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Abstract 

 

 
This essay investigates current and historic ideological and ethical perspectives and/or guidelines 

regarding restoration and relates them to restoration work at Gunnebo House. It does so by looking 

at these perspectives through the eyes of Gunnebo House´s craftsmen and women.  

By reviewing three examples of restoration projects that were undergone at Gunnebo, the aim is to 

gain understanding of the restoration process by looking at documentation of the projects and by 

interviewing its craftspersons. The essay focuses on the importance of the craftspersons and their 

work.  

With restoration work, there are, for each room, time layer and detail, as many influencing variables 

to the work as there are different choices of tools, materials and craftspersons. All of the different 

aspects that come into play when making decisions are specific to the particular situation in which 

the restoration is in. The craftsperson's experience and knowledge, their personal preferences, 

dynamics in the workplace, timeframes and budget are just a few examples of variables that all have 

the potential to influence the outcome of the undertaking. The results will change if the 

circumstances change. 

What these craftsmen and women bring to the restoration work at Gunnebo House is more than just 

pairs of hands that do the work decided on by others. They are integral to a decision-making process 

that is continually ongoing throughout the course of the work. The interviews in this essay show just 

how much and how significant it is that they should also be a more integral part of the 

documentation process of these restorations.  
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

Gunnebo Slott och Trädgårdars motto enligt deras hemsida är “Åter till 1700-talet”. 

Där pågår ett omfattande restaurerings och rekonstruktionsarbete som är baserat på 

arkitekt Carl Wilhelm Carlbergs originalritningar som började 1996. De miljöer som 

finns kvar från byggnationsåret restaureras och underhålls. (gunneboslott.se, 2022-01-

22) I det här arbetet undersöks delar av Gunnebo Slott som restaurerats för att se hur 

teoretiska principer och synsätt för restaurering och etik på Gunnebo har omvandlats 

till praktiskt utfört hantverk. Vilka förhållningssätt kring restaurering har man haft, 

hur har man använt sig av dem och vilka resultat har detta lett till?  

För att utföra undersökningen är begreppet restaurering relevant för att kunna 

analysera restaureringsprocessen. Så här beskriver Ola Wetterberg, professor i 

kulturvård, begreppet kulturvård: “Att ta något som kommer ur det förflutna och i en 

medveten handling föra detta in i framtiden.” (Wetterberg 2021, s. 39)  

Och även om ordet är ett annat än restaurering så menar jag att det är en bra 

beskrivning av det restaureringsarbete som utförs av “traditionella” hantverkare 

idag.  

Arkitekter har haft sina egna synsätt kring begreppet restaurering och innebörden 

har genom tiderna förändrat sin betydelse. Ove Hidemark beskriver begreppets 

historia; “Begreppet restaurering har alltid varit ett tvisteämne" (...) "Det handlar om 

varje tids förhållande till historien. Ibland ställs det på sin spets, blir en paradox: att 

rädda men inte röra, att hellre låta förgå än att förändra. I andra ögonblick hävdar 

man det motsatta, att pedagogiskt lägga till rätta, att ta sig rätten att förändra.” 

(Hidemark 1991, s. 49) 

Det paradoxala Hidemark beskriver går att se under historiens gång, med arkitekter 

och olika restaureringsskolor som ställer sig mot varandra eller som uppstår som en 

reaktion till sina föregångare.  

I Sverige kulminerade detta under 1800-talets slut i en vilja att gå ifrån den 

idealistiskt grundade historieuppfattningen med stilrestaurering som det rådande 

modet till en mer realistisk och naturalistisk syn på arkitekturens historiska förlopp. 

(Edman 1999, s. 12) Ett behov av att enas och samlas kring ett gemensamt synsätt 

påbörjades och har resulterat i en rad internationella överenskommelser för 

restaurering, konservering och rekonstruktioner av objekt, byggnader och trädgårdar. 

Det finns nationella rekommendationer i form av ”allmänna råd” från 

Riksantikvarieämbetet. ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 

arbetar med att bland annat upprätta charters och dokument som eftersträvar att 

samordna olika synsätt kring restaurering. Det finns också nationella 

rekommendationer i form av “allmänna råd” från Riksantikvarieämbetet. 

Den här undersökningen visar delar av åtgärdsprogram, rapporter och projekteringar 

ur Gunnebos arkiv samt intervjuer med Gunnebos hantverkare och arkitekt om hur 

vägen fram till och genom restaureringarna har gått till. Tanken är att genom 
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praktiska exempel på genomförda restaureringar - och med fokus på hantverkarens 

roll - lyfta fram de diskussioner och överväganden som har styrt resultatet.  

 

1.2. Problemformulering 

På Gunnebo Slott och Trädgårdars hemsida presenteras de olika kunskapsprojekt 

som bedrivits i anläggningarna kort men går inte in på djupet gällande 

restaureringsideologiskt perspektiv eller faktiskt hantverksutförande eller 

arbetsprocess. Här bedrivs både restaureringar och även rekonstruktioner efter 

Carlbergs ritningar. Gunnebos chefsträdgårdsmästare och doktor i kulturvård Joakim 

Seiler skriver i ett kapitel av sin avhandling om hur begreppet rekonstruktion 

angripits ur ett trädgårdsperspektiv. Han utför metodiska fallstudier i olika delar av 

Gunnebos trädgårdar genom processuell rekonstruktion. (Seiler 2020, s. 203–219) 

Någon undersökning kring något som skulle kunna likna begreppet 

restaureringsideologi eller restaureringsetik finns dock inte relaterat till 

byggnadsmiljöerna. Det finns flera kandidatuppsatser som behandlar olika aspekter 

av Gunnebo ur både trädgårds och bygghantverksperspektiv men inget som 

behandlar just detta ämne. 

Det är för allmänheten obekant hur restaureringar på Gunnebo motiverats utifrån ett 

restaureringsideologiskt eller etiskt perspektiv och i sin tur hur själva 

restaureringsarbetet utförts och motiverats i förhållande till vad som skrivits om dem 

i tex åtgärdsprogram eller annat arkivmaterial. 

 

1.3 Syfte 

Arbetet visar genom tre exempel hur restaureringsåtaganden på Gunnebo Slott 

motiverats med hjälp av restaureringsetiska och ideologiska perspektiv, riktlinjer 

eller förhållningssätt. 

Genom de praktiska exemplen undersöks vad som sagts och skrivits om dem för att 

få en inblick i hur man på Gunnebo förhållit sig till restaureringsprocessen. Av 

kunskapen om de perspektiv som använts och hur restaureringsarbetet på Gunnebo 

sett ut i praktiken är målet att få en ökad förståelse för hela processen som kan gynna 

andra hantverkare.  

 

1.4 Frågeställning 

För att kunna undersöka restaureringarna och hur de motiverats på Gunnebo Slott 

har jag undersökt följande frågor. 

Vilka restaureringsideologiska/etiska förhållningssätt som används i vår samtid och 

historiskt kan vara tillämpbara vid restaureringar/rekonstruktioner som har gjorts 

på Gunnebo Slott? 

Vilka restaureringsideologiska/etiska förhållningssätt eller riktlinjer har man använt 

sig av på Gunnebo vid restaureringar? 
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Vilka praktiska restaureringsåtgärder har dessa förhållningssätt och val av riktlinjer 

inneburit i förhållande till vad som skrivs i arkiv och dokumentering?  

 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen kommer behandla tre exempel på restaureringar på slottet som 

gjorts från 2015 fram till idag. Jag har valt att fokusera på restaureringsåtgärder som 

gjorts under de nuvarande anställda hantverkares tid på Gunnebo och kommer 

därför inte att gå in så mycket på tidigare restaureringar av dessa exempel.  

 

1.6 Befintlig kunskap 

Nedan följer en sammanställning av begreppet restaurering för att se vilka principer 

och förhållningssätt man använt sig av vid restaurering på Gunnebo Slott. Jag lägger 

särskilt fokus på hur man ser på åtgärder såsom lagningar och rekonstruktioner där 

material måste kompletteras. Att ha en grundförståelse för hur främst restaurerings-

arkitekter angripit ämnet ur ett historiskt perspektiv är till hjälp vid analysen av 

nutidens restaureringsåtaganden. 

Nationalencyklopedins definition av ordet restaurering lyder; “’återställa’, 

’återuppbygga’; ’förnya’), inom arkitekturen verksamhet vars huvudsyfte är att återställa en 

byggnad i ett tidigare skick.” (Nationalencyklopedin, 2022-01-08)  

 

1.6.1 Praktiserande arkitekters restaureringsideologiska perspektiv 

Robertsson beskriver utförligt i Fem Pelare (2012) restaureringens historiska 

utveckling i Europa från 1800-talets början fram till nutid. Han presenterar och 

diskuterar kring de viktigaste och mest kända arkitekternas synsätt. Viollet-Le-Duc 

(1814-1879), konstkritikern John Ruskin (1819-1900), Helgo Zettervall (1831-1907), 

Erik Lundberg (1895-1969), Börje Blomé (1921-1998) och Ove Hidemark (1931-2015) 

för att nämna några, han tar även upp ICOMOS, Europarådets och UNESCO:s olika 

internationella överenskommelser. (Robertsson 2012, s. 19–33) Det är denna text om 

arkitekturens föregångare och deras perspektiv gällande restaurering som är 

intressant här och jag har därför valt att främst utgå från dessa arkitekter. Denna 

sammanställning av olika restaureringsperspektiv utgör grunden för undersökningen 

och är viktig för att förstå de begrepp och tankesätt som senare går att använda sig 

av. 

 

Ruskin och Le-Duc 

Robertson skriver att Viollet-Le-Ducs inställning till restaurering var en absolut 

återställning av, eller återgång till objektets originalidé. Hans syfte med ingripandet 

var i ordets moderna mening inte det att restaurera, reparera eller ens efterlikna 

originalobjektet utan att återupprätta något till ett “komplett stadie” som i själva 

verket aldrig ens behöver ha existerat. Han kunde alltså radera spår av tidens gång, 

påbyggnader och förändring för att på nytt bygga upp det på det sätt han ansåg vara 

i samklang med objektets sanna natur. Denna så kallade stilrestaurering bygger på att 
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det värde Le-Duc ansåg att en byggnad hade låg i det pristina, totala och 

sammanhängande och inte i det historiskt korrekta. (Robertsson 2012, s. 19–23) 

För Ruskin är ett objekts historiska element det viktigaste att ta hänsyn till och om de 

ignoreras förloras objektets sanna essens. Han menar att så lite ingripande som 

möjligt är att föredra och att varje historisk detalj bör tas vara på och bevaras och att 

det kulturhistoriska värdet låg i spåren av tidens gång. (Robertsson 2012, s. 19-21) 

Han skriver om dåtidens (Le Duc m. fl.) syn på restaurering “It means the most total 

destruction which a building can suffer..” (Ruskin 1903, s. 242) och menar att det är 

omöjligt att återskapa något som med tidens gång förfallit som var skapat av 

hantverkare som inte längre lever, det kan inte bli annat än en bild av något 

förgånget. 

