en mycket stor solitär lind, vars roll för 
gårdens karaktär inte nog kan understrykas. Under trädet växer 
gräs i en naturformad rundel. Även i övrigt karakteriseras gården 
av en sällsynt enkelhet.
Längans fasad mot gården är arkitektoniskt märkligt välarbetad för 
att dölja enkla förråd. Byggnadens symmetriska disposition med de 
många dörrarna och fönstren är rytmiskt balanserad och intressant, 
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flyglarnas ljusa gula ger intryck av djup och förlänger perspektivet. 
Flyglarna används som bostäder och lokaler och fondbyggnaden 
som förråd, vilket tillsammans med den ovan beskrivna volymhan-
teringen skapar en omvänd hierarki i förhållande till en klassisk 
corps de logi-anläggning. 
Sammantaget skapar dessa egenskaper det kraftfält varur gårdsbild-
ningens viktiga arkitektoniska och miljöskapande värde föds.

vilket ytterligare förstärks av kontrastfärgerna bränd orange i put-
sen mot snickeriernas mörka gröna. Kontrast och motsats är även 
i övrigt tacksamma begrepp för förståelsen av gårdsbildningens 
arkitektoniska kvaliteter. Om byggnaden interiört andas orördhet 
och känsla av stannad tid saknar däremot fasaden all patina som 
kunde berätta om dess ålder. Samma motsättning skönjs i kvalitet: 
där interiören är slarvigt uppförd med enkla, eventuellt återvunna 
material är exteriören mot gården behandlad med stor omsorg, 
även om putsskador och färgurlakning till en del drar ner på in-
trycket. I skala och volym spelar fondbyggnaden med sin långa, 
smala och låga huskropp mot flyglarnas bredd och höjd, spänning-
en förstärks av skillnaderna i kulör. Fondens mörkare orange mot 

Bilden visar en 3D-skanning av längan och gården.



36

I SOLITÄRENS SKUGGABARNÄNGENS GÅRD

Längan idag - sällsynt men bortglömd
Längans ursprung och användningshistoria är delvis dold i dunkel. Utifrån 
kartmaterial och daterade anteckningar kan vi utgå ifrån att den funnits i sin 
nuvarande form sedan 1890-talet. Eventuellt är den hundra år äldre än så, men 
det har vi inte funnit säkra belägg för. Som användningsändamål nämns stall, 
vedförvaring samt nuvarande förråd.

Byggnaden är i en våning och har en långsträckt och smal rektangulär planform.  
Takhöjden är anmärkningsvärd för att vara förråd. Längan är putsad i en 
terracottafärgad kulör och sadeltaket är täckt med enkupigt lertegel. Den flankeras 
på båda sidor av enkla skjul i trä, vars bakväggar är uppförda som murar. Mot 
gatan har byggnaden en sluten fasad, med en enda dörröppning på murens 50 
meter långa sträckning. Gavlarna är likaså slutna. Mot gården är fasaden däremot 
symmetriskt disponerad med en dörr i mittaxeln och ett repetitivt mönster på fem 
dörrar och sex fönster på båda sidor därom. Dörrarna leder till förrådsrum av 
varierande storlek och karaktär. I mittpartiet mot gården syns spår av en större 
öppning. I längans gavlar finns svårtolkade regelbundet placerade förtjockningar i 
muren (rum nr. 1, 11, 12)

”Hårdt mot hårdt sa käringen när hon stötte huf-
vud mot hälleberget A.P. 1893 d 8/3. det låter sig 
höras det…nästa gång bättre”

I förrådet längst mot norr blottas en inbyggd yt-
termur. Någon gång har längan förlängts med 
dess sista rum, nummer 11-12. Vy från Barnängsgatan. Längans terracottaputsade vägg övergår i skjulets bakre mur. 

I längans norra del finns ett särskilt intressant 
rum (nr. 11). Med sina målade väggar, smidda 
haspar på insidan och med daterade handskriv-
na ”hälsningar” på väggen antyder den ett annat 
bruk. I detta rum känns det som om tiden hade 
stått still och frågorna om dess historia hopar 
sig. Vem var denna Hulda som signerat en del av 
hälsningarna? Har hon rent av bott här under nå-
gon period? Rummet ger känslan av ett autentiskt 
historiskt dokument, dock vet vi inte i detta nu 
vad det berättar om.

Karta över Stockholm av Carl Akrel, upprättad 
1805. Den äldsta karta där längan, eller en annan 
byggnad på samma plats, är utmärkt. 
”Den gamla portvaktsstugan förvandlades till ett 
prydligt stenhus, som jämte andra nybyggnader 
infogades i en stiliserad byggnadsgrupp med flyg-
lar och mittparti.”  Menar Roosmann med detta 
citat att längan byggdes redan 1789?  Detta stöds 
dock inte av andra källor.
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Påtaglig materialverkan i tak, väggar och grund-
mur.

Planskissen visar hur förrådens bredd varierar 
men varje utrymme har försetts med en dörr och 
minst ett tänkt ljusinsläpp.

Nyttobyggnaden bevaras - till funktion och karaktär
Med tanke på längans yttre arkitektoniska kvaliteter, autentiska förrådskaraktär och 
sällsynthet finns det skäl att bevara längan i sin nuvarande form. Det presenterade 
förslaget ”Barnängens skola” ställer krav på förvaringsutrymmen för material 
och redskap för rastaktiviteter och annan utrustning, vilket förstärker motiven 
ytterligare.

I det mittersta förrådet (rum nr. 6) demonteras mellanväggarna av trä för att 
frigöra rummets murade väggar. Här framträder de olika karaktärsdragen som 
upprepas genom hela längan avseende murverk, fönstervalv, takstolar, doft, patina 
och jordgolv. Rummet som helhet visar mycket av det som präglar hela längan och 
föreslås därmed att försiktigt städas och lämnas som ett öppet rum med en enkelt 
framdragen ljuskälla och ett stort bord (byggt av de rivna plankväggarna) i mitten. 
Rummet kan utnyttjas för skapande verkstad och andra ändamål både i skolan och 
i övrig regi.

Övriga förråd lämnas orörda och utnyttjas som förråd i skolan. Tio av tolv fönster 
är igensatta med masonit. Glas sätts in enbart om användningen kräver ljusinsläpp. 
Samma regel gäller jordgolven som bevaras så långt det är möjligt. Om funktionen 
kräver får de täckas med nytt golvmaterial, exempelvis löst liggande betongplattor. 

Nödvändiga lagningar av putsskador och underhåll i form av fasadtvätt, byte av 
trasiga takpannor och bättringsmålning fortlöper kontinuerligt. Stenlossning, 
saltutfällning och sprickbildningar är exempel på skador som förekommer 
interiört. Enkla konsoliderande åtgärder vidtas.

Soprummet (rum nr. 8) med gipsklädda tak och väggar och gjutet betonggolv får 
behållas i nuvarande skick och funktion. Även de låga träförråden placerade vid 
respektive gavel är omsorgsfullt ritade av ragnar Hjort på 1940-talet. De är i gott 
skick och funktionella för sitt ändamål. Inte heller här finns skäl att ersätta eller 
omdana byggnaderna.

PORTVAKTS-
HUSET

MAGASINET

Barnängsgatan

1.  2.  3.  4.  5.  6.   7.   8.  9.  10.

 12.

11.
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Lindallén som leder från Hammarbysjö till Bar-
nängens huvudbyggnad.

Slutord
Barnängens läge i en tät och expanderande urban kontext politiserar varje diskus-
sion om användning.  Kulturmiljöns roll i stadsbyggnadsspelet blir en demokrati-
fråga och vårt arbete har utformats som en reaktion mot inrättandet av bostäder 
och kontor i områdets kulturbyggnader. Vi har genom vårt förslag velat ta ställning 
för värdiga skolmiljöer för våra barn, vilket helt förbisetts i stadsdelens omfattande 
förtätningsplaner. Genom att återanpassa Barnängens gård för skolverksamhet ger 
vi Barnängen tillbaka till barnen. Samtidigt integrerar vi kulturmiljön i närområdet 
och skapar en naturlig offentlig mötesplats för områdets invånare. 

Vår studie av områdets utveckling visar att dess historia är mycket rikare än vad 
som går att avläsa på plats. Idag förmedlar Barnängens gård mer en känsla av stilla 
herrgårdsmiljö än månghundraårig slamrig tradition av storskalig textilproduktion. 

Vi har velat undersöka om dagens komposition av oliktida historiska element tål 
ytterligare en tids tillägg och huruvida den en gång raderade industrihistoriska 
avlagringen på något sätt skulle kunna återspeglas i miljön idag. Detta testar vi 
genom addition av en programmässigt motiverad volym som anspelar på den 
industriella skalan och artikulerar både samhörighet till och åtskillnad från den 
omgivande kulturmiljön. Den nya huskroppen följer den gamla ekonomigårdens 
rumsliga avgränsning och tolkar volymen av en tidigare magasinsbyggnad på 
platsen. 

Genom att fylla Barnängens gård med skolverksamhet möjliggör vi dessutom att 
områdets nyttobyggnad, en på regional nivå unikt välbevarad förrådslänga, kan 
behållas i kontinuerligt förrådsbruk och därigenom bevaras oförändrad. Längan 
är en typisk representant för en byggnadskategori som ofta hamnar i skuggan av 
huvudbyggnaden. Fram tills nu har den varit föga omskriven, odokumenterad och 
svår att datera. Vi vill inte hävda att vi inom kursens ramar skulle ha kunnat belysa 
alla dess dunkla vrår och funnit svar på alla frågor. Snarare är det nog så att vi väckt 
ytterligare några. Men med hjälp av de bevarandeprinciper som vi formulerat vill 
vi säkerställa att den står kvar välbevarad för framtida forskare att ta sig an. 
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PRIMÄRA SEKUNDÄRBYGGNADER
En studie av sekundärbyggnader/nyttobyggnader sätter strålkastarljuset 
på en försummad byggnadstyp. Under en promenad vid Kyrkviken 
på Lidingö i november 2014 fångades mitt intresse av en oansenlig 
förrådsbyggnad i tegel. Min första tanke var att den troligen kommer 
vara försvunnen inom bara något eller några år. Funderingar kring 
tegelbyggnaden på Lidingö ledde till en fråga om hur det ser ut i övriga 
delar av Stockholm. 

Sekundärbyggnad, nyttobyggnad, förråd
Måste en nyttobyggnad vara till nytta och för vad eller vem? Ska den vara i bruk? 
Eller kan det räcka med att den är till nytta för förståelsen av ett tidigare bruk? 
Kärt barn har många namn. Sekundärbyggnad, förråd och i viss mån magasin är 
alla byggnader av samma slag – de utgör ett stöd i en större anläggning. Utan stöd 
faller saker samman.

När jag besökte Barnängens gård på Södermalm i Stockholm första gången hösten 
2014 gemensamt med kursen slog det mig att hela miljön var både privat och of-
fentlig. Byggnaderna har privat användning men området som helhet är tillgäng-
ligt för allmänheten. 

Lite senare på hösten gjorde vi en stadstur och besökte några av Stadsholmens 
andra miljöer på Södermalm. Där var det låsta plank mot gatan. Innanför låg både 
bostäder och förråd av olika slag, men de var inte allmänt tillgängliga så som på 
Barnängens gård. När jag senare hade möjligheten att komma in i Barnängenlän-
gans små förråd var det en upplevelse att se att innanmätet var så oansenligt och 
orört. Stadsholmen har inte förändrat rummen på något sätt, de har bara lämnat 
längan i fred. Sofia Meurk

Förrådslängan, kv Barnängens gård 1, f.d. kv 
Barnängen 5.

Äldre tegelbyggnad norr om Kyrkviken, Lidingö. 
Intill ligger flera äldre magasinsbyggnader där 
det fortfarande bedrivs verksamhet. Inom kort 
blir området ett planärende för kommunen.



40

I SOLITÄRENS SKUGGAPRIMÄRA SEKUNDÄRBYGGNADER

Studie
Den här studien tar avstamp i tegelbyggnaden på Lidingö och i längan på Barnäng-
ens gård på Södermalm i Stockholm. Hur många nyttobyggnader liknande dessa 
finns kvar i dag? Och än mer intressant - hur många kommer att finnas kvar inom 
5-10-30 år? Det handlar dels om hur många liknande förrådsbyggnader som finns 
kvar och dels om det är känt hur länge de kan väntas finnas kvar i nuvarande skick. 
Stockholm förändras nu snabbt. Miljöer med karaktär av verkstäder och mindre 
industrier håller på att försvinna till förmån för nyproduktion av bostäder. Ham-
marby sjöstad i Stockholm är ett typiskt exempel. 

Stockholms stadsmuseums inventeringar
Under några år i slutet på 1970-talet kartlade Stockholms stadsmuseum de in-
dustrimiljöer som då fanns kvar i staden. Resultatet presenterades i flera rappor-
ter. Den som heter Industrimiljöer i Stockholm. Innerstaden. Byggnadsinventering 
Stockholms stadsmuseum 1979-80 innehåller bl.a. kvarteret Barnängen 5 (Barnäng-
ens gård). Totalt innehåller rapporten 250 miljöer redovisade via ifylld invente-
ringsmall, kvarterskarta och ett foto, totalt två sidor per objekt.

Av de 250 miljöerna valdes 48 ut som särskilt intressanta att studeras närmare 
och av dessa var det 29 miljöer som inventerades. Övriga 19 var antingen redan 
skyddad bebyggelse, redan inventerade eller ansågs inte hotade. Under tre år på-
gick arbetet, som presenterades i rapporten Värdefulla industrimiljöer i Stock-
holm. Stockholms fastighetskontor, stadsbyggnadskontor och stadsmuseum (1983), 
fortsättningsvis kallad SSM:s inventering. Även här ingår kvarteret Barnängen 5. 
Samtliga inventerade objekt redovisas på flera sidor innehållande historik, bilder, 
bevarandesynpunkter och förslag till skyddsföreskrifter.

Avgränsningar
Rapporten från 1983 är underlaget för denna studie. Där ingår inte Lidingö. Det 
har inte gjorts någon samlad uppföljning sedan rapporten publicerades. Det är allt-
så intressant att jämföra dåtid med nutid och ta reda på hur mycket som finns kvar. 

Att i detalj undersöka vilka byggnader som finns kvar av dem som inventerades 
1983 av SSM har dock inte varit genomförbart under den här begränsade tiden. 
En översiktlig genomgång har givit en ungefärlig uppfattning om hur det ser ut. 
Det intressanta har i stället varit att identifiera hur många mindre förråds- eller 
stallbyggnader de inventerade industrimiljöerna har kvar i dag för att få fram hur 
vanlig eller ovanlig längan på Barnängens gård är. Eftersom inventeringen gäller 
industrimiljöer är de flesta angivna förråd betydligt större än längan, men några 
jämförelsebyggnader finns.

Stadsholmen har ett antal förrådsbyggnader på sina fastigheter i innerstaden men 
de är inte tillgängliga för allmänheten och har därför inte tagits med i denna studie.

Resultat
Av de 29 inventerade industrimiljöerna var det totalt åtta som hade mindre för-
rådsbyggnader, skjul eller f.d. stall angivna (se även karta s 42-43):

- Barnängen 5: förråd, 1800-tal, hörnbyggnader mot I resp III, 1941 
- Hjorthagen 1:3, Gasverksområdet: tvättstuga, 1893, Ferdinand Boberg 
- Hornsberg 5 o 6:  kontor, f.d. stall, 1891-92, Kasper Salin 
- Härolden 12: stall- och vagnshus, 1884, byggm A G Söderlund 
- Lövholmen 12: smedja, -1889, G A Engelbrektson 
- Nimrod 4: förråd, 1903, Ferdinand Boberg 
- Slakthusområdet: flera stall, skjul och mindre förråd 
- Trumman 1: mindre förråd och stall, början av förra seklet

Två av ovanstående har rivits (Nimrod 4 och Trumman 1) och fyra av dem är be-

Detalj från äldre sekundärbyggnad som fortfa-
rande är till nytta.

Kv barnängen 5. Rödmarkerade byggnader är 
rivna och grönmarkerad är förrådslängan med 
senare tillkomna sidoförråd. Bild ur Värdefulla 
industrimiljöer i Stockholm (1983).
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tydligt större än längan på Barnängens gård och dessutom kraftigt ombyggda. Den 
sjunde är högintressant i sammanhanget. Det gäller tvättstugan, ritad av Ferdinand 
Boberg 1893, i kvarteret Hjorthagen 1:3 inom Gasverksområdet. 

I tabellen på sid 42-43 framgår det att många inventerade miljöer är förändrade på 
något sätt och i vissa fall rivna. I flera områden pågår uppförande av bostäder och 
i andra pågår förberedelser för bostadsbyggande.

Eftersom studien av rapporten från 1983 gav dessa resultat var det lockande att 
också se hur många liknande mindre förråd, skjul och f.d. stall som finns angivna 
i SSM:s inventering Industrimiljöer i Stockholm (innerstaden) från 1979-80. En ge-
nomgång av de 250 inventerade miljöerna visade att 39 av dem föll inom ramen. 
Fem av de utvalda objekten i inventeringen från 1983 finns med bland de 39. Öv-
riga tre hittar vi i inventeringen om ytterstadens industrimiljöer, även den från 
1979-80. 

Unik byggnad
Förrådslängan på Barnängens gård kan tyckas ordinär. Det borde finnas flera lik-
nande byggnader i staden. I jämförelse med övriga förråds- och f.d. stallbyggnader 
i SSM:s inventering från 1983 visar resultatet dock något annat. Endast tvättstugan 
från 1893 i kvarteret Hjorthagen 1:3 kan mäta sig med längan på Barnängens gård. 
Övriga är ombyggda. Men både tvättstugan och det intilliggande portvaktshuset 
(1893, Ferdinand Boberg) har ny ägare. Snart är portvaktshuset och tvättstugan 
med den gamla stenmangeln renoverade och anpassade för andra verksamheter. 
Endast längan på Barnängens gård kvarstår med oförändrad funktion.

Längan är således unik i jämförelse med liknande byggnader i SSM:s inventering. 
Ordet unik används ofta slarvigt för företeelser som inte är unika men i det här fal-
let är det rätt ordval. Den ägs och förvaltas av Stadsholmen, en fastighetsägare som 
har i uppdrag att äga, rusta upp och förvalta hus med stora antikvariska värden i 
Stockholms stad. Det innebär långsiktiga beslut utifrån vad byggnaden tål. 

Längan ingår i en grupp av byggnader som tillsammans utgör en del av Stockholms 
historia. De används fortfarande och kvarteret är tillgängligt för alla. Många av de 
industrimiljöer som studerades i SSM:s inventering ägs av företag vars inhägnade 
områden inte är åtkomliga för allmänheten.

Den har under minst hundra år, kanske tvåhundra, fungerat som förråd. Den är 
inte moderniserad och inte ombyggd för att kunna generera hyresintäkter. Att läm-
na längan ifred med bibehållen funktion leder till att den också fortsättningsvis 
kommer kunna bidra till kunskapen om hur livet levts i Stockholm. 

Tvättstugan (1893) i Hjorthagen 1:3, Gasverksområdet. I det större rummet till vänster i bild står en 
stenmangel och i det högra utrymmet är det inrett en modernare tvättstuga som inte längre är i bruk. 

Kv Hornsberg 5 o 6. Kontor, f.d. stall, (1891-92) 
Kasper Salin. Byggnaden är numera kringbyggd 
och utgör endast en del av nuvarande kon-
torsbyggnad.

Kv Lövholmen 12. Smedjan (-1889), G A Engel-
brektson.

Kv Slakthusområdet. Byggnad 28, köttförsälj-
ningsbyggnad.

Kv Härolden 12. Stall- och vagnshus (1884) = det 
breda ljusa taket till vänster. Ortofoto från SBK.
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Kvartersnamn 1983 Kvar/rivet av det som inventerades 1983

Apotekaren 22 Stora förändringar men allt troligen kvar

Barnängen 4 Byggnad I och II kvar, III, IV och V rivna

Barnängen 5 Byggnad V och IX rivna

Blästern 3, 4, 5 Troligen alla kvar

Blästern 6 Troligen alla kvar

Blästern 11 Troligen alla kvar

Blästern 13 Stora förändringar och kompletteringar inom kvar-
teret

Blästern 14 Byggnad Ib ersatt

Dykaren 10 Troligen allt kvar

Elementet 8 Alla kvar

Fiskaren Mindre 16 Kvar

Furuhöjden 19 Alla kvar

Gråmunkeholmen 4 Alla kvar

Hjorthagen 1:3 Byggnad 1, 2, 15-20, 26-32, 36, 37, 40, 43, 49, 52-53, 
56-60, 63 och 68 kvar. 3-4, 8-11, 13-14, 21, 24-25, 
38-39, 41-42, 46-48, 55, 61, 64-67, 78, 80-84, 88-89, 
93-95, 97-98 och 105-107 rivna/kommer att rivas.  
Nr 87 kvar?

Hornsberg 5 o 6 Ib och VI kvar, V kringbyggt, Ia, IIa-b, III, IV och VII 
kraftigt förändrade/delvis rivna/rivna

Härolden 12 Troligen alla kvar

Isbrytaren 50 Troligen alla kvar

Ladugårdsgärdet 1:4 Alla kvar

Luma 1 Troligen alla kvar

Läkaren 8 IV och V kvar. I, II, III, VI, VII och VIII rivna

Lövholmen 12 I, IV, VII och VIII kvar, V och VI rivna/ska rivas

Moraset 22 Alla kvar

Nimrod 4 I, III och V kvar, IIa-c och IV rivna

Slakthusområdet 2-4, 6, 8-12, 15, 20-21, 33 och 35-36 kvar. 7, 22, 24-27 
och 30-31 rivna

Släggan 14 Alla kvar

Taktäckaren 2 Alla kvar

Tobaksmonopolet 1 I, IV och V kvar. II och III kommer att rivas

Trumman 1 I, II, IV och VI kvar. III, V, VIIa-d, VIII och IX a-f 
rivna

Västergötland 6 Kvar

Industrimiljöer i Stockholm inventerade 1983
I den högra kolumnen redovisas i grova drag för status i april 2015. 
Där det anges att alla byggnader är kvar betyder det inte att de är oför-
ändrade - tvärtom har majoriteten delvis eller helt byggts om genom 
åren. Många kvartersindelningar har också ändrats.

Karta ur inventeringen Värdefulla industrimiljöer i Stockholm (1983). 
 
Färgmarkeringarna anger den klassning fastigheterna hade 1994 då klassifice-
ringskartan över innerstadsbebyggelsen i Stockholm tillkom. Klassningen 2015 är 
ej redovisad eftersom kvartersindelningarna inte är jämförbara då och nu. 
Blått = Fastigheter med bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordring-
arna för byggnadsminne i kulturmiljölagen. 
Grönt = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Objekt studerade 1983

Ej studerade objekt 1983
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Kv Slakthusområdet. Byggnad 28, köttförsälj-
ningsbyggnaden, är markerad.

Rödmarkerade byggnader finns inte kvar/plane-
rad rivning. Grönmarkerade, inringade, byggna-
der nämns i denna studie. Bilder ur Värdefulla 
industrimiljöer i Stockholm (1983).

Referenser
Länsstyrelsen i Dalarna startade år 2009 Projekt Tunaladan. Syftet var att lyfta 
fram kultur- och naturvärden för människor som till vardags bor eller vistas i Fa-
lun-Borlängeregionen. Det gick bl.a. ut på att inventera ett tjugotal lador exponera-
de från motorvägen mellan Borlänge och Falun. De är viktiga för landskapsbilden 
men saknar funktion i dagens jordbruk och var i stort behov av underhåll. Nu 
har projektet lett till att ladorna restaurerats i samarbete med markägarna. Lad-
orna pryder sin plats i landskapet och ger den här typen av byggnader ett fokus. 
Projektet drevs som ett tvärsektoriellt projekt av länsstyrelsens kulturmiljöenhet i 
samverkan med länsstyrelsens miljövårdsenhet och lantbruksenhet. Ett oansenligt 
projekt som handlade om oansenliga byggnader har givit ett ansenligt resultat.

I kvarteret Bristol 2 i Värtahamnen, Stockholm, ligger ett antal låga äldre indust-
ribyggnader. De är ihopbyggda och bildar en sluten gård. Det här är en sedan två 
decennier privatägd fastighet som har underhållits väl. Fastigheten är grönklas-
sad, dvs. ”...särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt”. En annan ägare och ett annat underhåll kanske hade även-
tyrat dess fortlevnad. I området planeras just nu en ny stadsdel för det växande 
Stockholm. Bristol 2 kommer att vara en del av den nya stadsdelen.

Snabba förändringar
Ointressant i dag, högintressant i morgon. Det gäller många av våra fastigheter och 
enskilda byggnader. Att bedöma vad som är intressant i morgon handlar om ett 
förutseende arbete. Att inventera och jämföra för att få fram hur många represen-
tanter för en viss byggnadstyp som finns kvar och hur många som bedöms kunna 
finnas kvar inom ett visst tidsspann är många gånger nyckeln. Vem som är fastig-
hetsägare spelar stor roll. Om byggnaden inte kan generera intäkter till en kom-
mersiell aktör krävs det kreativitet för att hitta en ny användning som alternativ till 
rivning, om inte nyproduktion i större skala redan är planerad. En aktör som har 
till uppgift att verka för att äga, rusta upp och förvalta hus med stora antikvariska 
värden kan kosta på sig några kvadratmetrar som inte ger maximal avkastning om 
de i stället bidrar till att en miljö behåller sina dokumenterade kulturhistoriska 
värden.

Längan på Barnängens gård och tvättstugan i Gasverksområdet är de enda min-
dre förråds-/nytto-/sekundärbyggnader i rapporten Värdefulla industrimiljöer i 
Stockholm (1983) som fram till i dag har kvar ursprunglig funktion och utseende. 
Tvättstugan kommer dock inom en snar framtid att renoveras och få annan funk-
tion. Att en byggnad står kvar till synes bevarad kan snabbt förändras. Det säger 
något om det förrädiska i att enbart studera nuläget. Och också om hur få, om ens 
några, liknande byggnader det finns i Stockholm som är offentliga och åtkomliga 

Kv Hjorthagen 1:3. Tvättstugan och portvakts-
huset från 1893, ritade av Ferdinand Boberg, är 
inringade.

Kv Lövholmen 12. Smedjan från 1889 är mar-
kerad.

Portvaktshuset och tvättstugan (1893) i Hjorthagen 1:3, Gasverksområdet. 
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för gemene man. Utanför Stockholm är tegelbyggnaden på Lidingö värd att upp-
märksamma. Dess framtid är osäker. Den ligger inom ett område som kommer 
att få annan användning. Hur kommer tegelbyggnaden värderas i det planarbetet?

Till synes ordinära sekundärbyggnader kan med tiden visa sig vara byggnader av 
primärt intresse.

Framtida studier
Den här studien har bara skrapat på ytan. En djupare studie borde kunna undersö-
ka bl.a. samtliga 250 presenterade miljöer i rapporten Industrimiljöer i Stockholm 
1979-80 (innerstaden). Samtalspartners i det arbetet borde främst vara Stockholms 
stadsmuseum, Stadsholmen, länsstyrelsen Stockholm, Stockholms länsmuseum, 
Stadsbyggnadskontoret, Riksantikvarieämbetet och berörda fastighetsägare.

Aktuella frågeställningar för framtida studier: 
- Vilka övriga inventeringar finns av byggnader liknande de som nämnts här? 
- Vem äger marken de står på och vilka planer finns för dessa fastigheter? 
- Hur ser det ut om 10-20-30 år? Vilka sekundärbyggnader finns kvar? 
- Hur såg det ut för 30-50 år sedan? 
- Samarbetar länsstyrelsens avdelning för samhällsbyggnad (bl.a. kulturmiljö-
frågor) och avdelningen för miljö (bl.a. naturvård) när det gäller platser med 
sekundärbyggnader? 
- Hur många liknande byggnader har just Stadsholmen?  
- Hur många av Stadsholmens liknande byggnader är åtkomliga för allmänheten 
och hur många ligger bakom låsta portar?

Lador som denna i Dalarna har renoverats inom Projekt Tunaladan. Foto: Per-Inge Mill

Kv Bristol 2 i Värtahamnen, Stockholm.

Snart riven byggnad på Lövholmen (ovan). 
Gasklockorna i Hjorthagen (nedan), Stockholm.
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Källförteckning
Tryckta källor

Industrimiljöer i Stockholm. Innerstaden. Byggnadsinventering Stockholms stadsmuseum 
1979-80. 

Värdefulla industrimiljöer i Stockholm. Stockholms fastighetskontor, stadsbyggnadskontor 
och stadsmuseum. Stockholm 1983.

Muntliga källor

Andersson, Daniel, stadsplanerare, planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret 

Andersson, Per, projektledare-planering, exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret

Dahlin, Åsa, kulturmiljöstrateg, Stadsbyggnadskontoret

Jansson, Ulrika, byggnadsantikvarie, länsstyrelsen Dalarna

Klåvus, Malin, projektledare stadsplanering, planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret

Kristola, Ronnie, stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Sahlstrand, Maria, projektledare stadsplanering, planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret

Wannberg, Elisabet, byggnadsantikvarie, Stockholms stadsmuseum. Medförfattare till 
Värdefulla industrimiljöer i Stockholm. 

Tack till

Catharina Högstedt

Jonas Webjörn
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TUNA KUNGSGÅRD
Tuna kungsgård i Rystad socken ligger sedan många sekel på en holme 
vid den fiskrika sjön Roxen, invid den bördiga Östgötaslätten utanför Lin-
köping. Dess jordbruk och skog, idag ca 400 Ha, har blomstrat genom 
alla tider medan kulturmiljön kring och i de gamla huvudbyggnaderna 
under det senaste århundradet fått förfalla. Tuna är en bortglömd pär-
la, en outnyttjad och eftersatt resurs som besitter stora skönhetsvär-
den. Byggnaderna kring gårdsplanen, som idag står utan användning, 
representerar olika byggnadstekniska, arkitektoniska och konstnärliga 
skeden och möjliggör besök i så gott som helt orörda miljöer från 1500 
- 1900-talen. Närheten till Roxens stränder och naturmiljöer innebär 
också en stor potential för friluftslivet. 

Tunnvalvskällaren – en särling bland nyttobyggnader
Vad gäller Tuna kungsgård har studieobjektet särskilt varit den tunnvalvstäckta 
södra källaren från Gustav Vasas tid. Dess huvudsakliga ändamål – kylförvaring av 
livsmedel – och de praktiska egenskaper den ägt har hållit genom århundrandena 
och gör det än idag. Men det är inte bara därför den ännu består. Själva åldern, dess 
särskilda kungliga hävd och tjusningen i dess kvalitéer med avseende på storleken (97 
m2), byggnadstekniken och arkitektoniska formen, vilken framgår av benämningen 
Caracterskiällaren, har gjort att den ansetts värdig underhåll och därför blivit 
bevarad. Tunnvalvskällaren på Tuna är alltså inte ”bara” en nyttobyggnad bland alla 
de andra tjogtals byggnaderna på Tuna: bodar, logar, stall, ridhus, fä-, får, get- och 
oxhus, visthus, vagnshus, borgstuga,  brygghus, badhus, fatbur, kök m fl  som sedan 
sannolikt gott och väl tusen år byggts, brukats och ersatts av nya på Tuna gård. Den är 
den finaste av dem alla: en påkostad stenbyggnad som synnerligen väl illustrerar dess 
ursprungliga funktion som kungligt livsmedelslager på landet. Idag är källarbodens 
tak i dåligt skick och underhållsåtgärder bör genomföras innan förfallet börjar 
accelerera. Vi som arbetat med Tuna har närmat oss uppgiften på olika sätt, och 
funnit lösningar som pekar på olika strategier inför en framtida upprustning.

Charlotte Laurell                                             
Sandra Gonon                         
Rasmus Renglin 
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Perspektiv på gården Tunas historia
Av namnet Tuna kan man sluta sig till gårdens anor från järnåldern; kanske var 
den redan då en stormannagård. Det finns också rikligt med lämningar från tiden 
i landskapet omkring. Tuna uppträder i historieskrivningen först i ett gåvobrev 
signerat av Magnus Ladulås år 1288. Gården ägdes sedan av flera namnkunniga 
personer i högfrälset, däribland Sten Sture den äldre och biskop Hans Brask. 

1500-talet: Produktionsenhet med årsrapport till kungen                                           
År 1549 tar Gustav Vasa över och gör Tuna till en kunglig avelsgård för hästar och 
kreatur, fogdesäte och förläggning för en fana (ryttartrupp). Tuna blir därmed en 
av många produktions- och försvarsenheter i den växande nationalstatens organi-
sation. Kung Gustav låter bygga sin gård av timrade, torvtakstäckta hus och bodar, 
till form och storlek anpassade efter funktion. Han är själv sällan på gården som 
styrs av fogden. Den stora tunnvalvskällaren anläggs omkring år 1553-55 genom 
att betydande mängder ved bränns för att spränga berget. (Källa F. Wernstedt, Rig 
1936, s.154.) Möjligen byggs det redan under Gustav Vasas tid, dvs före år 1560, 
också ett stenhus på holmen, som på denna tid åtminstone periodvis var helt omgi-
ven av en vallgrav och till vilken man tog sig via en smal väg som delvis bör ha 
utgjorts av en brygga. Efter det nordiska sjuårskriget 1563-1570 och den danske 
härföraren Rantzaus förödande invasion 1567, under vilken åtminstone ekono-
mibyggnader på gården brändes (Källa: Landskapshandlingar Östergötland,1567-68.), 
avtog Vasasönernas intresse för Tuna, som därefter, fortfarande i kunglig ägo, fung-
erade som utgård till Linköpings gård. År 1602 förlänades Tuna till Otto Helmer 
von Mörner, Karl IX:s hovmarskalk som kommit till Sverige från Tyskland. 

Blomstrande frälsesäte under 1600-talet

Släkten von Mörner bebor gården under drygt 80 år, förskönar den och utvecklar 
dess byggnadsbestånd med två murade boningshus, en formträdgård med kristet 
trädgårdstema, alléer, fruktodlingar och åker m m. Familjen tvingas dock lämna 
sitt säte vid Karl XI:s reduktion på 1680-talet. Stormaktstidens ambitioner kräver 
ökade militära resurser och Tuna blir år 1688 boställe för översten vid Östgöta Ka-
valleri. Övergången till kronan är väl dokumenterad genom den helt unika karta, 
komplett med fasader av den kringbyggda gårdens hus, som då upprättades av 
översten Bleckert Wachtmeister.
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Boställe i stormaktstid —  sparsamhet och hushållning 
Under stormaktstidens krigsår utförs ett minimum av underhållsåtgärder på Tuna. 
Till exempel anhåller generalmajoren Jacob Burenschöld, som själv låg ute i fält, 
fruktlöst om kungens tillåtelse och ekonomiska stöd för återuppbyggnad av kök, 
brygghus m fl byggnader som brunnit år 1705. (Källa: Memorial till Kammarkollegiet 10 
jan. 1707.) Kännetecknande för epoken är betoningen på hushållning, sparsamhet och 
varaktig brukbarhet, oavsett personligt tycke och smak.   

Boställe i frihetstid —  proportioner värdiga en överste
När stormaktstiden efter Karl XII:s död övergår i frihetstid ges efterhand mera ut-
rymme för estetiska överväganden, vad tid och mänskliga och ekonomiska resur-
ser anbelangar. År 1747 tillträder greve Adam Horn som kavalleriets överste. Han 
är son till tidens viktigaste politiker, Arvid Horn, och själv vid 30 års ålder en berest 
yrkesmilitär med estetiska och musikaliska intressen, som står i personlig kontakt 
med Carl Gustaf Tessin och den svenske kungen Fredrik I, liksom med flera av 
Europas furstar. Hans mor är nära vän med Ludvig XV:s gemål Marie Leszczynska, 
vars far, den polske ex-regenten Stanislaus Leszczynski låtit Germain Boffrand och 
dennes elever utföra ritningar till slottet i Nancy. Adam Horn är således en man 
med referenser – och referensramar.
Horns tillträde sammanfaller med Överintendentämbetets utarbetande av nya 
mönsterritningar för militära boställen. Överintendenten Carl Hårleman får år 
1750 order att besöka Tuna för att upprätta ett förslag till ombyggnad av den för-
fallna kungsgården. (Källa: Stavenow, Carl Hårleman, s. 192.) Denna genomförs år 
1752-1753 och innebär bl a att stora stenhuset i söder får en ny planlösning, byggs 
på med en våning och förses med rustikputsad sockel och spåntäckt säteritak med 
s k italian. Även den muromgärdade gårdsplanens gestalt förändras när de gamla 
portkorsbyggnaderna år 1753 tas ned och i enlighet med vad som förordnats i syn 
samma år, ersätts av två mindre källarbodar. (Källa: Syneprotokoll 1762.) I och med det 
förverkligas till sist den ”lagom byggning eller wacker bod” ovanpå källaren som 
Kammarkollegiet i svar till Bleckert Wachtmeister samtyckt till redan 1689. 