 

Helgo Zettervall 

I Sverige verkade Helgo Zettervall vid samma tid, tydligt inspirerad av den 

enhetlighetsprincip som Le-Duc vilket tydliggörs med detta citat från hans bok; 

"Att restaurera en gammal byggnad är icke detsamma som att reparera eller förnya, och 

allraminst som att -förändra och ombygga- densamma efter den enas eller andras 

uteslutande individuella konstuppfattning och fantasi, utan bör med ordet restaurera 

menas att återställa en förfallen och defekt byggnad i komplett skick, till en helhet, sådan 

den måhända aldrig en gång har egt, men som den vid någon viss tidpunkt har kunnat och 

bort ega, om den blivit fullföljd i sin egen stil." (...) "Den i våra dagar fullständigt 

restaurerade byggnaden bör således framstå för åskådaren såsom ett omsorgsfullt 

underhållet samt väl bevaradt minne från fordom, derå intet spår af senare tiders 

inflytande skönjes." (Zettervall 1887, s 96–97) Han menar också att en arkitekt som står 

inför en restaurering måste vara fullständigt dedikerad till byggnadens stil och lämna sina 

egna och tidens stilpreferenser helt åt sidan för att istället sätta sig i den ursprungliga 

byggmästarens tankegång. (Zettervall 1887, s 96–97)  

Zettervall gjorde en rad restaureringar av Sveriges domkyrkor och som chef för 

Överintendentsämbetet hade han som uppgift att godkänna landets alla 

kyrkorestaureringar. Stilrestaureringsprincipen blev under Zettervalls styre normen 

för kyrkorestaureringar i Sverige under denna tid. Hans arbete blev dock mer och 

mer kritiserat mot 1800-talets slut. Verner Von Heidenstam anslöt då till Ruskins 

idéer och menade att anekdotvärdet var betydligt viktigare än att någon vetenskaplig 

och konsthistorisk efterliknad stilenhetlighet skulle förespråkas. (Robertsson 2012, s. 

23) 

 

Erik Lundberg 

Längre fram i tiden skriver arkitekten och professorn Erik Lundberg (1966) att även 

om ordet restaurera länge uppfattats betyda att återställa och särskilt att återställa till 

ett ursprungligt komplett tillstånd så har ordet fått en annan betydelse, nämligen 

funktionsduglighet. Att försöka återställa är något som museer förväntas arbeta med 

medan frågan om restaurering blir betydligt mer komplex då det handlar om 

byggnader vars funktion önskas förändras. Även om det finns en önskan om att 

bevara anser Lundberg att det är oundvikligt att i båda fallen förhindra att det sker  
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diverse ändringar, inte minst på grund av nutidens krav på tex. uppvärmning. Det 

viktiga i sådana fall blir att man 

“inte maskerar utan låter nytt vara nytt, gammalt gammalt.”(...) “Restaureringsarkitektens 

uppgift är då att åstadkomma balans mellan gammalt och nytt.” (Lundberg 1966, s. 2)  

Om rekonstruktion skriver Lundberg så här: 

“Vi arbetar inte med trä som man gjorde då och komplettera vi i större utsträckning känns 

skillnaden mellan gammalt och nytt. Kanske betyder inte detta så mycket i det stora hela, 

men vi ställas med utomordentlig åskådlighet inför det faktum att rekonstruktion och 

komplettering dock till slut inte kan bli annat än en bild av hur det var i gamla dagar. Det 

gamla ser annorlunda ut.” (Lundberg 1966, s. 2) 

Han beskriver problematiken kring en rad olika exempel på ämnesområden och 

byggnader. Robertsson skriver att Lundbergs många kyrkorestaureringar gjordes “i 

ett modernt och personligt formspråk” där den historiska kontinuiteten var viktig 

samtidigt som nytt och gammalt skulle åtskiljas. Lundberg blev även kritiserad för 

många av sina egenartade restaureringsåtaganden. (Robertsson 2012, s. 26) En annan 

praktiserande restaureringsarkitekt, Börje Blomé skriver att Lundbergs val av främst 

inredning, färgsättning och belysning ofta väckte debatt, speciellt kring arbetet vid S:t 

Lars kyrka i Linköping där han totalt omdanade interiören. (Blomé 1976, 27–29) 

 

Ove Hidemark och Börje Blomé 

Hidemark (1991) menar att en restaurering måste värna om “byggnadens materiella 

helhet” och drar paralleller till medicinens transplantationsekologi. Material måste 

bytas ut med lika material och tekniska aspekter är lika viktiga som estetiska. Inom 

begreppet restaurering urskiljer han tre olika grundtyper; konservering, ombyggnad 

och rekonstruktion men att det oftast handlar om en kombination av samtliga. Han 

skriver att “Kriteriet på en skicklig kirurg är inte vad han rör vid utan vad han låter bli att 

röra” (Hidemark 1991, s. 51) och menar att detsamma gäller för en 

restaureringsarkitekt som måste ha stor kunskap kring vad som “gömmer sig under 

ytan”. Om rekonstruktion säger han att det endast bör göras i nödfall och att 

processen ska grundas i stor kunskap. (Hidemark 1991, s 49–51) 

Hidemark skriver om sitt arbete vid restaureringen av Skoklosters Slott att de haft 

som målsättning att bevara hela byggnadens identitet genom att ta hand om alla dess 

olika komplement från ursprunglig byggnation till nutid. Avsikten var att göra så få 

ingrepp som möjligt och då det varit omöjligt att söka lösningar som korresponderat 

med “dåtidens tekniska begreppsvärld och materialmöjligheter”. (Hidemark 1972, s. 1) 

Blomé gör en översikt av “Restaureringens teori och historia” där han går igenom 

olika begrepp och historiska ideal. Han myntade begreppet “Den italienska 

restaureringsdoktrinen” då han efter att ha studerat i Rom kände ett behov av att 

definiera den italienska praxis han upplevde som annorlunda från den svenska. 

(Blomé 1977, s. 35) 
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1.6.2 Internationella och nationella överenskommelser kring restaurering 

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) bildades 1965 och arbetar 

med att bland annat upprätta charters och dokument som eftersträvar att samordna 

olika synsätt kring konservering och restaurering. 

“The process of restoration is a highly specialized operation. Its aim is to preserve and 

reveal the aesthetic and historic value of the monument and is based on respect for original 

material and authentic documents. It must stop at the point where conjecture begins, and 

in this case moreover any extra work which is indispensable must be distinct from the 

architectural composition and must bear a contemporary stamp. The restoration in any 

case must be preceded and followed by an archaeological and historical study of the 

monument.” (ICOMOS (1964) Venice charter, s. 2) 

Här beskrivs alltså restaurering som att bevara och inte som i att återställa så som Le-

Duc och Zettervall menar. 

Robertsson summerar Venedigdokumentet (1964) och Naradokumentet (1994) och 

menar att den största skillnaden är att;  

“...en tydlig utveckling skett av Venedigdokumentets synsätt. Borta är till exempel kravet 

på att rekonstruktioner och kompletteringar ska bära vår tids prägel eller vara tydligt 

urskiljbara. Det finns en stark betoning på att byggnadsvården måste baseras på 

traditionella material, metoder och hantverkskunnande, och att nutida material bara får 

användas i undantagsfall och med största försiktighet.” (Robertsson, s. 29–30) 

Man har alltså på 30 år gått från ett väldigt specifikt förhållningssätt där det ansågs 

viktigt att kunna urskilja nya delar av en byggnad till att de i stället bör smälta in 

med det befintliga byggnadsskicket. Det kan anses vara lite svårtolkat dock då det i 

ett senare dokument (Principles for the preservation of historic timber structures, 

ICOMOS 1999) nämns att nya byggnadsdelar måste märkas för att kunna identifieras 

senare. 

Dokumenten är bra, generella riktlinjer vars värde ligger i att de har skapat en 

internationell standard att förhålla sig till. Det läggs stor vikt på skadeinventering och 

dokumentation. Generellt kan Icomos charters upplevas som något otydliga. De 

riktlinjer som ges är ofta breda och ospecifika, ibland även motsägelsefulla och svåra 

att tolka. Speciellt då man jämför de olika dokumenten med varandra. Riktlinjernas 

beskrivningar berättar sällan utförligt hur restaureringsprocessen bör gå till i 

praktiken, åtminstone från ett hantverksperspektiv.  

I följande stycke från ICOMOS (1964) Venice charter demonstreras detta tydligt: 

“Article 11. The valid contributions of all periods to the building of a monument must be 

respected, since unity of style is not the aim of a restoration. When a building includes the 

superimposed work of different periods, the revealing of the underlying state can only be 

justified in exceptional circumstances and when what is removed is of little interest and the 

material which is brought to light is of great historical, archaeological or aesthetic value, 

and its state of preservation good enough to justify the action. Evaluation of the 

importance of the elements involved and the decision as to what may be destroyed cannot 

rest solely on the individual in charge of the work. (ICOMOS (1964) Venice charter. s. 3)  

Ordvalen är väldigt generella och lämnar väldigt mycket upp till tolkning. Att 

tidsperioder måste respekteras, att något anses vara av lite intresse eller av stort 
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historiskt, arkeologiskt eller estetiskt värde är påståenden som kan upplevas som 

vaga. 

Under rubriken “Repair and replacement” i “Principles for the preservation of 

historic timber structures (1999)” står det att delar av en byggnad som byts ut ska 

vara av samma material och av samma eller bättre kvalitet än det som byts ut. Träet 

ska ha samma egenskaper och ha en fuktkvot som är kompatibel med det befintliga 

materialet. Arbetsmetoderna ska efterliknas och andra tillkommande material, tex 

spik ska kopieras för att passa in. Däremot ska dessa nya delar inte låtsas vara del av 

de gamla utan kunna urskiljas. Patina ska inte kopieras för att efterlikna det befintliga 

materialet däremot ska nya delar markeras så att de kan bli identifierade vid senare 

tillfälle. Dessa påståenden riskerar att uppfattas som för generella för en hantverkare 

och det finns mycket att ifrågasätta här för personer med den rätta kompetensen då 

restaureringsarbetet har påbörjats och olika moment börjar tolkas på detaljnivå. Hur 

exakt åstadkommer man att nya och gamla delar ska kunna urskiljas när de samtidigt 

tillåts att de ytbehandlas på ett sätt som gör att de ser likadana ut? 

“Appropriate traditional or well-tested modern methods may be used to match the 

colouring of the old and the new with due regard that this will not harm or degrade the 

surface of the wooden member.” (Icomos 1999, s. 2–3) Och var går gränsen mellan 

användningen av moderna och traditionella verktyg? “Craftsmanship and construction 

technology, including the use of dressing tools or machinery, should, where possible, 

correspond with those used originally.” (Icomos 1999, s. 3) 

 

Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet har av regeringen fått i uppdrag att formulera sina egna 

byggnadsvårdsprinciper vilket resulterade i Robertssons “Fem Pelare - En vägledning för 

god byggnadsvård”. Utöver att “Fem Pelare” sammanfattar byggnadsvårdens och 

restaureringsarkitekturens historia och de internationella principdokumenten så består 

huvuddelen av en ny vägledning i form av just fem pelare. I denna behandlas olika 

förhållningssätt utifrån fem aspekter av byggnadsvårdsarbete. Dessa är kunskap, varsamhet, 

att förvalta, att förhålla sig till historien och material och teknik. (Robertsson 2012, s. 9) 

 

Kulturvård 

Ola Wetterberg skriver att de preciseringar av vad kulturvård är och bör vara i 

många av de internationella dokumenten är kritiserade för att vara antingen för 

idealistiska eller för otydliga och att det inte tycks finnas någon klar konsensus kring 

begreppets betydelse i praktiken. Gemensamt för dem är dock att de ser betydelsen 

av hur vi gemensamt hanterar vårt förflutna för att gynna samhällsutvecklingen. 