1800 & 1900-talen: jordbruk under civil förvaltning, mobiliseringslager, 
somarbostad under domänverket och SFV
År 1792 slås kavalleri och infanteri samman i Gustaf III:s Kungliga 
Livgrenadjärregemente och flyttas till Linköping. Den siste kavalleriöversten 
Claes Horn får behålla dispositionsrätten till Tuna, men vistas där allt mer sällan. 
Det stora stenhuset får ånyo förfalla och döms så småningom ut som obeboeligt. 
Förslag till ombyggnad arbetas fram vid 1800-talets mitt,  men genomförs ej av 
kostnadsskäl.  Huvudbyggnaden står tom och klassas på 1860-talet ner till maga-
sin. Skorstenarna rivs och andra våningens spröjsade fönster ersätts med luckor. 

Tuna blir en arrendegård som på 1870-talet överförs till den civila statsförvalt-
ningen. En ny arrendatorsbostad i trä uppförs bortåt infartsvägen, och norra flygeln 
byggs om till arbetarbostad. År 1925 tillträder kronolänsman H F Rydstrand som 
arrendator. Han låter renovera den norra flygeln, som sedan bebos fram till 1988, 
sista tiden som sommarbostad. När sonsonen M Rydstrand tar över som arrenda-
tor på mitten av 1960-talet görs större reparationer av byggnaderna. Sedan dess har 
endast sporadiska underhållsinsatser gjorts,  bl a avseende stora husets takstomme 
och de svåra svampangrepp som drabbat norra flygeln och tunnvalvskällaren. 
En ny arrendatorsfamilj driver det lönsamma jordbruket, vilket lyder under en 
annan förvaltning än de sedan år 1935 byggnadsminnesförklarade gamla husen på 
holmen. De står tomma i väntan på nästa skede i Tunas historia.
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Gamla borgstugan på Tuna med porttorn.
Fasad mot gården från 1688 år karta. 
I 1762 års syn anger att: ”Wid 1748 års syn har en 
gammal byggning stått ovanpå källaren hwilken 
såsom tak blifvit underhållen, men vid 1753 års 
syn är förordnadt att thenna måtte borttagas...” . 
I befintlig källarbod finns remstycken vilka troli-
gen är från 1500-talet. (Källa: Mattias Hallgren, 
april 2015). SFV:s vårdprogram (2009) anger år 
1720 som årtal för borgstugans rivning. Denna 
uppgift verkar kunna ifrågasättas. 

En fråga om proportioner
Den ståtliga, atmosfärrika huvudbyggnaden och den vackra norra flygeln, med 
sina barocktakmålningar och 1920-tals inredning till trots, är det de låga källar-
bodarna som är Tunas mest ovanliga och karakteristiska kännetecken. Redan när 
man nalkas gården, ses de låga taken resa sig som skärmar; som om vore de krönet 
av oproportionerligt stora murar vilka ”sjunkit i marken” och varav endast över-
täckningen av tegel är synlig. Likväl kan det hävdas att de fått sin gestalt av propor-
tioneringsskäl, som i har sitt upphov i den franska klassicismens arkitekturkanon. 
Huvudbyggnadens namn Caractershuset ger en första ledtråd härvid.

1700-talets svenska konst, arkitektur, filosofi, litteratur och mode; kort sagt hela 
kulturlivet inklusive språket, var starkt influerat av Frankrike. Strålglansen från 
Ludvig XIV:s hov var stark långt in på seklet och alla ambitiösa svenska konstnärer 
och arkitekter vistades i Paris för att se och lära. Carl Hårleman, en av Sveriges 
genom tiderna mest betydande arkitekter, var i detta inget undantag. Han gjorde 
flera resor till Frankrike och skickade andra när han inte själv hade möjlighet att 
åka. Bland dem fanns Carl Henric König, vars verksamhet kan nämnas som ett 
tidstypiskt exempel. König utgav år 1752, året när ombyggnaden inleds på Tuna, 
boken Inledning till mecaniken och byggningskonsten, vars avsnitt om byggande i 
hög grad grundar sig på den undervisning som han under 1740-talet tillägnat sig 
som elev hos Jacques-François Blondel i Paris. (Källa:  Stavenow, s. 21.) Verket, till-
ägnat Carl Johan Cronstedts lärare Christopher Polhem, omfattar planscher och 
praktiska instruktioner i enlighet med tidsandan. Klassicismens huvudprinciper: 
stabiliteten, det lämpliga/passande samt symmetrin beskrivs och tillgängliggörs 
genom praktiska exempel. Vare sig det rör sig om profillistens förhållande till 
kolonnen, rummens/byggnadernas relation till gårdsrummet eller tjänstefolkets 
utrymmen bredvid herremannens, handlar det om de enskilda delarnas förhål-
lande till helheten.  

Avgörandet som fattades på Tuna vid ombyggnaden 1753 kan inte sägas ha grun-
dats på satser ur Königs bok, som dock ger en aning om hur resonemangen gick.Det 
kan däremot slås fast att synekommittéens beslut beträffande källarnas ombyggnad 
år 1753 var reflekterat och avsiktligt; det framgår tydligt av protokollet från 1762.  
De näver- och torvtäckta källartaken utformades så att: ”som en ring mur kommo 
att innesluta gården skulle den der källare muren och ingången blifva därigenom på 
gården samt taket läggas på ringmuren och så sluta ut åt över valvet”. 

De låga källarbodarna, vars väggar på en sida utgörs av borggårdsmuren, uppför-
des i avsikt att skapa ett harmoniskt, sammanhållet gårdsrum.  

Södra källarbyggnadens fasad mot nordöst.
Efter ombyggnaden år 1753 användes källarboden 
ovanpå tunnvalvskällaren, enligt syneprotokol-
let från 1762,  till förvaring av ”tunnor, kar med 
mera”. Om källaren står det i samma protokoll att 
den användes till förvaring av ”jordfrukter”. 
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Överst: Sektion genom tunnvalvskällaren på Tuna, med stora stenhusets gårdsfasad. Källarebodens tak-
ås förhåller sig till Stora husets rustikputsade sockelvåning, på ett sätt näraliggande proportioneringen i         
”Projet pour un Hôtel Particulier”, Ritningen, avbildad här ovan attribuerad till J-F Blondel.

Källa: Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art, collections Jacques Doucet. Frankrike. Digital 
resurs hämtad från www.gallica.bnf.fr.

Att läsa en byggnad — det immateriella kulturarvet

Ett ”rent” seende, utan filter existerar inte. Så snart vi blir medvetna om att vi 
ser ett objekt har våra ögon redan tolkat synintrycken med hjälp av våra tidi-
gare kunskaper och erfarenheter. Det är just av denna anledning som moden 
kommer och går i vår värld, när den formas av oss och vi omformar den. 
Hur kan vi då närma oss de historiska objekten och miljöerna när vi saknar 
ingångsvärden i form av dokumentation? Genom århundradena har många 
människor kommit att bidra till dagens byggda miljö. Dess uttryck kan idag 
lättast förstås om man närmar sig personerna bakom det och söker förstå deras 
bevekelsegrunder, med en vilja att se bortom vår tids ideal. 

Estetiska val:
Överst: Syneprotokollet 1762 nämner att dörren 
till boden ovan södra källaren saknar lås. Den 
märkliga lås-stenen, inmurad i väggen, kan ha 
tillkommit 1753.                       
Underst: Taksprångets gesims, synlig här under 
eternitskivtäckningen, avtecknar sig sirlig mot den 
stora byggnadens enkelhet.

”När man will veta proportion emellan lederna, 
kan den största determineras först, så att den har 
proportion med det hela, och sedan delas den 
samma i så många lika delar som nödigt synes, 
och derutaf betjenar man sig att regelera de öfrige 
delarna.” 

Carl Henric König, Inledning till mecaniken och 
byggningskonsten, s. 82.
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Källarhalsen med den förvuxna lönn som urspr. 
varit hamlad. (Källa: Klaus Stritszke).  Inte bara män på kungsgården

Byggnadernas historia är också berättelsen om de människor som levt i dem. I 
1500-talets Landskapshandlingar finns fatbursräkenskaper bevarade, i vilka döljer 
sig en kvinnohistoria som i högsta grad har koppling till källaren och de livsmedel 
som förvarades där. Enligt Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk av Per 
Brahe d ä (1520-1590), var det nämligen en fatburkvinnans uppgift att: 

” …styra de tjänande fruntimren. Hon skulle övervaka bagerskorna, stugko-
norna, mjöldejorna och lagårdsfolket... ” och stå för utspisningen samt bland 
annat att svara för ”...fatburen, boskapens rykt, vävning och spånad, yllet och 
linet, hålla not och nät i ordning, mältning, bryggning och bakning, skrädning 
av mjölet, kokning, mjölkning, ystning och att smöret kärnades. Hålla reda 
på hur många pund smör man fick efter varje ko, hur mycket ost efter får och 
getter. Se till städning, kärl, glasfönster, nycklar, bord, bänkar, bänkkläden, 
stolar, sängar, dukar, bonader, tavlor, dynor, hyender, drätter och ha allt inom 
lås och bom...”  (Göransson S.215-216. )

Dr Hagdahls rosiga kokerska, avbildad här till vänster, med nycklar vid livet på en 
målning från sent 1800-tal, utgör en sentida efterföljare till fatburskvinnorna, och 
illustrerar väl den pondus som de hade på sin tid. Säkert fanns det dejor, möjligen 
fanns det en fatburskvinna på Tuna.

Plan över tunnvalvskällaren. 
Avbalkningarna i den norra delen, urspr. av trä, tillkom under 1800-talets slut då källarutrymmen skapa-
des för arbetarbostäderna i Norra flygeln. På 1950-talet ersattes de med väggar av gasbetongblock.       
(Källa: Bengt Rydstrand, samtal 2015-03-12.)  

Vy av det lilla källarrummet från söder. Det är 
sannolikt från 1500-talet och invändigt avfärgat 
med guldockra.
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En upphovsman träder fram ur dunklet
Under projektets arkivstudier har en samling kvittenser i Fågelviks (Fogelviks) 
herrgårds arkiv, rörande ombyggnaden på Tuna år 1752-53, kommit i ljuset. Dessa 
omfattar bland annat intressanta uppgifter om varifrån och hur byggnadsmaterial-
et hämtats, vad det kostat och vilka som arbetat: soldater, kakelugnsmästare, mu-
rare, byggmästare, snickare och smed, samt detaljerade entreprenadkontrakt med 
föranstaltningar om utformning av rökgångar, bygghållfasthet, arbetarskydd m m. 
Ett av frågetecknen rörande Tuna kungsgård har hittills varit namnet på den 
konstnär som utfört väggmålningarna i salen på andra våningen i stora stenhuset. 
Slottsarkitekten Mats Fredriksson meddelade oss tidigt i projektet (sept. 2014) sitt 
antagande att konstnären torde vara någon i målarfamiljen Pasch från 1700-talet, 
sannolikt Johan Pasch. Bland kvittona från Fågelvik finns uppgifter som ser ut att 
styrka denna attribution. Där står nämligen: 

”Kiöpt ifrån Norrköping åt målaren J.Pasch 2 böcker gult: 7;16 ” 
Kvittot är signerat ”Tuna den 30 november 1753 G.E. Bouman.” På ett annat kvitto 
specificeras: ”Målaren Paschs lön 100 plåtar om året jämte färger mm.” 
Målningarna utfördes efter Carl Hårlemans bortgång i februari 1753. Ansvaret för 
kungsgårdarnas ombyggnads- och reparationsarbeten hade då övergått till den nye 
överintendenten Carl Johan Cronstedt. Det har i detnna studie inte varit möjligt 
att fastställa hur mycket denne ägnat sig åt Tuna. Ombyggnaden var redan var 
påbörjad enligt Hårlemans ritningar och troheten till det ursprungliga projektet 
tycks ha varit stark, eftersom det i syneprotokollet från 1762 anges att beträffande: 

”...Caractersbyggning[en] finnes thervid det hon alldeles är upprättad efter de i 
nåder fastställde deseigner med de undantag som 1753 års besikting och detta 
instrument förmå..”

Om inte väggmålningarna redan från början ingick i Hårlemans ombyggnadsförslag, 
kan det vara greve Horn som, med Cronstedts goda minne, gett Johan Pasch 
uppdraget. På Horns föräldrahem Ekebyholm finns ett gemak målat av Pasch vars 
motiv bl a föreställer Horns hustru Anna Catharina Meijerfeldt (1722-1779). Johan 
Pasch utförde även takmålningar i ett lusthus på Fogelvik, nu på Hornsberg, i vilket 
Danckwardt Pasch d y (f 1728, troligen halvbror till Johan) under åren 1751-52 
målade väggfält med de fyra årstiderna som motiv. Adam Horn, som mot slutet 
av sitt liv blev invald i Konstakademien som hedersledamot, samlade dåtidens 
konstnärer och musiker omkring sig på Fogelvik. (Källa: Böhn-Jullander, s.10) 

Väggmålningarna på Tuna är skadade av ålder och klotter, vilket enligt Bengt 
Rydstrand, bror till den siste arrendatorn Rydstrand, till stor del tillkom under 
andra världskrigets mobiliseringsperioder, då ammunition och transportmateriel 
förvarades på Tuna och ”Slottet” tjänade som förläggning för T1 i Linköping. 

Johan Pasch (1706-1769) var den ledande svenske 
dekorationsmålaren under 1700-talet. Son till 
en målare, och uppvuxen med yrket, reste han 
liksom sina kollegor till Italien och Frankrike 
för att förkovra sig. Trots målarämbetets 
protester utnämndes han till fri konstnär år 
1736, en status som annars var förbehållen 
stafflikonstnärerna. Johan Pasch samarbetade 
i många inredningsprojekt med tidens stora 
arkitekter, inte minst Carl Hårleman, och utförde 
dekormålningar såväl på de kungliga slotten 
som på herrgårdar och i välbärgade hem i 
huvudstaden. 

Detalj från räkenskaper avseende november                
månad 1753.
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”Man behöver inte bygga nytt när man redan har bra hus” 
Tadao Ando 

I projektet I solitärens skugga – nyttobyggnadens kreativa restaurering, har 
fokus legat på undersökning och studium samt åtgärdsförslag för den södra 
källarbyggnaden. Ett förslag till restaurering av källaren, vars tak är rötskadat och i 
behov av omläggning, kan dock inte presenteras utan att hänsyn tas till situationen 
för hela kungsgården. Därvid står vi idag i ett vägskäl. Både byggnader och den 
gröna kulturmiljön förfaller gradvis och kostnaderna för att återställa blir högre 
ju längre förfallet tillåts pågå. Dessutom går kulturvärden lätt förlorade vid akuta 
åtgärder. Till exempel sågades takstolen i södra källarboden,  möjligen ursprunglig 
från 1700-talet och helt säkert med ännu äldre delar, sönder vid 1960-talets 
takomläggning.
Med tanke på att det finns fyra disponibla byggnader på kungsgården framstår 
det som onödigt att bygga nytt. Det är bättre att lägga resurser på att ta hand 
om de befintliga husen. Ett litet uthus med torr-wc, torr-hwc samt städ- och 
förrådsutrymme kan räcka till en början. Detta kan placeras nära vattencisternen, 
väster om den norra källaren, vid infarten till gamla förvaltarbostaden. Där stör det 
inte vyn upp mot entrén men är ändå inom räckhåll för kungsgårdens besökare.

Ny byggnad med städ/förråd,wc och hwc.
Utförs som traditionellt uthus med tegel-
täckt sadeltak, faluröd locklistpanel, röda 
foder och dörrar. Putsad sockelmur och 
betongplatta på mark.   

Grusgångar återställs på hela gården. En 
ny axel öppnas upp tvärs över gården, mot 
ny vandringsled/ promenadstråk.

Portal med öppen dörr i corténstål bakom 
öppning i mur.

Ny tegeltäckt putsad mur med enkla hörn-
stolpar, avtäckta med kopparplåt. Höjd 
stolpar och mur lika bef. i väster. 

Spaljerade fruktträd bildar skärm mot 
gräns mot åker. Ämnen till nya fruktträd 
tas från befintliga rester av  den gamla 
fruktträdgården.

Nya syrénbuskage kompletterar befintliga 
som avskärmning framför hc-tillgänglig 
parkering. Större parkering anordnas på 
annat håll; möjligen i anslutning till gamla 
sädesmagasinet vid infarten. Detta skulle 
kunna användas som gårdsbutik.

Situationsplan över Tuna borggård. Förslaget tar fasta på befintlig plan och utvecklar den.

A  

B

C

D

E

F

Söder om det stora stenhuset finns idag en im-
pedimentliknande grässträng med strödda frukt-
träd, rester av den forna barockträdgården.
De gamla träden räddas för framtiden genom att
nya spaljéträd odlas fram med ämnen från dem.

Vy mot entrén till borggården. Norra källarbo-
den/vedboden till vänster. Södra källarboden till 
höger. 
Besökaren på Tuna möts idag av en kompakt ridå 
av björkar, syrén och sly utmed borggårdens östra 
sida, där ett gammalt hönshus döljs i grönskan. 
Förslaget förutsätter nedtagning av björkarna och 
gallring bland träd och buskage. Blomlådan som 
symboliskt blockerar bilinfart till gården ersättes 
med en smidd, fällbar pollare. Den stora lönnen 
över södra källarbyggnaden hamlas tillbaka. Åt-
gärd vidtas även för den skadade lönnen vid nor-
ra källarbygnaden. Odlingarna på borggården 
flyttas, funkiaplantorna likaså.
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Porten till ett nytt kapitel
Bortom slybuskagen och träden på gårdsplanens östra sida öppnar sig landskapet 
där nya promenadstråk och vandringsleder kan skapas längs fördämningsvallarna 
utmed Roxens strand. En portal i corténstål utanför öppningen i den nya muren 
inbjuder till upptäcksfärd utanför borggården. För husen på holmen finns ett 
brett spektra av möjliga användningsområden: café och kursverksamhet i norra 
flygeln, utställningsverksamhet och evenemang  i stora stenhuset samt visningar 
av tunnvalvskällaren. Till detta kommer potentialen som mötespunkt och rastplats 
för dem som kommer för friluftsliv och fiske. 