(Wetterberg 2021, s 44) Han fortsätter; “Det hjälper föga med 

standardiseringskommittéer eller efter varandra följande och sinsemellan motstridiga 

professionella charters och mellanstatliga överenskommelser. Den kritiska 

diskussionen verkar alltid skymta bakom hörnet, någon står alltid beredd att välta 

allt över ända.” (Wetterberg 2021, s 44–45) 
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1.7 Metod 

 

Arkiv 

För att kunna analysera de restaureringsexemplen som valts ut gjordes en 

genomgång av Gunnebo Slott och Trädgårdars egna digitala arkiv som jag fick 

tillgång till genom Stefan Günther. Gunnebos fysiska arkiv gav väldigt lite då det var 

svårt att hitta i och då nyare, relevant dokumentation digitaliserats. Syftet var både 

att hitta all information och dokumentation som fanns kring exemplen och utförandet 

av de restaureringarna för att hitta belägg för restaureringsideologiska perspektiv i 

anknytning till exemplen. 

 

Intervjuer 

Intervjuer har gjorts med Gunnebos slottsarkitekt Stefan Günther, finsnickare 

Andreas Bergerson och fönstersnickare Susanna Holmström. Med Günther och 

Bergerson har jag även haft mejlkontakt. Intervjuerna genomfördes som 

semistrukturerade intervjuer där frågorna var medvetet öppna och spelades in för att 

sedan transkriberas. (Götlind & Kåks, 2014 s. 100–104). Syftet var att få deras 

beskrivningar av det som genomförts och att få deras perspektiv på de 

restaureringsideologiska synsätt som har diskuterats i samband med 

restaureringsprocessen. Tyngdpunkten ligger på hur hantverkarna har tänkt 

hantverksmässigt gällande restaureringsåtgärder, vilka lösningar de kommit fram till 

och hur dessa motiverats. 

 

Analys av exempel 

Fysiska exempel valdes ut där restaureringar genomförts. En okulär undersökning av 

exemplen gjordes. En sammanställning av, arkivstudier och intervjuer låg till grund 

för en analys av hur arbetet motiverats och sedan utförts. 

 

 

1.8 Källmaterial och källkritik 

Det främsta källmaterialet har varit intervjuerna med Gunnebos hantverkare och 

slottsarkitekt. Jag har som nämnts valt att fokusera på restaureringsåtgärder som 

gjorts under deras tid på Gunnebo. 

Arkivstudierna omfattar främst information som är kopplad till exemplen på slottet. 

Dokumentation kring de restaureringar som behandlar exemplen, arkivmaterial som 

tar upp restaurering som begrepp eller restaureringsideologiska förhållningssätt eller 

riktlinjer har varit relevanta. 

Den litteratur som valts bör ge en generell spegling av kunskapsområdet men urvalet 

kan inte ses som heltäckande då det onekligen finns en hel del litteratur inom det 

restaureringshistoriska området. Jag har även valt att fokusera mest på vad svenska 

arkitekter skrivit om restaurering och till stor del bortsett från internationella 
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författare. Många av de svenska arkitekternas synsätt är utan tvivel tagna eller 

inspirerade av internationella perspektiv.  

Resultatet av den uppställning av restaureringsperspektiv som gjordes i Befintlig 

kunskap är att informationen som redovisas riskerar att tas ur sitt sammanhang. 

Perspektiven ställs mot varandra på ett sätt vars avsikt är att kategorisera och 

systematisera dem vilket gör att den information som väljs bort uteblir och att 

begrepp som ställs mot varandra ej nödvändigtvis var menade att jämföras på ett 

sådant sätt. 

Perspektiven kan även vara tagna ur en arkitekts olika arbeten och behöver inte 

nödvändigtvis spegla arkitektens fullständiga syn eller mening om ämnet. 
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2. UNDERSÖKNING AV RESTAURERINGAR PÅ GUNNEBO SLOTT 

 

2.1 Utgångspunkter 

 

Informanter 

 

 

2.1.2 Gunnebos förhållningssätt kring restaureringar 

Gunnebo Slott och Trädgårdar har inget tydligt uttalat förhållningssätt i form av någon 

policy eller liknande som exempelvis framgår av hemsidan i anslutning till devisen 

”Åter till 1700-talet”. Det går däremot att utläsa ur informanternas uttalanden, den 

allmänna arbetsprocessen och ur det skrivna materialet som produceras i samband 

med alla restaureringsåtgärder om hur arbetet gått till och därigenom vilka etiska 

förhållningssätt som ligger bakom beslut och åtgärder. Detta kapitel och de följande 

2.1.3 till 2.1.5 är en redovisning av vad informanterna sa om förhållningssätt, 

planerings- och arbetsprocessen, olika påverkande faktorer samt mottot ”Åter till 1700-

talet.” 

Slottsarkitekt Stefan Günther säger följande om ämnet: 

“Vi följer förstås de internationella riktlinjer som fastslagits i Venedigdokumentet, av 

ICOMOS och i svensk lagstiftning, etc. Tydligast uttrycks det dock i den amerikanska 

lagstiftningen, men innehållet är detsamma. I Sverige utbildas man i Restaureringskonst på 

Konsthögskolan, dit jag provföreläste till professuren 2019. Jag har även varit ordförande 

och sekreterare i Restaureringssällskapet 2009–2018. Det är stora frågeställningar och vi på 

Gunnebo försöker att bli en förebild inom svensk restaurering, helt enkelt genom att vara 

långt seriösare än de flesta andra. Förundersökningen till slottets restaurering är ca 700 sidor 

och metoderna har presenterats på en internationell konferens 2014. Så det är ett stort 

material som ligger till grund, samt arbetet i en referensgrupp med alla ingående konsulter 

och entreprenörer under flera år. Vi har mao själva skrivit ned vad vi gör och diskuterat och 
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presenterat det (...) en stor del av arbetet är redan problematiserat och analyserat i våra 

underlag. Vi gör ju inget utan tillstånd från Länsstyrelsen.” (Stefan Günther, mejl. 2022-01-

22) 

I den gedigna vård- och underhållsplanen som är gjord 2019 skrivs följande om 

dokumentation: 

“Det är viktigt att genomförda åtgärder, i enlighet med Venedigdokumentet, dokumenteras 

i anslutning till projektering och utförande, för att sedan arkiveras på Gunnebo och i 

offentliga arkiv. En mall för åtgärdsrapporter skall upprättas i samråd med arkitekt, 

antikvarie och hantverkare på Gunnebo. En utföranderutin bör också inarbetas.” (Vård- och 

underhållsplan 2019, s. 101) 

Finsnickaren Andreas säger att det “Kanske är det att vi diskuterar väldigt, väldigt 

mycket och försöker vara pragmatiska.” som utgör förhållningssättet bland de 

inblandade professionerna på Gunnebo. Ambitionsnivån är väldigt hög, det finns inte 

bara en önskan om att resultatet ska bli bra utan att de ska kunna stå för att material 

och metoder och liknande på vägen, även om det är olika saker som väljs till olika 

saker. Väldigt få av dessa vägval som görs är av en slump utan det finns alltid ett 

ganska underbyggt argument för varför. “Du kan alltid få ett svar på varför vi gjort på 

ett visst sätt.” (Andreas Bergerson, 2022-02-09) 

Ett tag hade de ICOMOS charters på väggen i Gunnebos snickeri säger Andreas, men 

att hantverkarna fort insåg att riktlinjerna var alltför svepande och att de inte gick att 

ha som någon sorts ledstjärna då det kändes som att de inte betydde någonting i 

praktiken. Han säger att denna typ av riktlinjer antagligen måste vara så pass 

svepande för att det ska fungera över huvud taget. De blir dock mer konkreta när man 

översätter dom till den miljö man är i. 

Andreas menar att hans eget intresse för hantverk tillsammans med Gunnebos 

timmerman Magnus Welins har lett till att mer traditionella metoder använts snarare 

än att det varit ett gemensamt mål. Man har inte haft någon klar vision för hur 

restaureringsarbetet ska tacklas när det kommer till process, material och metod. Här 

har ofta Andreas och speciellt Magnus fått argumentera för det traditionellt 

hantverksmässiga. Ofta på grund av tidsbrist och resursbrist har snabbare metoder 

valts. “Något genomskärande enhetligt tankesätt har inte funnits utan det har berott på 

situationen.” Andreas ambition är att arbetet hela tiden ska reflektera sanningen. 

(Andreas Bergerson 2022-02-09) 

Fönstersnickaren/finsnickaren Susanna säger detta angående Gunnebos gemensamma 

perspektiv: Att alla får tillåtelse att ha sin agenda och vara individer. Att detta kan vara 

lite komplicerat men att det också är bra på många sätt. Alla i kollegiet respekterar 

varandra och värderar varandras åsikter och förstår varandras poänger och att det 

sedan gäller att mötas och enas i det. Generellt sett, fortsätter Susanna att det dock 

finns en allmän tanke om att de ska göra så lite som möjligt, men Susanna tycker inte 

alltid att de lyckas med det. Hon anser att de ofta vinner på att ta bort nyare tidslager 

för att få reda på vad som ligger bakom, som i gästrummet. Stefan med sin kunskap 

om stilhistoria och arkitektur kan komma med väldigt bra argument om varför nyare 

tillägg inte passar i miljön osv. Sen blir det ofta hantverkarnas åsikter som påverkar 

mycket. (Susanna Holmström 2022-02-21) 



22 

 

Andreas förklarar att de ofta är väldigt överens om det mesta men att har alla lite olika 

infallsvinklar. De hamnar ofta i lite låsta positioner från början. Susanna och Magnus 

har sina egna, ganska tydliga linjer medan Andreas svajar lite mitt emellan. Magnus 

tänker kanske mest och är väldigt klar och tydlig och går ofta att luta sig mot när man 

själv vacklar säger Andreas. Stefan kan vara lite svår att följa ibland men har ofta ett 

väldigt tydligt mål. De har ingen röd tråd vilket de många gånger saknat och försökt 

komma fram till, en egen charter till exempel säger Andreas. De har under Stefans 

initiativ tittat på och diskuterat främst Icomos riktlinjer för att försöka höja 

kompetensnivån. De har diskuterat utifrån dessa och försökt komma fram till hur man 

kan förhålla sig på Gunnebo och i de praktiska överväganden man har för handen just 

för tillfället. Enligt Andreas så anser Stefan att det står klart och tydligt i 

deklarationerna vad som ska göras och Andreas säger att han kan se hur det går att få 

in Stefans argument i dem. Däremot ser Andreas oftast inte att tydliga 

tillvägagångssätt framgår i dokumenten och att det är väldigt svårt att använda sig av 

dem i praktiken. Han säger att man kan ta fram dom lite när det passar men att man 

till syvende och sist alltid hamnar i enskilda ställningstaganden. “Men den röda tråden 

eller linjen är rätt krokig på Gunnebo.” (Andreas Bergerson 2022-02-09) 

Andreas menar att Stefan står för den lite djupare akademiska kunskapen om 

restaureringförfarande och stilkunskap och att det är hans idéer och mål som 

hantverkarna ska genomföra och realisera. Även om han vill att hantverkarna ska vara 

med och diskutera och ha lika mycket att säga till om blir det i realiteten inte helt så. 

Om en av hantverkarna sätter klackarna i backen om något känns fel så blir ämnet 

diskuterat och man landar ofta någonstans mitt emellan. Men det kan kosta på att göra 

det, man måste kunna hitta rätt argument vilket inte alltid är så lätt för ofta kan det 

vara en magkänsla säger Andreas. Han fortsätter; Stefan är väldigt duktig på att ha 

sina argument, det räcker inte alltid att enbart ha en stark magkänsla utan man måste 

då kunna argumentera för den. “Men på det stora hela är det ju Stefans miljöer som 

hantverkarna återställer eller återskapar eller rent sagt skapar.” 

Andreas säger att krockar uppstår oftast när hantverkarna har en önskan om att bevara 

i stället för att ta bort för att återställa en annan typ av miljö, dvs en rekonstruerad 

1700-tals miljö. Det blir svårt för Andreas då resultatet av en sådan rekonstruktion blir 

en vacker miljö men att det går emot viljan att bevara, bevarandet blir för Andreas lite 

sekundärt. Stefan har en arkitekts synsätt där ytskiktets estetik är rådande men han är 

också antikvariskt skolad vilket ofta kommer i stark konflikt menar Andreas. 

Så länge Andreas känner att de gör någonting bra så har han inga större problem med 

det säger han. Ju mer han tittar och upptäcker om byggnaden så inser han att det de 

gör bara är en liten del av slottets långa historia. Även om det ibland känns som att de 

gör jättestora förändringar så ligger de ändå i lä på det stora hela tycker han. Då blir 

man nästan lite blasé för man ser vilka stora förändringar som redan är gjorda i en 

miljö som ändå är så intakt. Det blir då svårt att iva sig över tex vilken typ av spik man 

ska använda sig av även om han tycker att sådana frågor är jätteintressanta och värda 

att driva. 

Det har blivit en väldigt bra korsbefruktning mellan yrkesrollerna i kollegiet enligt 

Andreas, han säger att de olika professionerna lärt sig mycket av varandras olika 

yrkesperspektiv. 



23 

 

2.1.3 Processen 

En referensgrupp startades på initiativ av Stefan Günther vars syfte är att diskutera 

alla åtgärder under restaureringsprocessen. I referensgruppen sitter en rad olika 

yrkesgrupper; arkitekt och byggnadsantikvarie Stefan, Gunnebos hantverkare, 

antikvarier, konservatorer och Gunnebos intendent. 

Susanna säger att hantverkarna sitter med i referensgrupper vid de tillfällen då de är 

involverade i de aktuella arbetena. Stefan har då gjort förarbetet där det är beskrivit 

ungefärligt vad som ska göras. Efter mötena skickar Gunnebos intendent Johanna 

Lindén ut protokoll från mötena där det står vad som ska göras och hur det ska göras. 

Susanna säger att eftersom länsstyrelsen finns representerad vid mötena så är de med 

och godkänner redan i det förberedande stadiet (Gunnebo är byggnadsminne och 

kräver länsstyrelsens tillstånd vid förändringar). Hon menar också att kommunens och 

länsstyrelsens antikvarier numera har ganska bra förtroende för yrkeskåren på 

Gunnebo och för referensgruppen och att de lyssnar på Stefans argument. Sedan utförs 

de arbeten man kommit överens om vid det första mötet och då detta är klart hålls nya 

möten för att diskutera hur man ska gå vidare. Det blir sedan upp till hantverkaren att 

kontinuerligt ta vissa mindre praktiska beslut. Susanna säger att det till exempel kan 

ha beslutats att dåligt material ska avlägsnas men att det i praktiken blir hantverkaren 

som bestämmer exakt hur mycket som tas bort och beroende på vilken hantverkare 

som utför arbetet så kan resultatet av det variera. (Susanna Holmström 2022-02-21) 

Andreas säger att inför varje steg av ett arbete så diskuteras alla frågor och att varje 

enskilt steg av restaureringsprocessen gås igenom. Problem om exempelvis 

förhållningssätt diskuteras mellan alla yrkesgrupper. Han säger att mötena går smidigt 

till nu, i början var det svårare då man inte kände varandra och ville värna om sin 

yrkesrolls intressen osv.  

Andreas beskriver hur det under restaureringarnas gång, då det skalas bort olika lager 

av material sker ett kontinuerligt grävande av information som påverkar arbetet. Det 

finns hela tiden underliggande material som behöver besiktigas innan det går att 

fortskrida. Då man läser rapporterna om de utförda jobben så följer ju dessa en tydlig 

tråd men start-, mitt- och slutpunkt. Men så ser det inte alltid ut säger Andreas. Vägen 

kan vara väldigt krokig. Eftersom det inte är nybyggnation går det egentligen bara att 

ha nått sorts initialt önskemål om hur saker ska gå till väga. Sen måste man ta till sig 

vad andra experter säger sig veta om saker, problemet där är att två olika experter 

inom samma yrkesroll kan ha två helt åtskilda uppfattningar om samma sak. Det hade 

ju också gått vid många tillfällen att prova sig fram och se om något fungerar i längden 

och om de inte gör det så vet man ju det sen. Eftersom hantverkarna är anställda på 

Gunnebo riskerar de inte att bli ersättningsskyldiga. För inhyrda konsulter däremot 

ligger allt ansvar på den individen eller det företaget och det blir därmed mycket 

svårare för dom att våga föreslå att “prova på” något. Att exempelvis måla på ett 

underlag de inte vet att färgen kommer hålla på. (Andreas Bergerson 2022-02-22) 

 

2.1.4 Påverkande faktorer 

Faktorer som av olika anledningar påverkar det hantverksmässiga arbetet kan vara allt 

från vilka ekonomiska och tidsmässiga parametrar som sätts till hantverkarens 
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personliga preferenser, kunskaper och erfarenheter. Även arbetsplatsens 

företagsstruktur och personaldynamik spelar in i det slutgiltiga resultatet av ett arbete.  

Andreas menar att för honom så påverkar tidsåtgången kanske mest. För honom finns 

det en känsla av att “det måste bli färdigt”. Att hela vår omgivning och kulturella 

kontext är ganska hetsig och att det finns en projektbaserad tankemodell som inte tål 

att saker tar lång tid. Men egentligen vinner man mycket på att låta det ta tid. Många 

av oss har jobbat kanske 20–25 år i branschen men ändå blir det många överraskningar 

och man upptäcker nya problem. Oftast tror han att man vinner på att ta längre tid på 

sig. Det finns en del frihet att prova på saker/teorier för att komma fram till olika 

lösningar på problem, som kanske är mest motiverat av hantverkarens eget intresse. 

Att kunna arbeta på det sättet höjer kompetensen på hantverkarna vilket gynnar 

Gunnebo. Detta beror åter igenom på hur mycket tid som finns avsatt. 

Fast anställd personal innebär på Gunnebo att det inte finns någon anledning att hetsa 

eller hasta fram till skillnad från om man hyr in firmor som rent ekonomiskt måste 

göra sitt jobb och sedan försvinna, säger Andreas. Om du har fast personal blir det inte 

dyrare om de jobbar två veckor, tar en paus och jobbar med något annat i två veckor 

förutsatt att det planeras väl. Det gör därför att jobben blir bättre utförda och att 

kunskapen och kompetensen stannar kvar på platsen och i yrkeskåren. Om man hyr in 

firmor måste de varje gång sätta sig in i kontexten. De gånger firmor hyrs in så har de 

tillgång till den anställda personalen som kan informera dem om platsen, det logistiska 

är taget hand om och det finns alltid någon att fråga vilket i teorin gör att deras jobb 

görs bättre. (Andreas Bergerson 2022-02-21) 

Andreas fortsätter och säger att på Gunnebo finns ju möjligheten att rent hypotetiskt 

vara en plats där man utför hantverk på så likt sätt som möjligt som originalet. Han 

menar att det är sällsynt att man får lov att göra det men att det som ställer till det inte 

nödvändigtvis är resurser eller tidsbrist utan att det nog är en mer ideologisk fråga. 

Det blir ofta rätt splittrat när man har en styrelse som av naturliga skäl inte har så stor 

förståelse för hantverkarens perspektiv men som man vill ska vara nöjda. I dagsläget 

tittar de mest på hur mycket tid som går åt till olika saker, inte så på mycket budget. 

Man skulle ju lika gärna kunna lägga upp tiden på ett sätt som gör att det går att utföra 

arbetet på ett annat sätt där man tex tar in studenter och försöker utveckla tekniker och 

kunskaper utan att det kostade mer men att det fick ta längre tid. Men det är en 

ständigt föränderlig fråga. Då man började med rekonstruktionsprojekten på 90-talet 

fanns det ett lite annat tänk och en väldigt hög ambitionsnivå som i dagsläget tagit en 

lite annan form menar han. (Andreas Bergerson 2022-02-22) 

 

2.1.5 Åter till 1700-talet 

På 1990-talet påbörjades ett projekt vars syfte var att återföra Gunnebo Slott och 

Trädgårdar till 1700-talet genom att utföra rekonstruktioner och restaureringar av 

anläggningens alla delar. (gunneboslott.se, 2022-03-15) När nyuppförda 

rekonstruktioner som tagit sin utgångspunkt i Carlbergs ritningar, utan någon befintlig 

byggnad som förlaga, är detta en relativt oproblematisk ambition att följa. Vid frågan 

om restaurering av befintliga byggnader, som slottet, förefaller det att bli en mer 

komplicerad målsättning som framgår av de nedanstående intervjusvaren. 
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Gunnebo Slotts intendent Johanna Lindén säger att “På slottet började ofta projekten 

som restaureringsambition och övergick till rekonstruktion.” (Johanna Lindén 2022-02-

09) 

“Området som sådant ska återställas” säger Susanna, och vad det gäller 

rekonstruktionerna är ju detta möjligt. Hon syftar på byggnader som rekonstrueras 

efter Carlbergs ritningar.  Hon fortsätter; Däremot blir förhållningssättet på 

slottsbyggnaden lite annorlunda. Det är inte tanken att man ska riva ut all inredning 

som inte har det ursprungliga tidslagret och återställa rummet genom rekonstruktion 

utan egentligen får man inte röra någonting utan att det tänkts igenom och anses vara 

befogat. Allting som görs ska ansökas om och få ett godkännande av länsstyrelsen. 