För stora huset väntar angelägna åtgärder: nya fönster på plan 2 och i takets italian, 
försiktig åtgärd av skadade golv på bottenvåningen, tillgänglighetslösning med hiss 
via öppningen vid det nedfallna bjälklaget i västra delen m m.  Den norra flygeln 
åtgärdas enligt befintliga planer framtagna av slottsarkitekten och anpassas varsamt 
till kommande verksamhet. Husen på holmen och övriga byggnader föreslås lagda 
under samma förvaltning. Detta skulle både tydliggöra sambandet mellan den 
historiska miljön och jordbruket och förenkla en ny utveckling i samråd med 
nuvarande arrendator, t ex genom en gårdsbutik i gamla sädesmagasinet beläget 
vid infartsvägen. 
Tuna kungsgård bär på en osedvanligt rik historia, som rymmer både kungar 
och kungamördare och vars omfattning endast antytts i detta projekt. Gården 
lämpar sig till förmedling av historiekunskaper i miljö, alltifrån medeltid fram till 
andra världskriget. Tuna ligger nära Linköping, både avskilt och inom räckhåll 
för stadens invånare. Gården är föreslagen för försäljning men bör förbli i statlig 
ägo. Tuna har stor potential att utvecklas till ett levande centrum i trakten, som 
kan förmedla kunskap om historia på teman med både lokal, nationell och 
internationell anknytning. Sällsynt väl visar kungsgårdens historia hur dessa tre 
skikt vävs samman genom de människor som bebott och brukat den.

Överst: Landskapet görs tillgängligt för rörelse-
hindarde genom träbryggor över sänkorna bort 
till fördämningsvallen nordöst om kungsgården.

Nederst: Kungsgården används idag vid olika 
hembygdsevenemang såsom firandet av national-
dagen och friluftsgudtjänster. 



Natur, Kultur, Arkitektur

1200-talet
Tidigaste dokumentation 
av Tuna Kungsgård
under Magnus Ladulås.

Vasatiden
Kungsgårdens etablering på 1500-talet innebar bl.a. 
att läget för dagens gårdsplan fastslogs och bygge av en 
stor förrådskällare. Källaren vittnar om hur ekonomisk 
makt lagrades och skyddades i ett samhälle baserat 
på naturahushållning. Ovanpå källaren stod en större 
portalbyggnad kallad borgstugan.

Stormaktstiden
Adeln förlänades gårdar. Tuna byggs ut. 
Lilla stenhusets typiska 1600-talsgestalt
och målade innertak av trä bevarade till i dag. Medeltiden

Det strategiskt goda läget vid vattenvägen Roxen går 
än i dag att avläsa.

Mitten av 1500-talet 
Stora byggnadsaktiviteter, gården 
flyttas till nuvarande läge, källare 
spängs, borgstugan byggs över 
källaren. Holmen var vid denna tid 
vattenomfluten vissa delar av året.

År 1602
Gården doneras till 
familjen Mörner.

Mitten av 1600-talet
Stora och lilla stenhuset byggs,
trädgårdar anläggs söder och öster 
om Stora stenhuset.

1680-talet
Reduktionen 
Gården överlämnas 
till Kronan, och blir 
översteboställe till 
Östgöta Kavalleri 
regemente.

År 1549
Gustav Vasa tar 
över gården.

Mitten 1400-talet  - mitten 1500 talet
Gården ägs av  släkten Rosenstråle samt en tid av 
Sten Sture, där den är del i en tvist mellan Sten 
Sture och Biskop Brask.
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Sandra Gonon                         
Rasmus Renglin 



Kontinuitet i landskapet
Tuna kungsgård på 400 ha skogs- och åkermark ägs och förvaltas idag av Statens 
fastighetsverk. Själva gårdsbildningen med byggnader är sedan 1935 klassad som 
statligt byggnadsminne, SBM. Gårdsbyggnaderna har stått tomma de senaste 20 
åren.

Kungsgårdarna var viktiga för den blivande staten Sveriges framväxt och ekonomi. 
Kungens intresse för jordbruket kring Tuna är dokumenterat från 1200-talet och 
anläggningens strategiska placering i landskapet är intakt sedan den byggdes på en 
vattenomfluten holme vid mitten av 1500-talet. Kopplingen till dagens arrenda-
torjordbruk med ekonomibyggnader är fysiskt tydlig och berättar om läget för de 
stora ladugårdarna i historisk tid. Det är uppenbart varför man valde denna lätt-
försvarade placering mitt på Östgötaslättens vidsträckta jordbruksmark och nära 
sjön Roxen som var viktig transportled och näringskälla. 

Gården har under perioder hamnat i dvala och tiden har stannat. Byggnaderna 
kring gårdsplanen representerar olika byggnadstekniska, arkitektoniska och konst-
närliga skeden av bostadsbyggande från mitten av 1500-talet till sent 1900-tal. De 
äldsta byggnaderna är från 1500-talet och de yngsta från 1900-talets början, samt-
liga med hela eller delar av bevarade interiörer. En karta från 1688 visar gårds-
bildningen vid reduktionen med huvudbyggnader, ekonomibyggnader, trädgård, 
jordbruk och fiske. De två bevarade huvudbyggnaderna har idag i stort sett kvar 
planlösningarna som illustreras på 1600-talskartan. Även vissa bevarade ekono-
mibyggnader som t.ex. källaren under borgstugan har samma läge som för 500 år 
sedan.

Översteboställetiden 
Stora stenhuset utökas enligt tidens mönsterritningar. 
Bevarade väggmålningar finns på båda våningarna, 
särskilt på plan 2, där militärens verksamhet skildras. 

Arrendeperioden
Stora stenhusets tid som magasin innebar att 
fönster ersattes med fönsterluckor på plan 2. 
Mangårds- och ladugårdsbyggnader enligt 
Löfenskiolds mönsterritningar bevarade i gott 
skick. Lilla stenhusets inredning från 1920-talet 
fortfarande intakt. 

Byggnadsminne
Minimal skötsel, tiden har stannat av.

Mitten av 1700-talet
Stora Stenhuset byggs om under 
överste Adam Horn. Extra våning 
byggs på.
Borgstugan rivs och ersätts med ny, 
mindre byggnad över källarna. 

Slutet av 1800-talet
Tuna blir arrendegård.

Början av 1800-talet
Stora stenhuset slutar 
användas som bostadshus.

1920-talet
Lilla stenhuset renoveras av 
familjen Rydstrand.

1970-talet
1600-tals trädgården på södra sidan av 
Stora stenhuset läggs igen och odlas upp.

1950-talet
Åkermarken runt kungsgården dikas ut.

År 2013
Kulturfastighetsutredningen 
föreslår att Tuna kan avyttras 
från statligt ägande.

År 1993
Kungsgårdsanläggningen skiljs 
ut från jordbruksfastigheten då 
Statens fastighetsverk bildas.

År 1988
Lilla stenhuset lämnas av familien 
Rydstrand, och står obebott sedan dess.

År 1935
Tuna Kungsgård blir 
Statligt Byggnadsminne.
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På en höjdrygg vida synlig över slätten reser sig 
Vreta klosters kyrka omgiven av klosterruiner, 

Vad berättar dagens miljö?
Det öppna, brukade landskapet har ett kontinuitetsvärde som underlättar den 
historiska förståelsen för anläggningen som helhet. Det finns även ett pedagogiskt 
värde i den obrutna jordbrukstraditionen på en och samma plats.

Stora stenbyggnaden är ett landmärke för bygden och bildar fond och symbol för 
Tuna i landskapet. Interiört uppvisar byggnaden rumsligheter, ytskikt och stäm-
ningar som berättar mycket om 1700-talets och 1800-talets byggnadsmiljöer. 
Dessa miljöer har fått stå helt orörda och gradvis patinerats av tidens tand, något 
som är ovanligt och skapar en stark anknytning till gångna tider. 

Lilla stenhuset har varit bostadshus in på 1900-talet. Gestalten i volym och exteriör 
är i stort sett oförändrad sedan uppförandet på 1600-talet vilket i sig har ett högt 
gestaltningsmässigt värde. Interiört finns takmålningar direkt på träet med höga 
konstnärliga kvaliteter som är  representativa för 1600-talets byggnadsskick.

Den senmedeltida förrådskällaren har höga byggnadshistoriska, byggnadstek-
niska och samhällshistoriska värden avläsbara för besökaren. Det är främst den 
sprängda delen under jord och det murade valvet som besitter dessa höga värden. 
Konstruktionen ovan jord har genom århundradena skiftat utseende från storsla-
gen borgstuga till dagens karaktär av skyddstäckning.

Att hushålla med resurser
Tuna kungsgårds landareal är intressant att exploatera för Linköpings kommun, 
beviset för detta är pågående detaljplanearbete och det relativt höga ekonomiska 
värdet på marken. Fastigheten håller både skogsmark och jordbruksmark, i dess 
västra utkant ligger en övergiven fångvårdsanstalt med matsal, gymnastikhall och 
andra gemensamhetsfunktioner fortfarande i gott skick. Att bygga nya bostäder 
på jordbruksmark är inte förenligt med hållbart utnyttjande av naturrseurser. 
Möjligen skulle en utveckling av bostäder i anslutning till anstaltens gamla område 
vara motiverat ur såväl ett ekonomiskt som ekologiskt och socialt perspektiv. 

Översilade och betade strandängar vid Roxens 
strand med Tuna kungsgårds nuvarande 
ladugård i fonden.

Illustration från Suecia antiqua et Hodierna, 
Erik Dahlberg 1600-talet och samma vy idag.

Stora stenhuset

Lilla stenhuset

Tunnvälvda källaren

Norra källaren
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TUNA KUNGSGÅRD ÅRSHJUL
Aktiviteter utifrån natur- och kulturresurser
Stöd till aktiviteter
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Samtidigt som Linköpings expansion in på kungsgårdens område kan utgöra ett 
hot i form av att jordbruksmark exploateras och kungsgårdens historiska sfär 
krymper utgör den även en möjlighet genom att fler kan upptäcka de slumrande 
resurserna och besöksunderlaget för nya verksamheter ökar. En balans mellan 
exploatering och bevarande bör eftersträvas.

Regional anknytning och stolthet kan växa ur att man värderar jordbruksmark 
som jordbruksmark med kapacitet att producera mat och inte bara som potenti-
ell bostadsmark. Vid arrendatorsskifte kan en omställning till ekologiskt jordbruk 
övervägas för att tillmötesgå friluftsanvändningen av området.

En broms för fortsatt långsiktig förvaltning och utveckling av det statliga bygg-
nadsminnet är att kungsgårdens byggnader och jordbruksmarken är uppdelade i 
två olika förvaltningsenheter med olika budget. Jordbruksfastigheten med majori-
teten av all mark och arrendatorsbyggnader genererar inkomster till ägaren Statens 
fastighetsverk i form av hyresintäkter och arrendeintäkter. Kungsgården har inga 
arrendatorer och därmed inga inkomster. Det är en s.k. bidragsfastighet där under-
hålls- och utvecklingskostnader ligger hos ägaren. Det är ägarens bedömning och 
investeringsvilja kopplat till framtida möjliga intäkter eller brist på intäkter som 
styr om kungsgården underhålls eller ej.

Till dagens problematik hör också att gränsen för det område som är klassat som 
statligt byggnadsminne är snävt tilltaget kring de äldre kungsgårdsbyggnaderna. 
En kungsgård var beroende av sitt jordbruk, sin trädgård och sina arrendegår-
dar för sin överlevnad vilket inte framgår i dag av det Statliga byggnadsminnets 
utbredning. Konsekvenserna av delad förvaltning mellan kungsgård och arrende-
gård är idag tydliga då kungsgårdens underhåll avstannat, dessutom har skötseln 
av kulturhistoriska landskapselement som t.ex. alléer försummats.

Om intresse ska kunna väckas för Tunas kulturhistoriska och ekologiska värden 
krävs hjälp att förstå anläggningen i sitt sammanhang och en grundnivå av 
moderna bekvämligheter som väderskydd, förråd och wc med rinnande vatten.

Årshjul:
Platsens resurser ger aktivitetsmöjligheter 
året runt.

Det öppna, brukade landskapet har ett 
kontinuitetsvärde som underlättar den historiska 
förståelsen för kungsgården i sitt sammanhang. 
Den vackra närmiljön ger möjlighet att uppleva 
dygnets och årstidernas skiftningar. 

Interiört uppvisar byggnaderna rumsligheter, 
ytskikt och stämningar som berättar mycket om 
1700-talets och 1800-talets byggnadsmiljöer. 
Dessa miljöer har fått stå helt orörda och gradvis 
patinerats av tidens tand, något som är ovanligt 
och skapar en stark anknytning till gångna tider. 
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Gårdsplanen behandlas som en generell yta, dagens planteringar av träd och 
buskar tas bort och ytan beläggs med slittåligt material t.ex. hårt packat grus i 
små fraktioner, ev. kan en mittcirkel med gräs anläggas. För att stärka gårdsbild-
ningen som motiv sluts denna i öster med landskapselement som inspirerats av 
de byggnader som tidigare funnits här. Platsen får karaktär av lustgård från en 
svunnen tid med intima utomhusrum i det storskaliga flacka landskapet. Söder 
om stora stenhuset återetableras trädgården, denna gång i skepnaden av en 
koloniträdgård med ett symmetriskt strikt gångsystem mellan öppna jordlotter. 

Vid ladugårdsbyggnaderna etableras 
parkering. Verksamheten här kan ev. 
utökas för besökare t.ex. som 4Hgård, för 
uppstallning  av hästar eller som ridskola. 
Allén mellan bondgården och kungs-
gården beskärs enligt expertis och glesas 
ut/ kompletteras vid behov. De stora 
lönnarna på gårdsplanen fälls. Även bjök-
allén i gårdsplanens östra kant tas bort 
samt dungen med höga exotiska granar 
vid dagens arrendatorgård. Dessa åtgärder 
syftar till att förtydliga gårdens plats i 
landskapet.

Förslag landskap - 

platsens potential som resurs
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På en udde nära fågelreservatet byggs ett 
fågelskådartorn, vindskydd, eldplats och 
ev. en naturlekplats. Denna udde nås via 
en vall etablerad på 1950-talet för att hin-
dra översvämning av lantbruksjorden. Då 
denna vall har en jämn och bred topp är 
det möjligt att anpassa stigen för tillgäng-
lighet med rullstol och barnvagn.

Längs Roxens stränder finns bra 
angöringsplatser för kanoter, bl.a. i myn-
ningen av ån öster om kungsgården.

Från Tuna Kungsgård markeras vandringsleder ut i 
det omgivande landskapet. En stig följer de betade 
strandängarna vid Roxen upp mot Roxtuna. Vid platsen 
för medeltidshamnen anläggs ny brygga för båtar samt 
eldplats.



Inspiration till den nya träkonstruktionen 
har hämtats ur traditionella ekonomi-
byggnader av trä. Ljusspelet ger milda och
föränderliga rum inom en strikt ram.
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Den nya portalbyggnaden gränslar den gamla 
stengrunden och har sitt nockläge centrerat över 
den tunnvälvda källaren under jord som en 
ledtråd till skatten den ruvar på. Mötet mellan 
befintlig byggnad och ny träkonstruktion blir 
tydligt och spänstigt.
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Ny portbyggnad - ett svar på många frågor
Vi har valt att gestaltningsmässigt koncentrera oss på tillägg i en strategisk punkt 
för att genom ett nytt arkitektoniskt element kunna lösa flera av de behov som 
klargjorts i vår analys. 

Den historiska gårdsbildningen blir lättare att förstå genom en återetablering av 
en portbyggnad grundlagd på de båda gedigna källargrunderna vilka än idag har 
konstruktiv potential att bära stadiga byggnader. En byggnad på denna plats defi-
nierar gårdsrummet och återskänker samtidigt kungsgården en tydlig gestalt i 
landskapet. Stora stenhuset får en välbehövlig vinkelbyggnad att spegla sig mot 
precis som i illustrationerna i Suecia antiqua et Hodierna.  

Den nya portbyggnaden gränslar den gamla stengrunden och har sitt nockläge 
centrerat över den tunnvälvda källaren.

Byggnadstekniken är inspirerad av traditionella timmerkonstruktioner med 
hemortsrätt på platsen sedan medeltidens borgstuga. Tekniken är tolkad i en ny 
stringent och skarpskuren tappning där timmerbjälkar med kvadratiskt tvärsnitt 
fått precisionsfrästa knutar genom digital träbearbetningsteknik. Volymen har en 
spänstig högrest form med brant takfall som relaterar till proportionerna i 1600-
talets byggnader.  

Ny byggnad i glestimmer

Medeltida källare

Situationsplan med läge för ny portbyggnad.

Den gamla Borgstugan sedd från gårdsplanen, 
illustration från karta 1688.

Nya landskapselement

Ny portbyggnad
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Den nya volymen utgör ramverk för programmet som i sin tur inryms i rektangu-
lära generella boxar med behovsanpassade ljusöppningar. Den yttre sadeltaksvoly-
men fungerar som skelett för infästning av transparent tak med avvattning i form 
av hängrännor som kastar ut regnvattnet mellan stockarna i de glesa timmerväg-
garna. Portbyggnaden är generell och robust och uppfyller de praktiska funktio-
nerna, samtidigt är den ett skyddstak för de medeltida källarna under mark och 
dessutom en installation i landskapet som berättar något om kungsgårdens stor-
hetstid och varför den är belägen just här.

Den nya byggnaden innehåller funktioner som uthyrningsbar ateljé, utsiktstorn, 
café, orangeri, kök, förråd och WC. 

Sektion genom norra källaren och ny förråds-, 
ateljé- och toalettbyggnad. Den yttre sadel-
taksvolymen fungerar som skelett för infästning 
av transparent tak med avvattning i form av 
hängrännor som kastar ut regnvattnet mellan 
stockarna i de glesa timmerväggarna.

Entréfasad, 
detta motiv är målpunkten för allén.

Lilla stenhuset

Ateljé

RWC och Förråd

Källare

Byggnadstekniken är inspirerad av traditionel-
la timmerkonstruktioner med hemortsrätt på 
platsen sedan medeltidens borgstuga. Den nya 
träbyggnaden är placerad direkt på de befintliga 
dubbla syllarna och timringstekniken är tolkad 
i en ny stringent och skarpskuren tappning 
där träbjälkar med kvadratiskt tvärsnitt fått 
precisionsfrästa knutar genom digital träbearbet-
ningsteknik. 
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Äppellund

Ateljé med glastak

Kök

Café och orangeri

Ramp, tillgängligt café och kök

RWC och förråd i markplan

Utsiktstorn
- utgångspunkt fören tur i markerna

Den nya portbyggnaden tillför basfunktioner 
till hela kungsgården, vilket ger möjlighet till 
temporära och permanenta aktiviteter.