Egentligen “får man inte göra någonting med någonting” oavsett lagrets ålder men det 

är dock tydligt på referensgruppens möten att man bryr sig mindre om de tidslager 

som tillkommit efter ungefär 1950. (Susanna Holmström 2022-02-21) 

Angående att använda traditionella metoder säger Susanna att det kan vara knivigt att 

få fram pengar. Hon menar att det mest intressanta och viktigaste är att förstå hur 

hantverket hade gjorts från början. Den ursprungliga hantverksmetoden påverkar ofta 

väldigt mycket, tex när det gäller att ta fram listverk som sedan ska målas så döljs ofta 

verktygsspåren ändå av färgen vilket gör att man kan motivera att ta fram listverk 

maskinellt då det är betydligt billigare. Tyvärr känner Susanna att det kanske inte är 

jättemånga som bryr sig, dels från kommunpolitiker till Mölndals invånare som har 

åsikter om hur mycket arbeten på Gunnebo får kosta. Hon säger att det är svårt för folk 

att förstå hur mycket jobb det är med denna typ av anläggning och hur mycket det 

kostar och hur arbetet går till. Restaureringsarbetet är ofta ganska otacksamt eftersom 

det är så mycket förarbete och tänkande som sker utan att någon ser det i ett fysiskt 

resultat. Om tex Icomos riktlinjer inte varit så breda som de är hade det antagligen 

resulterat i att vårt kulturarv stått och förfallit mer än vad det gör, det hade funnits för 

få valmöjligheter och kommunpolitikerna hade kanske velat riva i stället för att bevara. 

(Susanna Holmström 2022-02-21) 

 

 

Andreas säger att mottot “Tillbaka till 1700-talet” ibland har, på olika sätt motiverat att 

senare tidslager, från sent 1800-tal och framåt har fått stryka med och att det i 

ansökningarna som finns med i rapporterna ofta har argumenterats att det intressanta 

på Gunnebo är 1700-tal. Om det inte funnits något 1700-talslager bevarat har det ibland 

resulterat i att man då återskapat detta genom att ta bort senare tidslager för att 

rekonstruera efter Carlbergs ritningar. 

Han säger att Gunnebo som helhet (slottet) har varit en ganska intakt 1700-talsmiljö 

och att rumsindelningen i stort sett är intakt. Man har även vid tidigare restaureringar 

värnat om 1700-tals lagren. “1700-talsvurmen är vi bara en förlängning av.” (Andreas 

Bergerson 2022-02-09) 

Andreas fortsätter: I och med att det finns en tydligt uttalad ambition att återställa en 

miljö som en hantverkare på 1700-talet lämnat efter sig blir det konstigt för Andreas att 

inte göra det med all den kunskap och teknik som man vet att man har använt, tex 

smidda spik eller att man handhyvlar fram ett listverk. Andreas tycker att det är 
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väldigt synd att de inte alltid gör det han anser att de kan göra. Ofta ser han inte 

anledningen till att de ska snabba på processer med maskiner eller frångå historiska 

material av olika anledningar. Andreas har en grundambition att de ska göra på 

samma sätt som de tror att en hantverkare på 1700-talet skulle gjort men att det finns 

en budget och en tidsram och att man får försöka enas kring detta. Ibland får man göra 

mer våld på sin inställning än vad man får göra i andra fall, varenda grej är en 

kompromiss. (Andreas Bergerson 2022-02-09) 

 

2.2 De utvalda exemplen 

I det här arbetet har tre miljöer i slottsbyggnaden som restaurerades 2015–2020 valts 

som konkreta exempel på genomförda restaureringar. Det är: 

1. De franska salongsdörrarna på södra fasaden, 2015. 

2. Ekparketten i Fru Halls kabinett på huvudvåningen, 2019–2020. 

3. Taklisten i sängkammaren på övre våningen, 2019. 

 

 

 

Plan av huvudvåningen. Uppmätningsritning av John Söderberg, 1949. Skala 1:200.” (Vård- och underhållsplan. s. 9) 
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Plan av övervåningen. Uppmätningsritning av John Söderberg, 1949. Skala 1:200. (Vård- och underhållsplan. s. 10) 

 

2.2.1 De franska salongsdörrarna 

Södra fasadens mittrisalit. Restaurerad 2016. 

Bakgrund 

“I de två övre våningarna är mittrisaliten utformad som en franskklassicistisk triumfbåge 

med tre välvda franska fönster, vilka kröns av en dekorativ blyfris.” (Vård- och 

underhållsplan. s.111) Under dessa tre välvda franska fönster är tre franska pardörrar.  
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De tre pardörrarna mot söder våren 2014, före restaureringen. Ur Restaurering av södra fasaden. Historik, 

skadeinventering och arbetsbeskrivning. s. 21. 

 

Då denna dörrfasad ursprungligen ritades av Carlberg hade den bara enkla pardörrar 

och fönster. Det uppdagades snabbt att väggen, som ligger mot sydöst blev hårt 

utsatt för väder och vind och man valde att senare, antagligen någon gång efter det 

första ägarbytet att komplettera med ytterligare dörrar och fönster utanför de 

ursprungliga då det bl.a börjat läcka in. Det finns bild från 1860-talet där man kan se 

att de yttre dörrparen kommit till. Dessa ytterligare dörrar och fönster gjorde att det 

avstånd som fanns mellan fasad och dörr/fönster minskade till nästan ingenting och 

att listverket på fasaden mellan dörrarna förändrades. (Andreas Bergerson 2022-02-

09)  

Vid något tillfälle, antagligen på 1830 eller 40-talet har man även vänt på de 

ursprungliga, inre dörrarnas speglar för att få den vackrare, bildhuggna sidan inåt 

och för att spara dessa från ännu mer väderutsättning. De inre bågarna var tänkta att 

kunna öppnas inåt men de yttre var fastskruvade. (Andreas Bergerson 2022-02-09)  

“Ytterbågarna i salongens franska fönster har bytts ut flera gånger, bl.a. 1963 och senast 

2003. De två sidodörrarna var till 2016 fast monterade, men byggdes om till öppningsbara 

med karm för att förhindra inträngning av vatten.” (Vård- och underhållsplan. s. 109) 

“Åldern på dessa fönster är lite svår att avgöra men dom är äldre än dörrarna, kanske 

50-tal? De inre fönstren är, vad jag kan se, ursprungliga.” (Andreas Bergerson 2022-

03-02)  
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De planerade åtgärderna 

Beslutet togs i samband med den första etappen av fasadrestaureringarna av 

Gunnebos arkitekt Stefan Günther att nya karmar skulle tillverkas för att flytta in 

dörr och fönsterpartierna längre in i fasaden för att få fram en tydligare bild av 

pilastrarna medan de dubbla dörrarna behölls. En kompromiss gjordes för att få 

tillbaka det ursprungliga utseendet men samtidigt kunna behålla de dubbla dörrarna 

som behövdes för att hålla ute vädret. Motiveringen var att få tillbaka uttrycket av 

nischerna som varit Carlbergs ursprungliga vision. (Andreas Bergerson 2022-02-09)  

“De yttre pardörrarna och lunettfönstren i södra risaliten byggs om och anpassas för att 

kunna öppnas mot fritrappan. Tvärposten förses med en droppnäsa av trä för att förhindra 

vatten att tränga in genom dörrarna.” (Restaurering av södra fasaden Historik, 

skadeinventering och arbetsbeskrivning. s. 19) 

“Åtgärderna syftar till att återskapa en helhet i byggnadens exteriör i så väl utseende som i 

val av material för att bevara byggnadens värde som vittnesbörd om ett traditionellt 

byggnadsskick.” (Restaurering av utvändiga fönster – del av fasadrestaurering etapp 2 och 

3 Historik, skadeinventering och arbetsbeskrivning, 2016. s. 5) 

 

 
 

Carlbergs ursprungliga ritning av  

dörrpartiet. “C. W. Carlberg: Cbg 19. Elevation, 

sektion  och plan av södra fasadens mittparti.”  

(ur Vård- och underhållsplan. s.14)  
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Ritning av salongsdörrarna före och efter ombyggnad med karm och gångjärn. (Stefan Günther, 2016) 

 

De åtgärder som genomfördes 

Det finns inget skrivet om det arbete som genomförts relaterat till salongsdörrarna. 

Av intervjuerna (nedan) framgår hur arbetet gått till. 

 

Hantverkarnas beskrivning av de genomförda åtgärderna 

De yttre bågarna som sitter där nu är från 1990-talet och anpassades (smalnades av) 

och återanvändes i detta arbete. En smal karm passades in i nischen. Eftersom man 

ville behålla de yttre bågarna som väderskydd kunde man dock inte flytta in allting 

så långt in som de ursprungliga inre bågarna suttit. Tanken var att flytta in dörrarna 

så långt det gick. De flyttades in 11 centimeter. Det blev en väldig skillnad från innan 

då de mer eller mindre satt i liv med pilastrarna. (Andreas Bergerson 2022-02-09)  

“Dörrarna och fönstren utgjorde en enhet och när jag flyttade in dem delade jag upp 

den enheten med ett karmöverstycke, jag sågade bort ca. 10 cm nertill på lunetterna 

så att bågen blev en normal fönsterbåge. Dom var monterade direkt i nischens valv 

mot en liten list, jag kopierade denna list och satte dom på samma sätt längre in.” 

(Andreas Bergerson, 2022-03-02) 
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Nya trösklar och listverk sätts in för att passa nischens nya djup. Foto: Andreas Bergerson 2016. 



32 

 

 

Under arbetet med bytet av dörrkarmen. Foto: Andreas Bergerson 2016. 

 

Övrigt om processen 

Arbetets gång skilde sig något från hur den vanligtvis ser ut. Arbetet med fasaden 

gjordes pga. ett ganska kritiskt behov och drog i gång relativt snabbt. Stefan insåg att 

det fanns en chans att genomföra denna förändring och från idé till handling gick det 

rätt snabbt. Andreas och Stefan diskuterade ingående hur detta skulle gå till, även 

Magnus var med i själva idéstadiet. (Andreas Bergerson 2022-02-09) 
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Efter restaureringen. Här syns hur salongsdörrarna flyttats in i fasaden för att få fram en tydligare bild av pilastrarna 

och uttrycket av nischerna. 

 

2.2.2 Ekparketten 

Fru Halls kabinett, huvudvåningen. Restaurerad 2019–2020. 

Bakgrund 

“Golv var av bonad ekparkett med diagonalställda rutor med flätmönster och fris av vit 

marmor samt eldstadsplan av vit marmor. Golvet hade flisor av urslagen parkett, delar av 

panelen hade tryckts ned och lösa och spruckna plattor förekom i stenfrisen.” (Antikvarisk 

delrapport 2020, s. 10) 
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Södra väggen och golvplan i Fru Halls kabinett. C.W. Carlberg. Ritning: Bæckström 1977, s 91.  

 

De planerade åtgärderna 

“Åtgärd: Urslagen parkett lagas med ek lika befintligt, lösa plattor fästs och golvet rengörs, 

vaxas och poleras.” (Restaurering av interiören, etapp 1. 2019, s. 15) 

“Den ursprungliga ritningen användes för golvet, eftersom det, som alltid, stämde nästan 

på mm efter Carlbergs ritning.” (Stefan Günther, mejl. 2022-02-17) 

 

De åtgärder som genomfördes 

Detta är vad som anges i den antikvariska delrapporten över arbetena som 

genomfördes 2020. 

“Rummets ekparkett har lyfts ut i sin helhet och restaurerats. Det har i första hand lagats 

underifrån. Den vanligaste skadan var att den undre delen av sponten hade tryckts sönder 

och att panelbitar därför tryckts ned. I dessa delar har sponten bytts ut. Ett fåtal panelbitar 

i den övre synliga delen av parketten har bytts ut till ek från Gunnebos marker. Nya delar 

kommer att patineras in med vax med samma metoder som på Stockholms slott, innan 

polering med bonvax utförs.” (Antikvarisk delrapport 2020, s. 12) 
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Ekparketten före restaurering. Ur Restaurering av Gunnebo slotts interiör. Rum 126 Fru Halls kabinett Antikvarisk 

delrapport. s 15. 

 

 

Ekparketten efter restaurering. Ur Restaurering av Gunnebo slotts interiör. Rum 126 Fru Halls kabinett Antikvarisk 

delrapport. s 15. 
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I den antikvariska delrapporten sägs:  

”Överst parkettgolvet av ek med fris av carraramarmor före påbörjad restaurering 2019. 

Nederst parkettgolvet efter att restaurering av golvet genomförts 2020. Restaureringen 

innebär att golvet nu kan användas.” (Antikvarisk delrapport 2020, s. 15) 

Alla väsentliga huvudmoment har noterats i rapporten. Av intervjuerna (nedan) 

framgår ytterligare information som kan vara värdefull inför nästa generations 

byggnadsvårdare som ska utföra liknande arbeten. 

 

Hantverkarnas beskrivning av de genomförda åtgärderna 

Golvet består av diagonalställda rutor med flätmönster. Konstruktionen av 

parkettrutorna gjorde att påfrestningen från t ex högklackade skor och stolsben som 

pressat ner på svaga punkter och annat slitage hade resulterat i att noten spruckit av 

på nästan alla rutor. Dessa låg därför nedpressade i konstruktionen och behövde 

limmas fast igen. När golvet lades på nytt igen fick man komplettera med träbitar 

under parkettrutornas fyllningar då dessa inte bottnade med golvet, de kunde därför 

ligga stumt mot undergolvet. Parketten är än ej bonad än då den för tillfället ligger 

täckt med skyddspapp då andra arbeten i rummet utförs. (Andreas Bergerson, 2020-

02-09) 

 

 

Parkettrutorna har märkts upp och tas upp. Foto: Andreas Bergerson, 2019. 

 

Golvet behövde avlägsnas för att det skulle vara möjligt att förnya bjälklaget, i 

samband med detta byttes även undergolvet av brädor då det var i dåligt skick och 

var perforerat med spikhål från fastspikning av lösa parkettbitar. Lagningar gjordes 
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där det fattades material och golvets rutor fixerades igen med spik. (Andreas 

Bergerson, 2020-02-09) 

För att avlägsna parketten var Andreas tvungen att såga av spiken underifrån och i 

viss mån mellan rutorna. Han började genom att ta sig in under lösa bitar för att få en 

början. Spiken togs sedan ut i efterhand om det behövdes men oftast fick den sitta 

kvar som plugg. (Andreas Bergerson, 2020-02-09) 

Andreas har haft uppe alla av parkettens rutor på hyvelbänken och besiktigat och 

lagat där det behövdes. Lagningarna gjordes på samma sätt som det brukas. 

Ambitionen var att ådringsmatcha och färgmatcha osv. Rummet har av olika 

anledningar minskat i storlek under åren. Golvet hade blivit omlagt två gånger, den 

första gången hade man börjat från ena sidan och kapat det som blev över och andra 

gången hade samma sak gjorts men från det andra hållet. Andreas började från ett 

tredje ställe medvetet för att slutligen kunna passa in det mot eldstaden. Då golvets 

parkett blivit glest pga. nötning och krympning placerades ramverksdelarna i 

parkettens rutor aningen tätare. Andreas var tvungen att sprida parkettens rutor 

något för att det skulle gå jämnt ut över golvets yta. Det hade gått att komprimera det 

och fått ett tätare resultat men då hade parketten ej räckt till då material på rutorna 

avlägsnats under tidigare omläggningar. Intrycket blev att det ser något mer glest ut 

nu då gliporna innan varit fyllda med decennier av bonvax blandat med smuts som 

hade fyllt ut springorna. (Andreas Bergerson, 2020-02-09) 
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Lagning av en av parkettrutorna i verkstaden. Foto: Andreas Bergerson 2019. 
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Ett skadat hörn kompletteras med nytt material. Foto: Andreas Bergerson 2019. 

 

Övrigt om processen 

Andreas rådfrågade de snickare som samtidigt höll på med restaurering av de 

liknande parkettgolven på Stockholm Slott. Men kunde inte drista sig att göra på 

samma sätt då de använt sig av en ganska brutal metod där de avlägsnat två 

tredjedelar av golvets undersida genom fräsning för att sedan limma på en ny 

undersida vilket gjorde att slitmånen på parketten minskade avsevärt. (Andreas 

Bergerson, 2020-02-09) 
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2.2.3 Taklisten 

Sängkammaren, övre våningen. Restaurerad 2019. 

Bakgrund 

“Kornisch målad lika sockel. Konservatorsarbeten 1987–91 då färg skrapades, fixerades, 

spacklades, och laserades. Färglager har släppt från underlag samt krackelerat.” (Vård- och 

underhållsplan. s. 309) 

 
Taklisten före restaurering. Ur Vård- och underhållsplan. s. 308. 

 

Andreas säger att taklisten var i bedrövligt skick, det var fullt av märken och den var 

sönderskrapad. Den är uppbyggd av 3 delar, förut var det 5 delar. Då satt det en liten 

täcklist överst för att dölja spikar som tillkommit då taket spänts om och även 

nedanför från då väggpartierna spänts om (utan att ha tagit ner taklisten). Valet stod 

mellan att ta ner taklisten och magasinera den för att sedan hyvla upp nya lister då de 

gamla var i så dåligt skick. Detta hade antagligen sparat mycket tid och gett ett fint 

resultat men valet blev att behålla den. Andreas ansåg att det inte fanns någon poäng 

med att magasinera listen då han menade att den togs ur sin kontext och riskerades 

att glömmas bort. Taklisterna var nedtagna minst 2 gånger innan, antagligen någon 

gång under 1800-talet och var därför i rätt dåligt skick från att ha blivit nedtagna och 

återmonterade många ggr. De hade många brytmärken och spikhål. (Andreas 

Bergerson, 2022-01-09) 

 

“Taklisten är en liten detalj och arbetet har utförts av Andreas och Susanna. Vi har 

diskuterat metoder, men de har, som i samband med golvet, tagit många egna beslut. 

Listen finns beskriven på kakelugnsritningen, och den befintliga listen följde ritningen. 

Väggarnas ritningar finns inte kvar, men vi kunde hitta färgkonturer av profiler och 

spikhål efter lister, vilket gjorde en rekonstruktion möjlig.” (Stefan Günther, mejl. 2022-02-

17) 
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De planerade åtgärderna 

För sängkammaren gjordes en arbetsbeskrivning för interiören. Beskrivning av de 

planerade åtgärderna fokuserar på måleriet med förarbeten och dokumentationsytor. 

Man går inte in på metoder kring hur själva trälisten ska angripas.  

I vård- och underhållsplanen benämns endast åtgärden; 

“Ommålning eller målerikonservering.” (Vård- och underhållsplan. s. 309) 

I arbetsbeskrivningen går man in mer detaljerat på arbetsmetoderna. 

“Målning av snickerier. Ommålning med matt linoljefärg. Befintliga snickerier som 

bröstpanel med sockel och bröstlist, taklist, foder, karmar, dörrar, fönster och listverk av 

trä ommålas om ej annat anges. Behandling: Sentida tjocka lager av oljespackel, spackelfärg 

och oljefärg avlägsnas ned till översta färgskiktet under oljespackel från 1952. Kontrollerad 

kemisk färgborttagning lager för lager får användas, motsvarande ES-metoden från 

takcare.se eller BIOkleen Färgbort 202. Prov på mindre yta måste göras för att avgöra 

verkan. Obs att ytorna ej skall göras trärena. Välbevarade äldre eller ursprungliga färglager 

under spackelfärg från 1952 skall bevaras och får ej tas bort. Målas med matt linoljefärg. 

Färg kan ev. komma att platsblandas. Om fabriksblandad oljefärg användes skall matt 

linoljefärg av tunn typ, fabrikat Wibo, Ottoson eller Engwall och Clason användas. 

Referensgruppens arbete bestämmer val av färg och tillvägagångssätt. Kulör enligt RAÄ 

(viktprocent av pigment) tas fram av referensgrupp.” (Restaurering av rum 252 och 255 

Arbetsbeskrivning för restaurering av interiören. s. 12) 

“Snickerier: golvsockel, bröstning, bröstlist, fönsterfoder, dörrfoder, dörrblad, fönsterkarm 

Sentida tjocka lager av oljespackel, spackelfärg och oljefärg avlägsnas ned till översta 

färgskiktet under oljespacklet. Kontrollerad kemisk färgborttagning lager för lager får 

användas. Obs att ytorna ej skall göras trärena. Välbevarade äldre eller ursprungliga 

färglager under spackelfärg från 1952 skall bevaras och får ej tas bort. Sodatvättning, 

uppskrapning, islagning av spikar med dorn vid behov, slipgrundning, lakuner behandlas 

med sparsam i- och påspackling med latexspackel och isoleras med shellack, slipstrykning 

med oljefärg, strykning med matt linoljefärg 2 ggr. Slipning mellan lager efter behov. 

Samtliga färglager skall vara brutna i slutkulör. Färgtrappor med samtliga lager sparas 

under skyddstejp (placering i samråd med antikvarisk kontrollant) och får ej målas över. 

Taklist Behandlas lika snickerier, se ovan.” (Restaurering av rum 252 och 255 

Arbetsbeskrivning för restaurering av interiören. s. 13) 

 

De åtgärder som genomfördes 

Det finns inget skrivet om det arbete som genomförts relaterat till taklisten. Av 

intervjuerna (nedan) framgår hur arbetet gått till. 
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Uppsättning av taklisten. (Foto: Susanna Holmström 2019) 

 

 

Nyuppsatt taklist innan den spacklats färdigt. (Foto: Susanna Holmström 2019) 

 

Hantverkarnas beskrivning av de genomförda åtgärderna 

Andreas säger att man bestämde sig för att göra det bästa av dom listerna som fanns 

utan att lägga för mycket tid på det. Detta resulterade i att använda sig av spackling 

med latexspackel. 

Taklisten togs ner. Man beslöt sig för att behålla så mycket som möjligt av den. Det 

gjordes väldigt få trälagningar på taklisten, främst på plana partier och i ett hörn, 
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totalt på kanske 5–6 ställen. Man valde trä av liknande senväxthet som originalet och 

som orienterades i samma riktning som det borttagna materialet. Ambitionen var att 

det skulle se så likt ut som möjligt. Vid ett parti avlägsnades till exempel ungefär en 

och en halv meter av en karnis som sedan byttes ut av en ny, maskinfräst. Bitarna 

blev sedan fastlimmade med vanligt trälim/PVAc-lim. Listen sattes sedan upp med 

samma spik som den suttit med i största möjliga mån men det kompletterades med 

ett tiotal skruvar för att spiken inte greppade bra nog och för att man inte ville göra 

nya spikhål. Andreas gjorde avvägningen att använda sig av skruv då de 

ursprungliga hålen, både i listen och i taket hade blivit så stora av att listen monterats 

upp och ner så många gånger. Resten av alla skador, brytmärken, flisor och spikhål 

blev spacklade med latexspackel, vanligt snickerispackel. Sedan gjordes klossar med 

negativa profiler på med sandpapper som användes för att slipa fram profilerna igen 

så gott det gick. Klossarna gjordes efter Carlbergs ritningar men profilen matchade 

inte alltid taklistens faktiska konturer, därför anpassades klossarna. (Andreas 

Bergerson, 2022-01-09) 

 

 

Taklisten efter restaurering. Spacklad och målad.  