Stora stenhuset

Entré
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VRETA KLOSTERHUS
På en höjdrygg vida synlig över Östgötaslätten reser sig Vreta klosterkyrka, 
omgiven av klosterruiner och socknens administrativa byggnader.  
Här uppstod på 1100-talet ett av landets tidigast etablerade nunnekloster 
som blomstrade fram till reformationen på 1500-talet, då det lämnades 
att förfalla. Från den medeltida klosterbebyggelsen finns idag förutom 
kyrkan bara Klosterhuset kvar - ett bevarat 1200-talshus kring vilket vi 
valt att koncentrera våra studier.

Vreta kloster var en medelpunkt i det äldsta vägnätet och den nära omgivningen 
är full av historia och rik på fornlämningar. Under tidig medeltid blev Vreta 
stamgods för den Stenkilska kungaätten, men redan 1162 övergick godset till 
att bli nunnekloster. Vreta kloster, ”Sancta Maria de Wretis”, kom att bli ett av de  
tidigast etablerade cistercienserklostren i landet. Alla klostrets egendomar,  
förmåner, odlingar och ekonomibyggnader som klostret kom att äga gjorde det 
snart till ett av de rikaste klostren i Sverige.

På 1560-talet lämnades klosterbyggnaderna att förfalla. Kvar från tidig medeltid står 
idag senare restaurerade klosterruiner samt väster om kyrkan en ekonomibyggnad 
kallad Klosterhuset. Nordväst om kyrkan ligger prästgården, ett reveterat tvåvå-
ningshus uppfört 1791, flankerat av två äldre rödfärgade knuttimrade byggnader. 
Söder om kyrkan står en stenbod som i källor kallats ”Nunnornas mjölbod” eller 
”Tiondebod”, nu använt som bisättningskapell. Stenboden redovisas inte i något 
kartmaterial före 1800-talet. Byn skiftades 1857. Söder om kyrkogården ligger 
två rödfärgade byggnader från 1800-talet (Sockenhuset respektivet Fattigstugan) 
samt ålderdomshemmet (1920). Det tidigare arrendatorbostället till präst- 
gården som tidigare hörde till kyrkans bytomt sydväst om kyrkan, är idag friköpt.   
 
Klosterkyrkan och Klosterhuset fick sitt nuvarande utseende efter restaurerings- 
arkitekt Sigurd Curmans restaurering under 1910-talet. 

Magnus Almung 

Annika Högsander

Catharina Högstedt

Anna Rizzon

Klosterhuset i Vreta sett från landsvägen till 
Ljungsbro.
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Sedan urminnes tider
Klosterhuset nämns sällan i källor före tidigt 1900-tal. Tidigare litteratur från 
1600-1800-talen beskriver dess samtida användning och spekulerar kring dess 
ursprungliga syfte. Byggnaden förväxlas ofta med den stenbod av okänd ålder som 
idag står söder om kyrkan.

Under medeltiden härjade tre bränder klostret. Musselformade brandskador syns 
i kalkstenen där fasaden en gång gränsat till de ekonomibyggnader, troligen i trä, 
som man kan se på gamla kartor. Efter den andra branden återuppbyggdes kyrkan 
och invigdes 1289. Flera källor daterar Klosterhuset till denna tid med stöd av att 
dess fyra höga kryssvalv liknar de i kyrkans högkor och att Klosterhusets tand- 
mejselhuggna kalkstensomfattningar även har sin motsvarighet i kyrkan. 

Nordvästra valvet hade rasat in, och ”en duktig 
järnstång” höll samman huset (skiss i brev 1914).

Klosterhusets norra och södra gavel.  
Uppmätning av S. Curman och A. Roland, 1907.

”Conventus Wretensis” ur Erik Dahlbergs ”Suecia 
Antiqua”, 1690-tal. I bildens förgrund skymtar 
enligt sägnen ”Kung Inges rådsal”.

Curman och hans mannar rev stora delar av den 
västra väggen, det inrasade valvet och alla provi-
sorier och murade upp dem på nytt (1916).
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Reformationen innebar slutet för Vreta kloster. Kring 1560 tillföll ägorna staten, 
byggnaderna förföll och användes som byggnadsmaterial. Klosterhusets använd-
barhet kan ha varit dess räddning. 

Ett syneprotokoll från 1650 nämner sju sockenhus på klosterområdet: ”socken-
stugan, biskopsloftet, Börigehuset, brygghuset, sädesladan, stallet och fähuset...” 
Kring Klosterhuset kan man på kartor se hur förmodade ekonomibyggnader till-
kommit och försvunnit under århundradena.

En av få tidiga källor om Klosterhuset är Boraenius. Han nämner under tidigt 
1700-tal en vinkällare ”ett par steg sydöst om Klosterhuset” och att porten på södra 
gaveln varit överbyggd ”med en större förstuga av samma bredd som huvudbygg-
naden”. Han tror inte att byggnaden varit bostad, snarare gudstjänstlokal eller 
ekonomibyggnad - men påpekar att där inte finns några spår av bjälklag.

Vid 1800-talets början hade Klosterhuset länge stått utan tak och ”skulle snart 
blivit ruin” om inte Göta Kanalbolag använt det som materialbod och försett det 
med tak. Därefter uppläts Klosterhuset till kyrkoherden som spannmålsmagasin.

I början av 1900-talet användes Klosterhuset som isupplag. Det norra valvet och 
västra väggen var på väg att rasa in. Efter en omfattande utredning av ägandefrågan 
mellan staten och församlingen, bekostade staten slutligen en restaurering. 

Curman fick uppdraget att hålla i restaureringen av Vreta klosterkyrka. I den om- 
fattande dokumentation som finns från denna restaurering nämns dock Klosterhuset 
bara i några få meningar. På foton och uppmätningsritningar (1907) kan man se hur 
”en duktig dragstång” tvärs genom byggnaden hindrar valv och vägg från att rasa. 
Även skisser på utvändiga stöttor finns bevarade. Utifrån foton kan man sluta sig till 
att Curman satt igen två portar på kortsidorna, de nya stenarna märktes ”RK” som 
i ”rekonstruktion”. De fyra östra dörröppningar som delvis varit igensatta öppna-
des upp och det träbjälklag som inneburit en andra våning togs bort. Ett nytt, tjärat 
spåntak lades, med nättare takutsprång och troligen en knapp meter högre taknock. 
Den nya takfoten bär nationalromantiska drag med ornamenterade vindskivor.   
I Klosterhusets norra rum ordnade Curman ett stenmuseum, med fynd och frag-
ment från restaureringen och utgrävningarna. 

På 1980-talet rasade taket till ”vinkällaren”  (i somliga källor kallad ”ölkällare”) in 
och fylldes igen. 

Överlagring av åttahundra års tillkommen och 
försvunnen bebyggelse på platsen. Ju mörkare 
röd, desto oftare förekommer en byggnad i det 
historiska kartmaterialet.

Vreta kloster, 1774.

Vreta Klosters socken, ”Vreta kloster” eller ”Klos-
tergården nr 1”. Ägomätning 1696.

2014, SITUATIONSPLAN

“KUNG INGES RÅDSAL” (1100?)
“KUNGSGÅRDEN”     

KLOSTERKYRKAN
       (1100)

KLOSTRET(1100)
KLOSTER-
HUSET
(1289)

G:A 
PRÄST-
GÅRDEN

“PASTORSBOSTÄLLE” (1774)      

“NYA 
KLOCKAR-
GÅRDEN”

“BOD”

NYA FATTIG-
STUGAN (1800?)

  

KYRKOGÅRD (1100)

(1774)

FATTIGSTUGA,
KLOCKARGÅRD
(1774)

EKONOMIBYGGNADER
(1600-1700)

 ‘TYSKGÅRDEN’ (1696, 1774, 1775)

‘SUTAREGÅRDEN’ (1696, 1774 )
‘KAPLANSGÅRDEN’ (1775)

“KLOSTRETS 
TRÄDGÅRD” 

PARKERING 
(1900-...)

EKONOMIBYGGNADER

VINKÄLLARE
(MEDELTIDA?)

“TRÄGÅRDEN” 
(1775)
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3D-scannat snitt genom byggnaden och dess 
omgivning i september 2014.

Kvällssol på Klosterhusets södra gavel.

Detalj av spåntak (tjärade ekspån), i Curmans 
restaurerade utförande.

I kyrkans skugga
I källmaterialet spekuleras det kring för vilket ändamål Klosterhuset en gång 
uppfördes. Från 1700-talet och framåt har vi kunnat konstatera att det använts som 
sädesmagasin, fähus, isupplag och materialbod. Idag används det södra rummet  
av församlingen som förråd, och det andra hyser alltjämt Curmans stenmuseum. 

Det vanligast förekommande antagandet om spannmålsmagasin framstår vid 
närmare studier av byggnaden som tveksamt. Klosterhuset har dubbla kalkstens-
golv och fint utmejslade gördelbågar med kalkstenskapitäl. Även om spannmål var 
dyrbart och man ville ståta med sin rikedom genom storslagna magasin, förefaller 
det tveksamt om man skulle kosta på ett magasin en så dyrbar interiör. Det bjälklag 
som man av praktiska skäl hade kunnat förvänta sig i ett spannmålsmagasin verkar 
bara ha funnits ett tjugotal år kring sekelskiftet år 1900. 

Kapitälen på kryssvalvens gördelbågar och dörromfattningarna rimmar båda illa 
med ett ursprungligt bjälklag. Vi ställer oss undrande till den mellanvägg av tegel 
som delar byggnaden i två rum. I de delar av huset som vi förmodar är 1200-tal har 
vi inte kunnat hitta spår av tegel någon annanstans.

I stort sett alla europeiska cistercienserkloster följde under medeltiden samma 
plan. I motsvarande lägen och liknande storlek som Klosterhuset har vi hittat bygg-
nader som använts som bryggeri, smedja, kapell, gästhus och lokaler åt leksystrar. 
Vi vet att klostren tidigt tog hand om fattiga och sjuka och att det i anslutning till 
dessa sjukstugor (”infirmarier”) ofta kunde ligga ett kapell. I Nydala kloster låg ett 
portkapell kallat ”Bondkyrkan” intill muren i utkanten av klostret, ungefär i så som 
Klosterhuset en gång legat. Lagningarna kring Klosterhusets fönster tyder på att de 
från början kan ha varit mindre, ”romanska” ljusslitsar i muren. Det är lockande att 
föreställa sig Klosterhusets sakrala rum som kapell men dess nordsydliga riktning 
gör detta till ett tveksamt antagande.

Ett hus i nytt ljus
Vreta har sedan urminnes tider och långt före klostrets tid varit en viktig plats och 
ett betydelsefullt maktcentrum. Av klostrets medeltida byggnader är Klosterhuset 
den enda byggnad förutom kyrkan som fått stå kvar, underhållits och använts, 
vilket gör byggnaden till en viktig hörnsten i och för förståelsen av klosterområdet 
som helhet och annonserar klostret i väster.

Få tidigmedeltida byggnader i Sverige - som varken är kyrkor eller försvarsbygg- 
nader - finns bevarade på sin ursprungliga plats och i så gott skick som Klosterhuset. 
I stora delar är huset i huvudsak oförändrat sedan 1200-talet. Med all sin patina 
(märken efter bränder, slitna stentrösklar m.m.) upplevs byggnaden som äkta och 
ursprunglig, trots restaureringar och okänd ursprunglig funktion.
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Ett magiskt ljus silar in genom ekportarna. 
Kalkstensomfattning med samma tandmejsel-
huggning som man hittar i klosterkyrkan.

De omsorgsfullt bearbetade gördelbågarna i 
kalksten mellan valven.

Det södra rummet används idag som försam-
lingsförråd.

Putsade kryssvalv med gördelbågar av kalksten och högt sittande fönster 
huserar Stenmuseet sedan 1920.

Klosterhusets storlek, de fyra kryssvalven och de bearbetade kalkstensdetaljerna 
ger tillsammans intrycket av att byggnaden från början har haft en viktig funktion 
i klostret. De stora rummen och ljuset från de högt sittande fönstren i tre väder-
streck, skapar rymd och en atmosfär som är närmast sakral. Hantverksskickligheten 
(valven, de tandhuggna kvaderstensomfattningarna kring dörröppningarna) 
den höga byggnadstekniska och arkitektoniska verkshöjden (vackra, sakrala 
rum) präglar byggnaden och dess detaljer. De stora rummen har genom år- 
hundradena kunnat fyllas med vitt skilda verksamheter, vilket troligen också varit en 
av anledningarna till att den fått stå kvar. De av Curman rekonstruerade delarna (ek- 
portarna, spåntaket m.m.) harmonierar med husets helhet och har hög historisk 
trovärdighet.

Byggnaden har med sina två generella rumsvolymer stor potential för ny använd-
ning. Det södra rummet används idag som förråd och det norra som stenmuseum.  
Stenutställningen omfattar byggnadstekniskt värdefulla stenföremål från trakten 
och har också ett utställningshistoriskt värde eftersom den till stor del är ursprung-
lig och nära hundra år gammal. Tyvärr är utställningen varken komplett, skyltad 
eller lätt att förstå. Klosterhuset är idag stängt för allmänheten.

Klosterhusets värde för förståelsen av klosterområdet som helhet och det kultur-
landskap det befinner sig i är ofrånkomlig.  Med små tillägg och pedagogiska insat-
ser skulle detta kunna bli ännu tydligare och byggnadens värde bli mer gripbart.



72

I SOLITÄRENS SKUGGAVRETA KLOSTERHUS



73

I SOLITÄRENS SKUGGA VRETA KLOSTERHUS



74

I SOLITÄRENS SKUGGAVRETA KLOSTERHUS

ATT HELA ETT KLOSTER
 
Förslaget syftar till att med små, omsorgsfulla åtgärder återge en byggnad 
det sammanhang som tappats bort på vägen och att ge församlingen 
tillbaka ett fantastiskt rum.

En gång i tiden var Klosterhuset med all säkerhet en central byggnad i Vretas  
klosteranläggning. Den kan ha fungerat som sakralt rum, sjukstuga, spannmåls-
bod - ingen vet.  

Programförslag

Ovan och t h: En pergola med formen av de 
ekonomibyggnader som en gång stod just på 
denna plats.

Grönrygg avgränsar 
mot prästgård 
istället för skylt

Pergola / utomhusmuseum
med modell av hela klosterkomplexet
på de gamla ekonomibyggnadernas murar

Nytt program / innehåll

Ny informationsnod /infocenter

Förstärkta samband - siktlinjer

Ny gångväg

P Uppordnad vändplan 
blir “gårdsplan”

Ny örtträdgård

Förstärkt platsbildning

Möjligt nytt 
tillagningskök

Ny muröppning

Möjlig 
ny öppning

PRÄSTGÅRD

KLOSTERRUINER

P

KYRKA

KLOSTER-
HUSET

N

“Avtryck” av
medeltida källare

0   4   8   12m

Annika Högsander

Anna Rizzon



75

I SOLITÄRENS SKUGGA VRETA KLOSTERHUS

Det man däremot vet är att den omgetts av odlingar och ekonomibyggnader och 
ingått i den del av klostret som försörjt alla de människor som uppehöll sig i det. 
Med relativt små medel skulle Klosterhuset kunna återfå sin roll som hörnsten i 
anläggningen och göra helheten mer begriplig.

Vi föreslår att gårdsplanen som förbinder prästgård, kyrka och platsen framför 
Klosterhuset ordnas upp, bl.a. med en ny öppning i muren i förlängningen av 
kyrkans entré. 

Nya gångvägar av stenmjöl anläggs på gräsytan framför  Klosterhuset och kopplar 
samman ekonomiområdet med kyrkan och klosterruinerna. 

En pergola i trä föreslås vid entrén till klostrets forna ekonomidel. Pergolans form 
blir en skugga av de ekonomibyggnader som en gång omgett denna plats. Den blir 
en rumslig abstraktion som drar till sig besökarnas uppmärksamhet och anknyter 
till hur man arbetat med pergolan som rumsskapande element i klosterruinerna 
vid kyrkan. Idag ligger fokus på klosterruinerna och kyrkans historia men berät-
telsen om hela anläggningen saknas. I den nya pergolan föreslås en utomhusut-
ställning med en modell över hela klostret som tar vid där den andra berättelsen 
tar slut. 

Där vinkällaren en gång låg tänker vi oss markbeläggning av kalksten, som ett 
historiskt fotavtryck.

De stora trädkronor som idag upplevs som en grön vägg mellan kyrkan och 
Klosterhuset föreslås beskäras underifrån så att siktlinjen dem emellan återfås.  
En liten klosterträdgård formar platsen, utgör en naturlig gräns mot prästgården, 
bidrar med blommor, bär och grönt till kyrkkaffet och levandegör platsens historia.

Klosterträdgården föreslås återuppstå i liten 
skala. 

Axonometri över förslaget. Klosterhuset återfår sitt sammanhang.

Privat eller allmän mark? Idag markeras 
gränsen till prästgårdens trädgård av diskret 
skylt.

Under Curmans restaurering sattes portar-
na på gavlarna igen.
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Insidan
På sommaren är Klosterhuset behagligt att vistas i och dörrarna kan stå öppna.  
Kyliga dagar kan portarna stängas och glasdörrar dras för, för att minska drag och 
kyla. Befintliga fönster föreslås restaureras och eventuellt förses med isolerrutor.   
Vill man använda huset en större del av året måste man komp- 
lettera med infravärme, värmefläktar eller golvvärme. Golvets dubbla lager kalk- 
sten möjliggör utrymme för att dölja installationer (el, vatten, ...).

Det norra rummet som idag rymmer Stenmuseet föreslås bli husets nya huvud- 
entré. En ny ramp i kalksten tillgängliggör byggnaden och underordnar sig huset 
men visar tydligt att den är ett senare tillägg. Stenmuseet öppnas för allmän-
heten. Utställningens socklar och podier ses över, byggs om eller tas bort.  
Samlingens bästa föremål sorteras ut och kompletteras. Exponeringen ses över, 
glasmontrar med belysning föreslås och föremålen förses med information. I den 
södra delen av Stenmuseet möjliggörs tillfälliga utställningar samt en permanent 
del som lyfter fram Klosterhusets historia i ljuset och dess roll som en viktig del i 
en helhet.

Det södra rummet kan ordnas som ett generellt rum. Långbord, sittbänkar eller 
stapelbara stolar kan möblera rummet efter behov. Här kan församlingen bjuda på 
kyrkkaffe och dopkaffe, ordna sommarcafé för skolklasser, besökare och pilgrimer. 
Här kan hållas konstutställningar, poesikvällar, musik-, och teaterframföranden, 
små bröllopsfester, dopkaffe och konfirmationsmottagningar.

På den södra gaveln vore en möjlighet att återskapa en av de två portöppningar 
som Curman satte igen under sin restaurering. Portarna skulle kunna kompletteras 
med invändiga glasdörrar. Det skulle öppna rummet ut mot de östgötska åkrarna 
igen, släppa in kvällssol och fungera som ännu en tillgänglig entré men också som  
ett lastintag som möjliggör vidare användningsområden.

Planritning, föreslagen användning.

Invändiga skjutdörrar i glas framför befintliga 
dörrnischer. Varma sommardagar kan de dras 
undan och dörrarna stå öppna.

Skiss på återupptagen port i ursprungligt läge.

N

0      1       2      3m

Sektion och elevation, 
föreslagen användning.
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En mattsvart ”funktionsbox” i trä, med formen av en solitär ”sten” föreslås i det 
södra rummet (öppen eller stängd efter behov). I den kan en liten servering och 
försäljning av böcker och broschyrer inrymmas. 

Den närliggande faluröda ekonomibyggnad, idag använd som maskinhall och 
besökstoalett, föreslås kompletteras med ett tillagningskök. Den nya klosterträd-
gården alldeles intill köket skulle kunna förse kyrkkaffets kakbak med lavendel och 
rosenblad.

Axonometri över norra rummet - ett uppdaterat 
stenmuseum och plats för tillfälliga utställningar.

Ovan t v: Ljuskällor infällda 
i kalksten skulle kunna lysa 
upp och ”lyfta” valven - 
tillägg som i material och 
utförande underordnar sig 
huset. 

Funktionsboxen, sektion och 
plan. 

Föremål ur den befintliga 
stenutställningen.
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Situationsplan; Vreta klosterhus, förträdgård, besökscenter och cirkulär angöringsplan.

Magnus Almung 

VRETA KLOSTER-KLUSTER
Vissa byggnader har förmånen att få ett långt och innehållsrikt liv, en del 
behöver nya funktioner och byter innehåll ett flertal gånger. Det viktiga är 
att byggnaden får vara i tjänst, att ha ett meningsfullt innehåll, då finns 
det stora möjligheter att någon vårdar och utvecklar den under lång tid. 
Byggnader som har blivit över, men som ändå är viktiga, vackra och har 
en historia att berätta, behöver fyllas med innehåll och bli tillgängliga för 
att de skall överleva, och kanske bli en del av kulturturismen.

Vreta kloster är idag ett besöksmål både för den kyrkliga sfären och för kulturtu-
rismen. När man kommer till platsen idag fångas man upp av klosterkyrkan och 
ruinen av klostret, vilket är ganska naturligt med tanke på kyrkans storhet i sin 
omgivning. Trots sin storlek så ligger Klosterhuset lite i skymundan bakom de 
voluminösa träden, men också p.g.a. att det inte finns någon markplanering kring 
byggnaden. Klosterhuset ligger bara på en gräsmatta! Och när man väl har hittat 
fram till byggnaden så är portarna stängda och man har ingen möjlighet att kom-
ma in och uppleva de vackra rummen och valven.

Förslaget vill utveckla hela området och historien till ett levande besöksmål och re-
san börjar vid ett nyuppfört besökscenter vid ruinen av Kung Inges rådsal. Stenmu-
rarna ligger orörda men strax innanför sätter åtta pelare ned sina avtryck, stommen 
utgöres av stålprofiler som övergår från pelare till takstol och åsar. Volymen ger en 
antydan till den byggnad som en gång låg här och för att illustrera bygganden är 
volymen klädd med ett transparent raster av corténstål som stannar ett par deci-
meter från den ålderdomliga muren. Under den perforerade plåten ligger en hinna 
av glas, för att ge ett väderskydd för besökarna. Hit kommer besökarna först för att 
få en överblick av de olika besöksmålen och för att få en övergripande historia om 
tid och rum. Förutom tydliga displayer med kartor och text, utgöres golvet av stora 

Klosterhuset var förfallet mot slutet av 1700-talet, yttertaket hade rasat och endast valven fanns kvar som skydd för väder och vind. När Göta kanal byggdes under första hälften av 1800-talet behövdes förvaringsutrymmen för material, och Göta kanal-bolaget räddade Klosterhuset genom att bygga ett nytt tak och underhålla byggnaden.

GÅNGYTA AV PACKAD STENMJÖL MED KANT AV CORTÉNSTÅL, UPPHÖJD CA 80 MM FRÅN GRÄSYTA

VR
ET

A
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H
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S

KUNG INGES RÅDSAL

ENTRÉ KLOSTERHUS

WC

BEREDNINGS-
KÖK FÖR
CAFÈ

HKP

ODLING AV GRÖNSAKER TILL CAFÉ

VISUELL VATTENDELARE FÖR PRIVAT OMRÅDE

GRÄSYTA

MARKTÄCKARE,
MURGRÖNA

GÅNGYTA AV PACKAD
STENMJÖL MED
KANT AV CORTÉNSTÅL,
UPPHÖJD CA 80 MM
FRÅN GRÄSYTA
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CYKEL

KÖKSTRÄDGÅRD
KÖKSTRÄDGÅRD

KRYDD-
TRÄDGÅRD

INFORMATIONSCENTER
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Besöksmålet utvecklas med ett gemensamt informationscenter, på platsen för Kung Inges rådsal. Här kan besökaren få en övergripande historia.

Utan att röra vid den gamla ruinen för Kung 
Inges rådsal, kompletteras ruinen med en volym.

Stålprofiler och transparent galler av corténstål 
bildar en illusion av historien.

kalkstensplattor där en del av texten finns i uthuggna bokstäver, kalkstensplattorna 
släpper mot den omgivande muren och bildar en vallgrav för egna tolkningar. En 
del av träden framför Klosterhuset sågas ner och de flesta träden får besök av en 
arborist så att trädkronorna höjs och man får en visuell kontakt med Klosterhuset 
från den samlande cirkelformade ytan. I förlängningen av Kung Inges rådsal ligger 
stenmurar som är fragment av fähus som idag bara utgöres av gräsbeklädda ytor. 
Med stenmurarna som inramning anlägges här köks- och kryddträdgårdar som 
blir en del av den kaféverksamhet som föreslås bedrivas i Klosterhuset.

Från besökscentret anläggs en ny promenadstig som leder fram till Klosterhuset, 
och längs med dess långsida via en böljande slinga mellan träden och som mynnar 
ut genom en ny håltagning i muren, mittemot kyrkans entré. Promenadstigen är 
upphöjd 70-80 mm över gräsytan med kanter av corténstål och slitytan av sten-
mjöl. Vid den södra gaveln på Klosterhuset bildas en grusad gårdsyta mot sten-
murarna, här har också tidigare legat en vinkällare som revs och fylldes igen så 
sent som 1985, för att markera dess position anläggs kalkstensplattor. Klosterhuset 
med sitt ursprung från 1200-talet är i relativt gott skick, det finns en del sprick-
or i murverk, och framför allt några sprickor vid hjärtväggens valv som behöver 
undersökas och åtgärdas. Exteriört behöver taket läggas om med nytt kyrkspån. 
För att byggnaden skall kunna användas som en samlingslokal året runt behöver 
de befintliga fönsteröppningar som idag består av enkelglasfönster med träbågar 
kompletteras med ytterligare en båge med enkelglas på insidan. Två motstående 
fönster i varje sal behöver kompletteras med en kedjedriven fönsterautomatik för 
att kunna reglera fönster som en självdragsventilation. De fyra träportar som finns 
på den östra långsidan härstammar från Curmans restaurering (medan öppning-
arna troligen är ursprungliga) behöver kompletteras med glasade dörrar för att 
kunna få ett bra klimatskal. Karm och dörrblad utföres av smäckra stålprofiler, som 
glasas med isolerglasrutor med reflexfritt glas, då intentionen är att glaset helst inte 
skall upplevas. I den södra porten demonteras tröskelstenen så att tillgänglighet 
uppnås, då utvändig mark och golvnivå är i princip lika. Lösningen blir reversibel 
då stenen inte påverkar bärningen för övrigt. Slagdörrsautomatik för dörrbladet 
monteras nedsänkt i golv.

Den södra salen är tänkt som ett generellt och flexibelt rum som kan användas för 
körövning, föreläsningar, konfirmationsundervisning, kafé och utställning. Utmed 
långsidorna monteras ett diskret system med vajer för utställning och belysning. 
Golv, väggar och tak har en materialitet och patina som man vill bevara, därför 
är det viktigt hur man kompletterar byggnaden med installationer för värme, el 
och belysning. För att byggnaden skall kunna nyttjas året runt behövs ett upp-
värmningssystem, tanken är att använda en luft-luft-värmepump, som byggs in i 
en stenmur på utsidan. Rörledningar dras isolerade i en utvändig rörgrav på den 
västra sidan av byggnaden, till mitten på byggnaden, där dras rör in till respektive 
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sal under golvet, och en specialritad tilluftspelare monteras i varje sal. Kalkstens-
plattorna i salarna är stora och tjocka, och ligger löst i sand, dessa kan lyftas och 
ledningar för värme, vatten, avlopp och el till belysning och el-uttag kan dras i 
sanden, och kalkstensplattorna kan sedan läggas tillbaka, utan att det blir några 
stora ingrepp. Specialritade ”stubbar” av fiberbetong gjutes, som innehåller ett fler-
tal eluttag samt ställbara uplights som belyser valven.

Den södra salen innehåller också en mobil serveringsdisk i polerad mässingsplåt, 
som innehåller kassafunktion, kyl, porslin och exponering av fikatillbehör. Disken 
har en flexibel anslutning till el, vatten och avlopp, som enkelt går att koppla ur, och 
disken kan parkeras utmed en vägg. Beredningsköket med förråd och personalut-
rymmen är placerat i den faluröda toalettbyggnaden.

Den norra salen som idag inrymmer ”stenmuseet” får fortsatt behålla sin museum-
funktion, dock med en genomgripande översyn och rationalisering, med bättre ut-
ställningsmontrar, skyltning och en permanent utställning om Klosterhuset, samt 
en belysning som berikar utställningen och det fantastiska rummet, så att ”man 
aldrig vill gå därifrån”. Tanken är att Klosterhuset är öppet när det är bemannat 
för kaféverksamhet eller arrangemang, men för att inte besökare skall gå miste om 
salarnas prakt övriga tiden, är rummen suggestivt belysta så att man ser det genom 
de glasade portarna. I stenmuseet byggs ett invändigt burspråk i glas, som möjlig-
gör att man kan komma in i salen och se rumsligheten, med bibehållet skalskydd.

Klosterhuset skall vara en tillgång för bygden och besökande!

Sektion genom södra salen, med ett diskret vajer-
system för utställning och belsyning.

Kung Inges rådsal blir ett naturligt besökscenter, och leder in besökarna till Klosterhuset.
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FYLLDES IGEN 1985.
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Körverksamhet, ”Vretakören” och gäster.Kafé och föreningsverksamhet. Föreläsning och möten.

Plan av Klosterhuset med samlingssal och stenmuseét, gårdsyta till vänster för uteservering.

Klosterhusets södra sal blir en flexibel lokal som kan användas för tillfälliga utställningar och kafé.
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Plan och sektion genom den södra porten,        
befintligt utseende.

Plan och sektion genom den södra porten, blivande utseende. Marknivå utomhus och golvnivå inomhus-
ligger på samma nivå, och byggnaden blir tillgänglig när man flyttar tröskelstenen.

EL-CENTRAL LUFT-LUFTVÄRMEPUMP

EL-CENTRAL LUFT-LUFTVÄRMEPUMP

Uppvärmning av Klosterhuset sker genom en luft-luft-värmepump som döljs i en stenmur på utsidan

Öppningsbar front framför värmepump och elcentral döljs av en varmförzinkad gallerdurk med hållare 
för horisontella lameller av natursten, dj. 50 mm, h. 30 mm.

Mobil serveringsdisk av polerad mässingsplåt, så 
att man kan få en kaférörelse i klosterhuset.
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BEFINTLIG BRÄDDÖRR, TJÄRAD

NY GLASAD DÖRR

10 	MM LAMINERAT GLAS

L-STÅL 50 x 50 MM

GLASINFÄSTNING

GLAS-HOLK, FÖR ATT KUNNA KOMMA IN  OCH FÅ EN BILD AV INTERIÖREN

Detalj av glasad dörr vid befintlig port.

Klosterhuset var förfallet mot slutet av 1700-ta-
let, yttertaket hade rasat och endast valven fanns 
kvar som skydd för väder och vind. När Göta 
kanal byggdes under första hälften av 1800-talet 
behövdes förvaringsutrymmen för material. Göta 
kanal-bolaget räddade Klosterhuset genom att 
bygga ett nytt tak och underhålla byggnaden.Plan av invändigt burspråk i stenmuseét, så att man kan komma in och få en vy över de vackra rummen.

Befintliga portar går att använda som tidigare, 
och ger byggnaden sin karaktär. Dagsljuset kan 
fortfarande sippra igenom springan.

Befintliga portar får ett tilägg av glas för att 
byggnaden skall få ett klimatskal. Öppningsbara 
dörrar av glas med smäckra stålprofiler.

Nya installationer för att byggnaden skall 
fungera som en samlingslokal. Dolda installatio-
ner under befintliga kalkstensplattor för el och 
rördragningar. Stubbar av fiberbetong gjutes, 
som innehåller ett flertal eluttag samt ställbara 
uplights som belyser valven. Specialtillverkad 
cirkulär pelare för tilluft, av polerad mässing med 
ställbara klaffar.

47
0BEFINTLIG BRÄDDÖRR, TJÄRAD NY GLASAD DÖRR

KARM AV L-STÅL 30 x 50 MM

DÖRRBLAD AV L-STÅL 30 x 50 MM

ISOLERGLASRUTA MED JÄRNOXIDFRITT GLAS, EXTRA KLART OCH
TRANSAPARENT, REFLEXFRITT

BEFINTLIGT GÅNGJÄRN FLYTTAS
LÄNGRE IN, FÖR ATT KUNNA BIBEHÅLLA
BEF. BRÄDDÖRRAR.

BEFINTLIG BRÄDDÖRR, TJÄRAD

NY GLASAD DÖRR

G
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VISUELL VATTENDELARE FÖR PRIVAT OMRÅDE

120 420 120
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STENHUSLÄNGAN PÅ BISKOPSGÅRDEN
Ett stenkast från domkyrkan i Linköping ligger biskopsgården. 
Biskopsgården har huserat biskopar sedan mitten av 1500-talet, men 
gården har en mer långtgående historia än så. Stenhuslängan på 
biskopsgården som under detta läsår varit ett av fem studieobjekt, har 
under året minutiöst inventerats och dokumenterats bland annat genom 
3D-scanning. Arkivmaterial har hämtats in, studerats och sammanställts. 
Med vårt arbete vill vi lyfta fram en relativt anonym byggnad, mitt i 
centrala Linköping, men också bidra med att förmedla en del av stadens 
historia. Trädgården och stenhuslängan har levt i symbios med varandra 
genom århundranden och det vill vi lyfta fram i våra förslag. Vi presenterar 
tre alternativ som visar olika nivåer på ingrepp i stenhuslängan. I Små  
åtgärder föreslår vi minimala ändringar i byggnaden. I förslag Aktivering 
väljer vi att koppla ihop stenhuslängan med en ny byggnadsvolym. I 
förslaget Modernisering görs större förändringar för att möjliggöra en 
bredare användning. Gemensamt för alla förslagen är att trädgården 
återfår sin betydelse. 

Från Bredgård till biskopsresidens
Linköping är en medeltida stad där delar av det ursprungliga gatunätet fortfarande 
finns bevarat, främst runt Stora torget, Tanneforsgatan, S:t Korsgatan och Ågatan. 
Staden växte fram som biskopens stad runt domkyrkan och S:t Larskyrkan. Strax 
norr om kyrkan ligger biskopsgården, som i dag utgörs av en huvudbyggnad, en 
stenhuslänga som fungerar som förrådsbyggnad, ytterligare två uthusbyggnader 
samt en medeltida källare.

Biskopsgården omnämns första gången i skriftliga källor 1351, och då som Bred-
gården. 1367 köper Bo Jonsson Grip gården, redan efter ett par år skänker han bort 
gården till prebendestiftelsen i Linköpings domkyrka. Omkring 1550 blir gården 
biskopsgård, tidigare huserade biskopen i biskopsborgen, på platsen där nuvaran-
de Linköpings slott ligger.

Anna Runske 

Camilla Larsson

Emma Hartwig 

Ilaria Vazzana

Veronica Granja

1. Biskopens bostad
2. Stenhuslängan
3. F.d. likbod
4. Domprostens bostad
5. Kaplanens bostad
6. Medeltida stenhus, idag stenmuseum
7. Domkyrka
8. Stiftsbyggnad
9. Bibliotek
10. Slottet
11. Stadshus
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I slutet av 1600-talet på biskop Petrus Benedicti Oelanders tid anlades träd-, kål-, 
humle- och kryddträdgårdar på redan brukad mark. I trädgården fanns även två 
karpdammar som var förbundna med varandra, på äldre ritningar är den minsta 
dammen markerad som yngeldamm. Strax norr om tomten finns fortfarande spår 
av den större karpdammen. 

Ny bostad åt biskopen
Innan en ny biskop tillträdde gjordes en syn av gården och ett syneprotokoll upp-
rättades. När Haqvin Spegel (1691-1711) tillträdde som biskop konstaderades att 
alla till ”biskopsgårdens hörande hus till väggar, murar, golv, tak och annat var så 
fördärvade att de icke kunde bebos eller nyttjas utan total omlagning”. 1694 lät 
biskop Spegel uppföra ett nytt trähus. Byggnaden kom att stå i ca 100 år. De övriga 
byggnaderna på gården lät han reparera under sin tid som biskop. Men klagomålen 
från biskoparna om omoderna byggnader upphörde inte. Redan 1711 konstadera-
des vid en syn att alla hus, såväl mangårdens som ladugårdens var mycket förfallna. 
Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes som bostad åt biskop Erik Benzelius 
(1731-1743) på en äldre källare. Bygget pågick mellan åren 1733-1735 och arkitekt 
var Carl Gustaf Tessin. Samtidigt anlades en tegeltäckt mur mot Ågatan. 

bef. 
medeltida
källare

karpdamm

yngeldamm

rökeri

bef.
medeltida
källare

källare

eldstad
husgrunder

befintliga hus och stenmurar

utgrävningar från1960-tal och framåt

rivna hus under 1900-tal och framåt

Kv Aposteln
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dagens tomtgräns
tidigare tomtgräns

stenhuslängan

N

Utsnitt ur karta från 1700-talet. Svarta områden 
markerar eldhärjade kvarter efter branden år 
1700.

Del av karta från 1769 där trädgården är marke-
rad med träd.