 

Övrigt om processen 

Andreas menar att den stora vinsten är att det ursprungliga listverket och 

råmaterialet fortfarande sitter på plats i rummet på ett mycket bättre sätt än om det 

skulle legat på en hylla i ett magasin. Här ser man precis hur det har suttit. I ju med 
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att nästan allt annat listverk i rummet blev nytt så ger taklisten rummet någon slags 

patina, eller att det tar bort det här kantiga och nya och ger det en lite mer varm 

brukad känsla även om allt är väldigt nymålat och spacklat och slätt så är det ju inte 

rakt. (Andreas Bergerson, 2022-01-09) 

Det var ett tråkigt och smutsigt jobb och kanske inte något man lyfter fram och 

skryter om men Andreas konstaterar att det ändå ser rätt bra ut och att han är nöjd 

med resultatet. Det är en helt reversibel åtgärd då det är lätt att ta bort spacklet 

mekaniskt vilket han menar kan ske väldigt lätt.  

Andreas tycker inte om att blanda in latexspackel över huvud taget i på slottet. 

Målarna är dock väldigt förtjusta i det och konservatorerna som har varit här en bra 

bit in på 00-talet har använt sig av latexspackel och det har överhuvudtaget använts 

mycket kemikalier och två komponents produkter i huset. På så sätt är det inget 

främmande här. För nuvarande hantverkare var det dock ett avsteg. Det är även lite 

dumt att sätta upp taklisten med både skruv och spik. Det blir ju svårt för näste man 

som vill montera ner listen att hitta skruven då allt är igenspacklat, men är man 

försiktig så går det. (Andreas Bergerson, 2022-01-09) 

Susanna berättar att användningen av alla typers spackel från linoljespackel till latex 

och starkare och hårdare tvåkomponentsvarianter diskuterades. Linoljespackel hade 

riskerat att lossna och falla ner och det hade varit svårt att forma till den profil som 

skulle uppnås. Målarna var inte bekväma med att använda linoljespackel och 

taklisten blev spacklat av både snickare och målare i olika perioder. Hårdare 

spackeltyper hade varit för aggressiva mot listen. Att ha satt upp taklisten utan att ha 

spacklat den hade inte känts bra då den hade skilt sig så mycket från väggarna och 

varit för ful tycker Susanna. Hon anser att det är svårt att veta om det 

kulturhistoriska värdet varit ett annat om man valt att inte använda latexspacklet 

men det faktum att det har spacklats mycket i resten av huset tycker hon går i linje 

med att fortsätta använda det. (Susanna Holmström 2022-02-21) 

 

2.3 Sammanfattning av de dokumenterade åtgärderna på Gunnebo slott och 

vad som redovisats i undersökningens intervjuer 

De restaureringsetiska förhållningssätt som bör vara aktuella har redovisats ovan i 1.6 

Befintlig kunskap. Utöver den kortfattade restaureringshistoriken (1.6.1) har ICOMOS 

dokumenten från Venedig (1964), Nara (1994) och Principles for the preservation of 

historic timber structures (1999) lyfts fram. Här redovisas också 

Riksantikvarieämbetets rekommendationer kortfattat. 

 

Av intervjuerna i det här arbetet framgår att det finns en tydlig medvetenhet i 

Gunnebo om de internationella deklarationerna inom restaureringsområdet. Min 

uppfattning är att diskussionerna både är aktuella i planeringsstadiet, som i vård- och 

underhållsplanerna, och i kollegiala diskussioner inför varje etapp som ska 

genomföras. Dessa diskussioner, och att exempelvis ICOMOS deklarationer har suttit 

på väggen i snickeriet, gör att medvetna val om tillvägagångssätt görs i relation till 
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deklarationerna. I vilken utsträckning är svårare att avläsa men ambitionen och 

medvetenheten har funnits där. 

Främst är det Venedigdeklarationen från 1964 som förefaller vara ledstjärnan. Den är i 

huvudsak inriktad på dåtidens monumentvård och den skolade arkitekturens 

byggnadsverk. Den opponerar mot det föregående seklets stilrestaureringar och 

argumenterar för ett mer vetenskapligt förhållningssätt till både historien och 

materialen. Deklarationen “Principles for the preservation of historic timber 

structures” från 1999 är inriktad på arkitektur och vardagliga byggnader av trä då det 

fanns ett starkt behov av tydligare riktlinjer för dessa kategorier av byggnader. Denna 

deklaration, liksom Nara-dokumentet om autenticitet, har inte varit lika framträdande 

i den kommunikation och de samtal jag haft med arkitekt och hantverkare.  

Samtidigt går det att se att val har gjorts som på en både detaljerad och konkret nivå 

ansluter till de senare deklarationerna, som i fallet med årsringarna i det nya virket till 

taklisten som skulle kunna vara en indikation på en medvetenhet om deklarationen 

från 1999. Matchningen av materialets virkeskvaliteter vid lagningarna av 

parkettgolvet likaså. Att dessa val kring förhållningssätt, material och arbetsmetoder 

på en detaljerad och konkret nivå dokumenteras för framtiden bör vara viktigt för 

Gunnebos framtid. Dels för att kunna använda sig av dem i kommande 

restaureringsåtaganden, dels i sin ambition att agera som det föredöme och den plats 

för utbildning inom byggnads- och kulturvård som de anser sig vilja vara.  

Det finns alltså en medvetenhet om olika restaureringsdoktriner varav Venedig-

deklarationen är den man hänvisar till främst. Men av samtalen med arkitekt och 

hantverkare förefaller även andra deklarationer vara aktuella, även om Andreas och 

Susanna hela tiden påpekar att det i varje enskilt fall blivit för ogripbart och svårt att 

använda dem på ett konkret sätt som går att översätta till verkligheten. 

Hantverkarna Susanna och Andreas säger angående de argument som diskuterats att 

de tror att det är ändå finns fördelar med att deklarationerna är ganska allmänt hållna. 

Hade de tolkats alltför rigoröst kanske finansiärer som i det här fallet kommunen hade 

velat riva i stället för att bevara.  

Samtidigt, menar Andreas, har mottot ”Åter till 1700-talet” ibland styrt åtgärdsförslagen så 

att man har styrt mot att det är 1700-talet som är det intressanta på Gunnebo och därmed 

har valt bort senare tiders tillägg. Det står i så fall i strid med Venedigdeklarationens 

paragraf 11 som säger att “The valid contributions of all periods to the building of a 

monument must be respected, since unity of style is not the aim of a restoration.” (paragraf 

11, ICOMOS 1964) Det att avlägsna material från senare tidsperioder för att exponera äldre 

material eller komplettera med material som är i enlighet med mottot ”Åter till 1700-talet” 

verkar därmed vara ett aktivt val. 

Om man ser det från en lite annan infallsvinkel kan ett annat fall som är svårare att bedöma 

vara huruvida man gjort avsteg från deklarationen “Principles for the preservation of 

historic timber structures” när det gäller strävan mot att kunna urskilja nytt material från 

gammalt. (paragraf 10, ICOMOS 1999) Liknande nämns i Venedigdokumentet under 

paragraf 12 där det står att utbytt material måste harmoniskt integreras men samtidigt 

kunna urskiljas från originalet för att inte förfalska det konstnärliga eller historiska 
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bevismaterialet. (paragraf 12, ICOMOS 1964) Ingenstans nämns det hur man diskuterat 

detta.  

Båda hantverkarna anser att det i de allra flesta fall rör sig om rimliga kompromisser 

mellan resurser och de etiska ledstjärnorna. Med en annan planering skulle kanske inte 

processerna behöva gå så snabbt och man hade kunnat genomföra en del åtgärder på 

ett mer tidstroget och nyanserat genomtänkt sätt.  

 

Som vi kan konstatera i den följande sammanfattningen av de tre konkreta exemplen 

kan jag se att både de genomförda exemplen och den restaureringsetiska diskussionen 

borde haft en större plats i dokumentationen av vad som genomförts, hur det har 

genomförts och varför man gjort på ett visst sätt. 

 

Salongsdörrarna 

I Vård- och underhållsplanen kopplas inte åtgärderna för salongsdörrarna direkt till 

några restaureringsdeklarationer. Däremot kan vi samtidigt förstå att diskussioner 

utifrån dessa deklarationer har förts innan arbetena har påbörjats. Dessa diskussioner 

finns inte redovisade i dokumentationen av det utförda arbetet. Hur arbetet slutligen 

genomfördes, med alla överväganden kring material och metoder är inte heller 

dokumenterat. Men i intervjusvaren från hantverkaren Andreas – och hans fotografier 

- finns en ganska kortfattad beskrivning av de konkreta momenten i arbetsprocessen. 

Denna beskrivning skulle vara värdefull inför framtida vårdbehov. 

Ekparketten 

I Vård- och underhållsplanen kopplas inte åtgärderna för ekparketten direkt till några 

restaureringsdeklarationer. Däremot kan vi samtidigt, som med salongsdörrarna, 

förstå att diskussioner utifrån dessa deklarationer har förts innan arbetena har 

påbörjats. Dessa diskussioner finns inte redovisade i dokumentationen av det utförda 

arbetet. Hur arbetet har genomförts framgår i sina väsentliga delar i den antikvariska 

rapporten samtidigt som intervjusvaren från Andreas i det här arbetet tillför ytterligare 

information om främst olika arbetsmetoder. 

Taklisten 

Stefan skriver att det fanns tillräckligt med kunskapsunderlag i och med att det fanns 

ritningar och spår i rummet för att en rekonstruktion skulle vara möjlig. (Stefan 

Günther, mejl. 2022-02-17) Detta kan knytas ihop med Venedigdeklarationens paragraf 

9 där det står att restaureringsarbete måste baseras på respekt för originalmaterialen 

och att det en restaurering måste stanna upp innan gissningar börjar. (paragraf 9, 

ICOMOS 1964)  

Av Vård- och underhållsplanen för sängkammaren framgår att man främst har sett 

detta som ett måleriarbete. Åtgärderna är mycket detaljerade när det gäller material 

och arbetsmetoder och är upprättade av målerikonservator. Hur snickeriarbetena som 

föregår måleriarbetena ska göras finns inte beskrivet och inte heller dokumenterat i 

efterhand. Samtidigt kommer det i intervjusvaren från Susanna och Andreas fram en 
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hel del väsentlig information. Bland annat ett noggrant val av snickerivirke för lagning 

som kan relateras till Venedigdeklarationens paragraf 12. (paragraf 12, ICOMOS 1964) 

Det framgår också hur hantverkarna resonerar om valen av arbetsmetoder och den 

slutliga upplevelsen av rummet. Resonemanget om att man valde att skruva listen på 

sina ställen och sedan spackla över det borde vara väsentlig information inför framtida 

vårdinsatser och borde dokumenteras.  

Stefan Günther skriver också (ibid.) att han, Susanna och Andreas diskuterade metoder 

tillsammans och att de sedan har tagit en del egna beslut. 
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3. AVSLUTNING 

3.1 Slutsatser  

Man har varit medveten om och säkerligen använt sig av olika internationella och 

svenska rekommendationer på Gunnebo slott. I slutändan blir det hela en fråga om 

utbildningsnivå. Arkitekt, byggnadsantikvarier och konservatorer är utbildade inom 

ämnet och hantverkarna är i viss mån “vidareutbildade” av arkitekten och genom 

arbetet i referensgruppen. Även hantverkarnas eget intresse inom ämnet har i viss 

mån lett till en högre kompetensnivå.  

Det går inte att mäta huruvida ett arbete gjorts dåligt eller på “fel” sätt utefter ett 

standardiserat schematiskt protokoll på samma sätt som det inte går att mäta om det 

gjorts “rätt”. Det tydliga på Gunnebo är att de avvägningar som gjorts har gjorts med 

så stor hänsyn som möjligt till de omständigheter som funnits på platsen. En 

referensgrupp bildades för att alla relevanta yrkesgrupper skulle medverka. 

Kontinuerlig diskussion mellan dessa yrkesgrupper tillät nyanserade samtal om 

förhållningssätt och vad som skulle göras. De utövande hantverkarna, som vanligtvis 

inte inkluderas, var viktiga spelare i en process där deras arbete blir resultatet av hela 

ambitionen. Och de har visat medvetenhet och eftertänksamhet. Å andra sidan är kan 

det ur ett hantverksperspektiv vara svårt att förstå hur de detaljbeslut som tagits 

passar in i ICOMOS deklarationer då innehållet i riktlinjerna är så pass breda och 

formuleringarna är vaga.  

Allt detta betyder dock inte att ett enhetligt och genomtänkt förhållningssätt inte är 

eftersträvbart. Utan någon som helst lämplig utbildning, kunskapsinsamling, 

diskussion, eftertänksamhet eller ens aspiration om att efterlämna ett “väl utfört” 

arbete skulle detta troligtvis resultera i någon form av förvanskning av vårt 

kulturarv. 

Under det här arbetets gång blev det allt tydligare att det var både svårt och 

opraktiskt att utgå från att det skulle gå att uttyda eller jämföra något 

restaureringsideologiskt dokument eller paragraf med arbetena på Gunnebo Slott. 

Slutsatsen är nog att det för varje rum, tidslager och detalj finns lika många 

påverkande variabler som det finns olika val av verktyg, material och hantverkare. 

Att påstå att en restaureringsarkitekt kan ha ett enhetligt och oföränderligt etiskt 

perspektiv med allt vad det skulle innebära av metoder och förhållningssätt om 

restaurering är helt enkelt en orealistisk slutsats. Inte heller ett kollegie av 

hantverkare eller ens den enskilda hantverkaren har möjligheten att känna sig säker i 

ett bundet perspektiv som konstant går att förlita sig på. 

Slutsatsen jag drar är att alla de aspekter som spelar in i varje litet detaljbeslut är 

specifika för den enskilda restaureringssituationen. Mer objektiva variabler som 

exempelvis tidsåtgång och ekonomiska resurser visar viktiga men inte hela bilden. 

Hantverkarens erfarenhet och kunskaper, hens personliga preferenser och 

arbetsplatsens dynamik är några exempel av variabler som alla har möjligheten att 

påverkat utfallet. Och utfallet och resultatet kan omöjligt bli detsamma om 

omständigheterna förändras. 
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3.2 Diskussion 

Hantverkarnas roll på Gunnebo gör att dokumentation av arbetet är möjligt men den 

borde också vara väsentligt. Deras perspektiv bör finnas med i slutrapporterna då det 

är viktigt att få en nyanserad bild av dokumentationen. Fotografier på alla relevanta 

arbetsmoment och detaljer bör kopplas till beskrivande texter som kort sammanfattar 

bildernas betydelse. Kort och koncis men välgjord dokumentation från dem som 

utfört det faktiska hantverket skulle onekligen gynna kommande generationer av 

hantverkare vars roll det är att ta sig an samma miljöer. Karin Johansson beskriver 

behovet av dokumentation i sin kandidatuppsats om byggnadsvårdsdokumentation; 

 
“Som hantverkare efterfrågar vi information som kan vägleda oss i det arbete vi gör 

och bidra till yrkesmässig utveckling och forskning. Detta kan t.ex. vara information 

om material, arbetsmetoder och verktyg använda både vid uppförandet av 

byggnaden och vid senare förändringar. Det kan också vara redogörelser för de 

resonemang som förts och de val som gjorts samt dokumentation av hantverksspår 

som upptäckts eller försvunnit genom tiderna.” (Johansson 2011, s. 3) 

 

Även andra involverade yrkesgrupper, till exempel byggnadsantikvarier och 

konservatorer skulle dra nytta av noggrannare dokumentation. Nutida hantverkare 

kan använda sig av dokumentationen som referens till liknande arbeten. Denna typ 

av dokumentation som är gjord av hantverkarna finns ej med i rapportskrivningen i 

nuläget. Att få in en bra rutin på kvalitativt dokumentationsskrivande skulle inte 

innebära speciellt mycket extra arbete för hantverkarna men skulle gynna Gunnebo i 

längden. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

4. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING  

 

Otryckta källor 

 

Informanter: 

Andreas Bergerson, finsnickare. Intervju 2022-02-09, 2022-02-22. 

Stefan Günther, slottsarkitekt. Mejl 2022-01-22. 

Susanna Holmström, fönstersnickare. Intervju 2022-02-21. 

Johanna Lindén, intendent. Intervju 2022-02-09. 

 

Gunnebo Slott och Trädgårdar, Digitalt arkiv: 

Gunnebo slott, Mölndal Byggnadsminne i Västra Götalands län. Vård- och underhållsplan 2018. 

GUNNEBO SLOTT. Restaurering av interiören, etapp 1. Historik, skadeinventering och 

åtgärdsprogram. 2019 

GUNNEBO SLOTT. Restaurering av rum 126 och 138. Arbetsbeskrivning för restaurering av 

interiören, etapp 1: del 3, 2019 

GUNNEBO SLOTT. Restaurering av södra fasaden. Historik, skadeinventering och 

arbetsbeskrivning. 2015 

GUNNEBO SLOTT. Restaurering av utvändiga fönster – del av fasadrestaurering etapp 2 och 3. 

Historik, skadeinventering och arbetsbeskrivning. 2016 

GUNNEBO SLOTT. Restaurering av rum 126 och 138. Arbetsbeskrivning för restaurering av 

interiören, etapp 1: del 3, 2019 

RESTAURERING AV GUNNEBO SLOTTS INTERIÖR. Rum 126 Fru Halls kabinett. Antikvarisk 

delrapport. 2020 

GUNNEBO SLOTT. Restaurering av rum 252 och 255. Arbetsbeskrivning för restaurering av 

interiören, etapp 1: del 2, 2019 

 

Tryckta källor 

Blomé, Börje (1977). Kyrkorestaurering i teori och praxis: den italienska restaureringsdoktrinen och dess 

tillämpning vid restaurering av tre svenska kyrkor 1966-77. Diss. Göteborg : Univ. 

Edman, Victor (1999). En svensk restaureringstradition: tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn. 

Diss. Stockholm : Tekn. högsk., 1999 

Götlind, Anna & Kåks, Helena (2014). Mikrohistoria: en introduktion för uppsatsskrivande studenter. 

första upplagan Lund: Studentlitteratur 

Hidemark, Ove (1972). Skoklosters slott: en restaurering. Skokloster: Sörmlands graf. 

Hidemark, Ove (1991). Dialog med tiden. Haderslev: Privattryck 

ICOMOS (1964) The Venice Charter 

ICOMOS (1999) Principles for the preservation of historic timber structures 

Johansson, Karin (2011) Byggnadsvårdsdokumentation. Hantverkarens perspektiv och bidrag 



51 

 

Lundberg, Erik (1966). Att restaurera: Samfundet för hembygdsvård 1916-1966. Stockholm: samf. 

Robertsson, Stig (2012). Fem pelare: en vägledning för god byggnadsvård. [Ny utg.] Stockholm: 

Riksantikvarieämbetet. Tillgänglig på Internet: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/277 

Ruskin, John (1903). The works of John Ruskin. Vol. 8, The seven lamps of architecture. London: 

Seiler, Joakim (2020). Management regimes for lawns and hedges in historic gardens. Diss. Göteborg 

: Göteborgs universitet, 2020 

Wetterberg, O. (2021). Kulturvård – om etableringen av ett i grunden omtvistat begrepp. 

Gustafsson, Christer & Almevik, Gunnar (red.) (2021). Kulturvård: en introduktion. Bokförlaget 

Korpen 

Zettervall, Helgo (red.) (1887). Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader. Stockholm: 

 

Hemsidor 

Nationalencyklopedin. 2022. Restaurering. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/restaurering (hämtad 2022-01-08) 

Gunnebo Slott och Trädgårdar. 2022. ÅTER TILL 1700-TALET – ETT LÅNGSIKTIGT PROJEKT 

https://gunneboslott.se/inlagg/ater-till-1700-talet/ (hämtad 2022-01-22) 

 

Bilder 

Bild på Andreas, s. 16: https://olofappelgren.wordpress.com/2017/03/15/svangda-dorrar-pa-

gunnebo-slott-samt-en-och-annan-hyvel-i-derome/. Hämtad 2022-03-01 

Bild på Susanna, s. 16: https://gunneboslott.se/inlagg/gunnebos-orangeri/ Hämtad 2022-03-01 

Bild på Stefan, s. 16: https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/nytt-orangeri-i-gammal-stil-

1.480634 Hämtad 2022-03-01 

 

Bild förstasidan: Andreas Bergerson 2016. 

Bilder från exemplen: Susanna Holmström och Andreas Bergerson. 

Övriga bilder i arbetet är tagna av författaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/277
https://olofappelgren.wordpress.com/2017/03/15/svangda-dorrar-pa-gunnebo-slott-samt-en-och-annan-hyvel-i-derome/
https://olofappelgren.wordpress.com/2017/03/15/svangda-dorrar-pa-gunnebo-slott-samt-en-och-annan-hyvel-i-derome/
https://gunneboslott.se/inlagg/gunnebos-orangeri/
https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/nytt-orangeri-i-gammal-stil-1.480634
https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/nytt-orangeri-i-gammal-stil-1.480634


52 

 

Bilaga 

Intervjufrågor 

 

Semistrukturerade intervjuer gjordes med hantverkarna. Vi samtalade runt följande 

frågor. 

 

- Vad fick ni ta del av för information innan arbetets början? 

- Hur förmedlade Stefan Günther vad som skulle göras? Motiverades detta på något 

sätt? Med dokument eller riktlinjer osv? Diskuterades dessa med er hantverkare? 

- Hur kom man fram till arbetsprocessen? Diskuterades den fram tillsammans med 

er hantverkare? 

- Hur resonerade ni då ni skulle komma fram till detaljerna i det hantverksmässiga 

utförandet? Varför tog ni de beslut som ni gjorde? Material, verktyg, process osv... 

- Hur gick arbetet till från start till slut? Berätta om processen. 