Utsnitt ur karta från 1900 med förslag till ny 
stadsplan. På tomten syns flera uthus.
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Stenhuslängan, en doldis mitt i stan
Stenhuslängan även kallad östra flygeln eller klosterlängan, är med sin gavel pla-
cerad ut mot Ågatan relativt anonym, trots sin storlek på 8x35 meter. Som rums-
bildande element inne på gården ger den en helt annan upplevelse och betydelse. 
Ojämnheter och skevheter i det kraftiga murverket i natursten kan avläsas i putsen 
och bidrar till upplevelsen av en ålderdomlig byggnad. Byggnaden markerar tyd-
ligt gränsen mellan gårdsplan och ladugårdsplan.

Dokumentationen om stenhuslängan är knapp. Analyser av murbruksprover påvi-
sar att delar av murverket är från början av 1400-talet. 1567 eldhärjades stora delar 
av staden och senare byggnadsundersökningar påvisar att stenhuslängans södra 
del ut mot Ågatan delvis tycks ha blivit raserad och senare återuppbyggd. Denna 
händelse kan med stor sannolikhet knytas till branden, resultat av tagna putsprover 
styrker denna teori.

Efter att biskop Andreas Olaus Rhyzelius tillträtt byggdes stenhuslängan om 1745. 
Yttermurarna höjdes med fem varv timmer, invändigt försågs byggnaden med nya 
skiljeväggar, nya trappor och dörrar och ett nytt starkt bjälklag lades in. Man kan 
även tänka sig att taket fick sin nuvarande form med valmat sadeltak. Över hela 
längan lades nytt spåntak. Året därpå inrättades, i den södra delen av längan ett 
”brygge- och brännehus” samt bredvid en bagarstuga.

Länge har platsen där biskopsgården ligger utpekats som platsen för det medeltida 
franciskankonvent som låg i Linköping. Denna tes har helt och hållet accepterats 
ända fram till 2005 då teorin ifrågasattes. Trots ett flertal arkeologiska undersök-
ningar inom tomten har man inte funnit bevis som styrker teorin om att det låg 
ett kloster här. 

I boken ”Berättelser om Biskopsgården” från 
1756 beskriver Biskop Rhyzelius hur man börjar 
att reparera stenhuslängan:

maj 1745 ”…blef then gamla förfallna Stenhus-
längan, som innesluter gården på östra sidan och 
skiljer honom infrån Ladugården, på följande 
sett omlagad, at 

1. Rummen invti blefwo ränsade och monga 
100 lass samlad orenlighet tädan utkasad och 
bordförd. 

2. Uptimrade öfwer hela Längan ny wägg 5 
hwart hög, giordes nya skiljewäggar, nya trappor 
och dörar och inlades öfwer alt starkt nytt 
Biälkelag och 

3. Blef på fast resning ett öwfer hela Längan 
behållet Spåntak, hwarvunder Biskopsgården fick 
i öfre wåning tilräckeliga Sädeswindar och i then 
nedre nödwändiga mat- miök- kiöt -wed och 
andra bodar. ”

juni 1746 ”… blef, under samma tak och i sam-
ma Längas södra ända, wid Porten, med mycken 
mödo, kostnad och bryderi, inrettadt brygge- och 
Brännehus, samt ther bredewed Bagare-Stuga. 
Hwaröfwer på starka Ekebiälkar inrettades mäl-
tehus tillika med Kiölna och thes Ugn. ”

Flygbild över Biskopsgården och Domkyrkan idag.
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Rum efter funktion
Rummen präglas av sin enkla robusthet som tydligt är uppdelad efter funktion. 
Den norra delen, med sina enkla förrådsrum i bottenplan har få ljusinsläpp. Sädes-
magasinen på våning 2 och 3 har grova bjälklagskonstruktioner i timmer, medan 
den södra delen med rum som var avsedda att arbeta i har mer fönster. Denna 
tydliga uppdelning är även avläsbar exteriört på byggnadens fasad. Dörrar, fönster 
och övriga öppningar  har placerats efter de behov som med tiden uppstått. Spår av 
förändringar kan invändigt avläsas genom att öppningar satts igen, virke till tak-
stolar återanvänds etc. Den södra delen domineras av köks- och hushållsanknutna 
verksamheter. En ovanlig kölna, en slags torkanordning, finns på övervåningen 
och är sammankopplad med spiskomplexet på bottenvåningen. Denna storlek 
på spis, tork och förvaringsmöjligheter vittnar om trädgårdens betydelse genom 
storskalig odling och förädling av spannmål som förekom på biskopsgården ända 
fram till 1887 då biskoparna upphörde med jordbruk. Tomten utarrenderades då 
till Linköpings hyrkuskverk och skjutsinrättning vilken var den sista i sitt slag inn-
an bilarna helt tog över.

Något måste göras
Vid inventeringstillfället visade det sig att stenhuslängans östra mur som är en 
skalmur har stora skador och kalvar utåt, som mest cirka 30 cm ut från väggliv. På 
insidan finns en avväxling som tyder på att det tidigare har funnits en öppning här. 
Till följd av den kalvande väggen har det uppkommit en stor spricka mellan den 
norra och den östra muren. Görs inga åtgärder kommer muren på sikt att rasa. Ut-
vändigt finns putsskador och sprickor, stora putsflak har lossnat och blottar mur-
verk och tegel. Interiört syns stora genomslag av fukt, speciellt i bagarstugan på 
bottenvåningen. Fönsterkuporna på vindsplanet håller inte tätt, en följd av detta är 
att virket (timmerstockarna bland annat) blivit fuktskadade. Detta i sin tur ger en 
ytterst gynnsam miljö för både mikrobiell påväxt och träskadeinsekter.

Röd skraffering markerar kalvande del av mur. 
Tidigare valvöppning avtecknar sig ovanför. Röd 
ruta markerar ett igenmurat hål efter en utvän-
dig trappa till sädesvinden på våning 2.

Fuktskadad fönsterkupa.

Längdsektion genom huset efter 3D-scanningen 
visar byggnadens komplexitet med rumsindel-
ning, olika golvnivåer och skeva bjälklag.
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Bottenvåning

Våning 2

Våning 3

1.1 1.2 1.4
1.6

1.7

1.5

Valv

2.1

2.3 2.4 2.7

2.6
2.5

2.2

torkugn

3.1 3.2

Befintlig planlösning

Bottenvåning
1.1 Förråd
1.2 Förråd
1.3 Trapphus
1.4 Förråd (valvrum)
1.5 Entré
1.6 Bagarstuga med eldstad
1.7 Brygge- och brännehus

Våning 2
2.1 Sädesmagasin
2.2 Övre hall
2.3 Förråd
2.4 Förråd ev. f.d. boningsrum
2.5 Förråd
2.6 F.d. torkrum
2.7 Rum med torkugn

Våning 3
3.1 Sädesvind
3.2 Sädesvind

1.3

se rum 3.2



90

I SOLITÄRENS SKUGGASTENHUSLÄNGAN  

Kunskapsbärare av stadens historia 
Hela biskopsgården tillhör en betydande del av Linköpings medeltida stadskärna 
och utgör således en viktig kunskapsbärare av stadens historia. Biskopsgården var 
tidigare en större anläggning som bestod av flera byggnader, odlingar, köksträd-
gård och karpdammar. Den ålderdomliga stenhuslängan är den äldsta kvarvaran-
de byggnaden på gården som med sitt medeltida murverk från början av 1400-talet 
utgör ett värdefullt historiskt dokument. Byggnaden är ovanligt stor i jämförelse 
med andra medeltida stenhus i Linköping och visar på gårdens historiska välstånd 
och behov av magasinyta och självhushållsfunktioner. Interiört visar byggnaden 
tydligt på byggnadstekniska och byggnadshistoriska värden. Stenhuslängan har 
med tiden anpassats efter samhällsutveckling och gårdens olika behov. 

I mitten av 1700-talet gjordes en större ombyggnad. Rumsindelning, rummens 
funktion och karaktär är välbevarat från denna tid. Byggnadens konstruktion är 
synlig och avläsbar vilket visar tidens byggnadsteknik. Även återbruket av bygg-
nadsmaterial är tydligt i takstolar, trappspindel, dörrar och beslag. Detta är typiskt 
för tiden då det rådde virkesbrist i landet.

I södra delen finns delar av det ”brygge- och brännehus” som biskop Rhyzelius lät 
uppföra 1746 fortfarande kvar. På övre våningen finns kölnan med sina torkplåtar 
där troligtvis bland annat malt och humle torkades till öltillverkning för hushålls-
behov. Man eldade på bottenvåningen och varm luft steg upp genom murstocken  
som fördelades jämnt under de perforerade plåtarna. Genom en liten lucka kunde 
man rensa nedfallande fnas. Torken har ett högt kulturhistoriskt värde då det finns 
få bevarade i Sverige och påvisar vad som tidigare odlats på gården. Avsaknaden av 
tekniska installationer förstärker autenticiteten av 1700-talets kök.Takkonstruktion från 1700-talet av återanvänt 

virke.

Skiss över spiskomplex hittad på Landsarkivet 
i Vadstena. Dokumentet är odaterat men har 
många likheter med vad som kom att utföras 
under Rhyzelius ombyggnad 1746.

Perforerad plåt fördelade värmen från ugnen till 
det som skulle torkas. 

Bild t.h. Spiskomplexet med torkugnen (i färg). 
Man eldade i spisen på bottenplan och lät den 
varma luften strömma upp till torkugnen på 
plan 2. 

            Murad  skorsten 

Ventilationskanal i trä

                        Torkugn

                                Spis
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Överlevnad i ytterligare 600 år?
Stenhuslängans överlevnad har delvis berott på att huset fyllt en funktion som nyt-
tobyggnad för ägaren. Med sitt fantastiska läge mitt i centrala Linköping och med 
en historisk miljö runt omkring finns många möjligheter att utveckla stenhusläng-
an och biskopsgården. 

Vi har arbetat mycket med att hitta en lämplig verksamhet som passar platsen, 
byggnaderna men framför allt ägaren, Svenska kyrkan, och återuppta användning  
av mark och rum. 

Tomten är i dagsläget inhägnad till större delen av ett målat trästaket och ut mot 
Ågatan utgör biskopshuset och en mur avgränsningen. I nuläget använder biskop-
en med familj en del av trädgården. En utmaning har varit att hitta en lösning där 
trädgården kan nyttjas men ändå behålla sin privata sfär. 

Hur lite kan man göra med stenhuslängan men ändå ge byggnaden en större be-
tydelse och mening i sin miljö? Kan man göra några mindre åtgärder och tillägg i 
byggnaden för att aktivera den mer? Vad skulle krävas för att göra stenhuslängan 
till en funktionell byggnad året om? Våra frågeställningar utmynnade i tre tänk-
bara scenarion som sätter stenhuslängan i en större kontext. I det första förslaget, 
med små åtgärder försöker vi bevara byggnaden och göra så få förändringar och 
tillägg som möjligt. I nästa förslag undersöker vi vad som krävs för att aktivera 
byggnaden utan att genomföra stora tekniska ingrepp. I det sista förslaget har Ve-
ronica Granja arbetat vidare med att modernisera byggnaden för en ny funktion. 
Detta möjliggörs genom att huset anpassas till dagens krav på användning och 
komfort.

För att byggnaden ska överleva i ytterligare 600 år är det viktigt att lyfta fram hela 
kulturmiljöns värde. Det gör vi genom att återigen ge en mening och funktion till 
byggnaden men även till trädgården. 

Bevarande förutsätter bruk!

Vy norrifrån mot trädgården och domkyrkan. 
Bilden är troligtvis tagen under första hälften av 
1900-talet då uthusen ännu inte är rivna.

Foto, troligtvis från mitten av 1900-talet med 
trädgårdsland och fruktträd. Uthusen är borta 
och har ersatts av en vaktmästarbostad som idag 
är riven.

Vy från trädgården idag.

Vi föreslår att en informationsskylt sätts upp på den byggnadsminnesmärkta stenhuslängans fasad mot 
Ågatan och vid den nya entrén till trädgården i nordost. Flera byggnader i området har skyltar av detta 
slag. Axonometrin görs taktil för synskadade.
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Trädgården i nytt fokus
Vi föreslår att trädgården återfår en del av sin betydelse, ett Sinnenas trädgård, 
där kyrkan kan använda ett ”yttre” rum utanför kyrkorummet och församlings-
rummen. En trädgård för samtal/tanke och aktivitet/rekreation. I alla våra förslag 
utgår vi ifrån att en del av biskopsgårdens mark används då växtsäsongen tillåter. 
Stenhuslängan blir delaktig på olika sätt i våra förslag. 

Den nya trädgården, endast öppen för kyrkans verksamhet, delas in i två delar där 
den ena från början är anlagd, likt en sluten klosterträdgård, och kan användas för 
enskilda samtal och kontemplation. Den andra delen används aktivt för plantering 
och odling med upphöjda odlingsbäddar. Trädgården blir på så sätt en plats både 
för avkoppling och aktivitet.

Ett nytt växthus fungerar som samlingsrum för paus och diskussion men även viss 
växtodling. 

Inspirationsbild Ny grind till trädgård

Ågatan

Gråbrödragatan

gå
ng

vä
g

ny entré

Stenhuslängan har alltid varit en tydlig avdelare mellan gårdsplan och ladugårdsplan.
Idag kan gården uppfattas uppdelad i tre zoner. En ny entré till trädgårdsdelen
möjliggör att denna del kan utnyttjas utan att nämnvärt inverka på de övriga.

BISKOPEN
gårdsplan- privat

STIFTET
ladugårdsplan-
idag parkering och
fastighetsskötsel

KYRKAN
del av trädgården öppnas upp för 
kyrklig verksamhet

Fruktträdgård - en plats under 
trädens skugga

Slutet trädgårdsrum - ett 
inspirationsrum utformat för att 
vara vackert och rofyllt

Växthus - ett rum för samvaro, 
trädgårdsfika

Växtbäddar - för skapande och 
odlarlust. Att så ett frö...

Den nya trädgården

En stilla oas i staden för alla sinnen. Rofylld, 
kreativ, vacker och doftande.

Kyrkan

Biskopen

Stiftet

Stenhuslängan har alltid varit en tydlig avdelare 
mellan gårdsplan och ladugårdsplan. Idag kan 
gården uppfattas uppdelad i tre zoner:

Biskopen - gårdsplan, privat
Stiftet - ladugårdsplan, idag parkering och 
fastighetsskötsel
Kyrkan - denna del av trädgården öppnas upp 
för kyrklig verksamhet.

En ny entré till trädgårdsdelen möjliggör att 
denna del utnyttjas utan att nämnvärt inverka 
på de övriga.
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Små åtgärder
I detta förslag tjänar stenhuslängan mer som en avdelare mellan biskopens del av 
tomten och den nya trädgården. Vår vision är att stenhuslängan någon gång under 
varje år öppnas upp för guidade visningar. Denna kan med fördel samordnas med 
andra aktiviteter i staden t.ex. en medeltida stadsvandring där slottet, domkyrkan 
samt övriga medeltida stenhus kan ingå. Vandringen kan göras med dramatiserade 
inslag för att understryka autenticiteten.

Förutom det underhåll som måste ske relativt snart, medför förslaget inte stora 
förändringar för stenhuslängan. Trappräcken förstärks, en ny trappa mellan de två 
torkvindarna behövs och tillfälliga ljusarmaturer installeras.

Behov av wc för rörelsehindrade, pentry och förråd som stöd till trädgårdsverk-
samheten tillgodoses i anslutning till växthuset.

Gammalt smide vid fönster 
i trapphus

Det f.d. sädesmagasinet Den unika kölnan

Förslag på visningsflöde

Växthuset, en plats för odling och 
samtal. Här finns även ett pentry, 
rwc och förråd för trädgårdsredskap.

rwc

pe
nt

ry

Fasad

Plan

förråd

Dörr med stjärnmönster

Det f.d. torkrummet på våning 2, ventilationskanal i trä. 
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Aktivering 
I detta förslag aktiveras stenhusets bottenvåning för att komplettera trädgårds-
verksamheten. Vi föreslår en tillbyggnad i trä och glas vid muren mot Ågatan där 
pentry och rwc placeras istället för i anslutning till växthuset. En öppning tas upp 
vid ett av fönstren i den gamla köksdelen. Rummen kan möbleras med bord och 
stolar för att bli en mötes- och fikaplats för trädgårdens besökare. Tillbyggnaden 
möjliggör entré från ladugårdssidan samtidigt som stora installationer i stenhus-
längan undviks. 

Rummet intill köksdelen, även kallat valvrummet, har en sakral karaktär och görs 
i ordning till ett rum för privata samtal. 

Då man bör åtgärda den kalvande muren i den norra delen av stenhuset, föreslås 
en ny öppning i detta läge. De två rummen innanför slås ihop till ett rum och görs 
i ordning för att kunna fungera som plats för exempelvis körövningar och mindre 
utställningar. En igenmurad öppning på den östra fasaden, efter en tidigare utvän-
dig trappa upp till sädesvinden, tas upp igen och blir till ett extra ljusinsläpp. 

I likhet med trädgårdens verksamhet blir användningen av stenhuslängan i denna 
variant säsongsbetonad. Tillägg som t.ex. nya omfattningar, golv etc. görs tydligt 
avläsbara men med traditionella material som trä, sten och puts. 

SEKTION MOT ÖST

Fasad mot öster. Ett högt sittande fönster ovanför muren i tillbyggnaden tar in söderljuset och ger en vy mot kyrkan. 

Fasad mot norr. 

Tillbyggnad  

Tillbyggnad  
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Rumsavdelande vägg tas 
bort och ett nytt golvbjälklag 
läggs in.

Valvrum, ett sakralt rum för 
enskilt samtal. Förrådsväggar av 
trä rivs och valv putsas.

Köksutrymmen möbleras med 
bord och stolar. Ny öppning 
mellan bagarstuga och kök.

Ti
llb

yg
gn

ad
  

Sektion genom det nya fönstret som ger ljus ned till bottenvåningen.

Nytt fönster i igenmurad 
öppning

Vid den kalvande 
muren tas en ny 
dörröppning upp 

Hårdgjord yta Hårdgjord yta
Den nya byggnadsvoly-
men kopplas ihop med 
stenhuslängan genom 
en ny dörr. Öppningen 
tas upp i befintlig föns-
teröppning 

Inspirationsbild, möte sten- och trägolv

Inspirationsbild, modernt fönster i äldre mur-
verk.

Igenmurad öppning tas upp, del 
av tidigare igensatt golv rivs och 
ersätts med glas.

Befintliga dörröppningar 
kompletteras med nya glas-
dörrar för ljusinsläpp.
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Glashiss använder utrymme på ett blygsamt och 
smart sätt 

Exempel på invändig glasdörr och glasvägg

Exempel på glasöppning i golvet

Modernisering av gammal nyttobyggnad 
På grund av förändringar i samhället har Stenhuslängan sedan länge tappat sin 
funktion och därigenom sin användning, vilket har bidragit till att den blev övergi-
ven. Byggnaden står kvar som en stor vägg som skiljer av biskopens privata bostad.

Jag har kommit fram till att man behöver hitta ny användning för byggnaden för 
att motivera underhållskostnader och bevarandet. Förslaget vill förbereda huset 
för funktioner som finns idag i samhället som t.ex. kontor samtidigt som den beva-
rar Biskopsgårdens historia. Dagens funktioner kräver dock att byggnader utrustas 
med bl.a. VA och värme. Jag vill göra så lite ingrepp som möjligt i byggnaden då 
den ingår i ett kulturhistoriskt byggnadskomplex.

Förslaget innefattar två typer av åtgärder:

1. Nödvändiga reparationer som dränering runt och inuti hela huset och restau-
rering.

2. Renovering och grundläggande modernisering: Isolering av timmervåningen, 
stenmur som är mindre än 1 meter bred, tak och golv. VA, elektricitet, ventilation, 
brandsäkerhet, m.m.

Byggnadens norra del kommer att undergå de flesta förändringarna med flytt av 
golvbjälklag och trappor, nytt badrum, hydraulisk hiss och tillgänglighetsanpass-
ning.

Bottenvåning

Våning 1

Tak

Veronica Granja
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Taket isoleras men takkonstruktionen blir kvar synlig. För att få mer ljus utifrån 
sätts två takfönster på varje sida av taket, öst och väst. Glasdörrar sätts i alla öpp-
ningar mot biskopshuset dels för att fånga in ljuset och dels för att avgränsa, gamla 
trädörrar behålls. Dessa dörrar blir kvar som evakueringsvägar.

Glasruta monteras i valvet för att avgränsa från biskopens privatbostad.

Trädgården delas upp med ett trästaket, på så sätt får biskopen behålla sin privata 
trädgård samtidigt som Stenhuslängan får en egen.

Exempel på infästning av glas i valvet ev. i dörrar 
mot Biskopshuset.

Framtida hyresgästanpassningar blir relativt lätta att genomföra för kontor, bageri, 
café eller olika kyrkoaktiviteter. Det lär inte bli svårt att hitta hyresgäster som upp-
skattar byggnaden med dess läge i centrala Linköping. Stenhuslängan får tillbaka, 
och med den också Biskopsgården, sin historiska plats som en del av stadens levan-
de centrum genom tiderna, där människor kan arbeta och mötas.

Infästningsdetalj

Stenhuslängans trädgård efter avgränsning

Sektion A-A

Fasad mot väst

Fasad mot öst
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Out of the shadows – the creative 
conservation of utilitarian buildings
Architectural Conservation is a one-year course at advanced level which gives 
qualified competence to professionals already working in the field of architectural 
conservation. A comprehensive view of the complex issues concerning architectu-
ral conservation is discussed in historical, contemporary and future contexts in 
Sweden and abroad. 

The course explores methods of evaluation and policies, strategies and practice in 
conservation. Interesting and relevant buildings and milieus are visited and analy-
ses of the interventions and developments carried out over time are evaluated and 
discussed in the light of studies on the history of conservation, cultural historical 
evaluation and design studies. 

The theme for the past year was: Out of the shadows – the creative conservation 
of utilitarian buildings. Within protected cultural environments with important 
principal buildings, utilitarian buildings are often neglected both in terms of main-
tenance and conservation. While some are appreciated and used, others are regar-
ded as problematic, and many are demolished. Too few are documented or have 
a known history, which leaves the social history of the structures and their rela-
tionship to the whole ensemble unexplored. The values of economic and service 
buildings thus become incomprehensible to the uninitiated, and with their frequ-
ent inaccessibility to the general public, conserving such structures is rarely consi-
dered. We thus wished to highlight and emphasize the importance of preserving 
and developing the entire heritage of a protected cultural ensemble, which often 
consists of a number of structures in addition to the main building and the associ-
ated external environment, whether in urban or rural settings.

The students’ project work has been compressed into presentations in this report 
and an exhibition. They have documented by traditional and new methods, made 
inventories and interviews, studied literature and archival material, evaluated, 
analysed and proposed preservation and conservation strategies. The proposals are 
creative solutions to preserve the values of the buildings investigated; relationships 
between conservation and development have been carefully studied. As utilitarian 
buildings are so little explored, new information was discovered during archival 
research and when carrying out the survey. Background knowledge is crucial to 
the creative process of finding good preservation solutions for the future. The goal 
has been to create ideas and proposals for useful, accessible heritage sites with high 
cultural values for current and future generations.
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Salsta
The nobleman and his haven – Nils Bielke’s Tusculum. As one approaches Salsta 
Castle, one of the first things that meet the eye is a large building painted Falun 
Red, known today as the Old Stables. At first viewing this building does not look 
particularly impressive. However, appearances can be deceiving. This building has 
a fascinating history closely related to its originator, Nils Bielke (1644–1716). The 
history underlying this, for Sweden rare example of architecture is described, and it 
is shown how visitors can appreciate what a unique building this once was. 

Nils Bielke was one of the most important Cavalry Generals of the Carolean Army 
during the period when Sweden was a great power (1611–1718). As a Swedish 
statesman, ambassador to France, and General Governor in Pomerania, he had 
considerable contacts among the elite of Northern Europe. Thus Bielke had the 
ability to introduce major new influences to Sweden. At the time the young Charles 
XII came to power in 1697, political intrigue was rampant, leading to Nils Bielke 
being charged with treason and condemned to death in 1705. After a long trial 
he was eventually pardoned. Bielke retreated to his estate at Salsta and was able 
to supervise and complete the building of his Tusculum, a nobleman’s haven 
consisting of a stable and library building. This building reflected all the ideals and 
status symbols of the Swedish nobility in the Great Power Era. The stables were 
for housing the highly esteemed cavalry horses, while the library was a source of 
education. The building contained as well a workshop with a lathe, then fashionable 
among the nobility, and a smoking room. All were richly decorated and furnished. 

Unfortunately the heyday of the stables and library was short-lived, and a few deca-
des after Nils Bielke’s death in 1716 half the building was demolished. Parts of the 
valuable collections were transferred to Skokloster Castle. Thus, the full length and 
splendour of this stable and library building did not stand in its complete form 
for more than 50 years. Since the end of the 18th century and until recently the 
building has functioned as an outbuilding for the activities and administration of 
Salsta Castle. Today, its main use is as a storeroom and garage. 

Over time, the Old Stable and the surrounding area have undergone many changes, 
making it difficult to completely interpret the original architectural intentions. 
However, on closer examination one can discern traces of its former grandeur. 
Together with a restored Salsta Castle environment, proposals focus on enabling 
the Old Stable to relate its own history to the visitor. Analysis concluded that the 
old stables and the stable yard are crucial to telling the story of its founder Nils 
Bielke as a nobleman of the Great Power Era.

A scheme on three levels is proposed:

Landscape: open the overgrown surroundings by introducing grazing animals. 
Establish new sports and leisure activities for the public and utilise the park 
for displaying art. Much of the neglected tree-lined access routes would also be 
restored. 

Courtyard: restore the structure’s original grandeur by completing the courtyard, 
enclosing the space by a double line of trees with the addition of new pavilions. 
The yard would be covered with gravel and divided by a pattern of granite paths. 

Visitor centre: The Stable building would function as a visitor centre with a perma-
nent exhibition telling the story of the building and Nils Bielke. The building would 
also host temporary exhibitions, events, a seasonal café and a shop. The original 
extent of the stable is shown in the ground with a new brick floor that extends out 
from the old stables. For temporary events, a lightweight steel structure covered by 
canvas would show the original volume of the building and create a large space for 
functions.
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Barnängens gård 
Barnängens gård is a part of a dense and expanding urban context, a fact that 
brings politics into any discussion about its future use. The role of the cultural 
environment in the tug-of-war of urban design is a democratic issue. Our project 
is a reaction against the conversion of the cultural buildings of the block into exclu-
sive housing and offices. In our proposal, we wish to take a stand for appropriate 
school environments for the children, something that the extensive plans for urban 
densification of the area neglects completely. By reconverting Barnängens gård to 
school use, we want to cede Barnängen back to the children. At the same time, 
we integrate the cultural environment into the local community creating a natural 
public meeting space.

Our study shows that the evolution of the area has a by far richer history than what 
is evident on site. Today, Barnängens gård conveys the atmosphere of an idyllic 
manor house, rather than that of noisy, age-old textile industry. Our investigation 
aspires to examine whether the present blend of historical elements can withstand 
the additions of yet another era, and if the now erased industrial layer can in some 
way be reflected in today’s environment. We probe this by adding a functionally 
motivated building volume which references the industrial scale of the site and 
articulates both the affinity with and separation from the surrounding cultural 
heritage. The infill building follows the boundaries of the old yard and offers an 
interpretation of the volume of an earlier warehouse on the site.

The re-establishment of a school operation in Barnängen allows continued use of 
the utility building for storage, which initially was the main object for our study. 
For the region, the building is a uniquely well-preserved row of store rooms, which 
can, following our project, be kept unaltered. The row is a typical representative 
of a category of buildings that are often overshadowed by the Solitaire. Until now, 
it has been poorly documented and difficult to date. We do not pretend to have, 
within the framework of this course, been able to illuminate all its dark corners and 
find answers to all questions. Our investigation has rather added quite a few new 
issues. However, we hope that the principles of preservation that we have formu-
lated in this report, will ensure that the row remains well preserved until future 
studies are carried out.

Primary secondary buildings
Uninteresting today, highly interesting tomorrow. This applies to many landed 
estates and individual buildings. To assess what will be of interest tomorrow is not 
a matter of opinion, but of analytical effort. Often the key is comparison with a 
countrywide inventory to establish how many buildings of a certain type are still 
standing and can be expected to remain standing within the near future. Who owns 
a building is of considerable importance. If the property is not generating revenue 
for a commercial enterprise, a certain amount of creativity is required. Alternatives 
to demolition need to be found, unless redevelopment has already been planned. 
An enterprise whose aims include owning, restoring, and preserving buildings of 
antiquarian interest should be allowed the expense of maintaining a few square 
feet that do not generate maximum revenue if they contribute to an environment 
maintaining its documented cultural-historical values.

In the 1983 study Värdefulla industrimiljöer i Stockholm, the long row structure at 
Barnängen turns out to be the only smaller building with a general storage purpose 
mentioned that retains its original function and appearance, save for the external 
colour. This makes it unique. It also says something about how few, if any, similar 
buildings are available to the general public. 

To stand up for and defend this unique built environment affords us the future 
opportunity to tell a story of our past and present times. Seemingly ordinary 
secondary buildings may over time turn out to be of primary importance in telling 
this story.
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Tuna
The crown estate of Tuna Kungsgård in the parish of Rystad has lain on the shores 
of Lake Roxen, with its abundant fish, next to the flat fertile plains near Linköping 
for possibly well over 1,000 years. Today, the state-owned domain consists of about 
400 hectares of agricultural land and forest. Farming has flourished here in the 
past, while the heritage inside and surrounding the historic principal buildings 
has been left to decay for two centuries. Tuna is a forgotten gem, an unused and 
neglected resource of considerable and unusual beauty. The buildings surrounding 
the courtyard, at present unused, represent different engineering, architectural and 
artistic eras and allow a visit to practically unaltered buildings from the 16th to 
20th centuries. The location close to the natural setting of Lake Roxen also offers 
great potential for outdoor activities.  

At Tuna Royal estate, the 16th century barrel vaulted cellar of 97 m2 has been the 
focus of study. Its main purpose, to refrigerate and store food, and the practical 
properties it possesses has made it useful throughout the centuries. Many buildings 
have appeared, been used and eventually demolished and replaced at Tuna farm for 
well over 1,000 years, but the cellar has remained. Today, the roof structure is in a 
bad state and action should be taken to restore it before the present decay begins 
to accelerate.

Members of the group working on Tuna approached the task of suggesting possi-
bilities for future development in different ways and found solutions pointing at 
varied strategies for future restoration.

The project “A portal to a new chapter” has focused on historical research and 
analysis as a necessary starting point in order to uncover the possibilities for future 
development. Studies have revealed the 18th century origin of the present shape 
of the cellar buildings, as well as the artist behind the mural paintings in the great 
house: the famous 18th century Swedish painter Johan Pasch. 

The project then proposes conservation of the existing roofs on the cellar buildings. 
Measures are to be taken primarily in landscaping, cutting back overgrown and 
misplaced vegetation and creating a courtyard plan based on existing elements, 
characterised by an inviting simplicity offering both grass and walkways. A small 
sanitary building is added. A variety of future activities are possible on the site and 
in the surrounding landscape. An oversize open portal frame of corroded steel 
opens a door to a new walkway, connecting a footpath with the historic courtyard. 

The proposal “Nature, Culture, Architecture” suggests that the large stone building 
is preserved in its present state. Existing window frames are repaired and fitted 
with glass to protect the rooms from the weather. The small stone house is reno-
vated to contemporary living standards.

The large stone building is a landmark and symbolises Tuna in the landscape. 
From a distance it could look somewhat lonely and abandoned in its isolated state. 
Remnants of the storage buildings surrounding the courtyard are still left, among 
them a cellar for food storage from the time of Gustav Vasa. It is proposed to esta-
blish a new entrance building on top of the old cellars to create a robust and general 
structure that fulfills the practical needs of today’s visitors. At the same time, the 
new structure would work as a shelter for the valuable old cellars and as an instal-
lation in the landscape that tells us something about the heyday of the property and 
why it is situated at this spot.

The historic garden established in the 17th century south of the principal stone 
building was transformed into industrial farmland in the 1970s. The proposal 
suggests that it is reestablished as allotment gardens for local people and that the 
resources of the natural environment are made accessible to the community for 
activities such as bird watching, fishing, canoeing and hunting.
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Vreta
On a ridge widely visible across the plains of Östergötland, Vreta monastery church 
rises surrounded by monastic ruins and the parish’s administrative buildings. The 
monastery was founded in the 12th century as the country’s earliest established 
nunnery which flourished until the Reformation in the 1600s, when the monastery 
buildings were left to decay. Except for the church, all that remains of the monas-
tery today is a preserved 13th century house called Klosterhuset (Abbey House), 
on which the course has chosen to focus. This has resulted in two proposals for 
future development.

Abbey House’s original function is unknown, but the beautiful, sacred rooms, 
the fine limestone details and the four cross vaults similar to those in the monas-
tery church chancel, suggesting that from the beginning the building was of great 
dignity. The building is today regarded as authentic and original, thanks to its 
patina that was not lost during restoration in the early 1900s. Klosterhuset with its 
generous spaces has great potential for new use, but unfortunately it is currently 
closed to visitors. However, its value for understanding the monastery as a whole 
is perhaps more important today than ever before, as all other buildings except the 
abbey church are in ruins.

A first proposal focuses on healing an incomplete whole. With minimal funding 
and additions the proposal clarifies the connection and importance of the econo-
mic area of the abbey. By accessing and making Klosterhuset available, adding 
paths and making small additions that help visitors to understand the original use 
of the house and its environment, the proposal allows a wider use of a neglec-
ted building. The proposal reveals Klosterhuset as part of a whole – healing the 
monastery.

The proposal “Kloster-kluster” (the “Cloister-cluster”) concentrates on transfor-
ming the entire area and its story into a vibrant destination. Klosterhuset needs 
to acquire a planning designation that would enable it to attract visitors, and the 
building needs to be available, open and used for different purposes. The visit to 
the monastery would begin at a visitor centre in Klosterhuset, evoking curiosity 
about the site as a whole.

Biskopsgården
A few steps from Linköping’s cathedral lies the Bishop’s Residence, which has 
been home to many bishops since the mid-14th century. But the site’s history goes 
deeper than that. The Stone Wing (Stenhuslängan) at Bishop’s Residence is one 
of five architectural objects studied over the past year. During this time the Stone 
Wing was meticulously inventoried and documented, including by 3D scanning. 
Archival material was collected, studied and organized. The work aimed to high-
light a relatively anonymous building located in the heart of Linköping, but also to 
help convey some of the city’s history. The garden and the Stone Wing have lived 
in symbiosis over the centuries, and this is what our proposals seek to highlight. 

Our ideas are presented in three different scales of intervention for the Stone Wing, 
broken down by size: minor, intermediate and major. The first proposal focuses on 
the existing building with minimal intervention. An intermediate proposal is to 
connect a new addition to the Stone Wing, in order to activate the building. The 
major intervention proposes significant changes to allow wider use of the Stone 
Wing. All proposals, however, share the same idea: that the garden should regain 
its historical significance.



106

I SOLITÄRENS SKUGGA



107

I SOLITÄRENS SKUGGA

Denna skrift är ett resultat av läsåret 2014-2015 i kursen Restaureringskonst vid 
Kungl. Konsthögskolan, Mejan Arc. Kursen omfattar 60 hp på avancerad nivå för 
redan yrkesverksamma arkitekter, antikvarier, ingenjörer, konservatorer m fl inom 
området restaurering.

Studenter läsåret 2014-2015:

Magnus Almung, arkitekt

Jacob Forsberg, arkitekt

Sandra Gonon, arkitekt

Veronica Granja, arkitekt

Emma Hartwig, arkitekt

Josefin Henriksson, antikvarie

Catharina Högstedt, arkitekt (30 hp)

Annika Högsander, arkitekt

Sofia Kellari, arkitekt

Ann Kessler, arkitekt

Camilla Larsson, byggnadsingenjör

Charlotte Laurell, arkitekt

Karin Mehlis, landskapsarkitekt

Sofia Meurk, kulturhistoriker

Rasmus Renglin, arkitekt

Maria Reuterskiöld, arkitekt

Anna Rizzon, arkitekt

Ruusa Rossi, antikvarie

Anna Runske, arkitekt

Ilaria Vazzana, arkitekt

Professor restaureringskonst: Kerstin Barup 

Lektor restaureringskonst: Cecilia Sagrén

Kungl. Konsthögskolan, Mejan Arc
Box 163 15
103 26  Stockholm
08-614 40 00
www.kkh.se

Royal Institute of Art, Mejan Arc
Box 163 15
S-103 26  Stockholm, Sweden
+46-8 614 40 00
www.kkh.se 

Stockholm 2015
ISBN 91 86016 52 0
©Kungl. Konsthögskolan och respektive 
författare och fotograf


	01
	1-6
	7-22 (2)
	23-38
	39-46
	47-66
	67-77
	78-84
	85-100
	101-107

