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Förord

Restaureringen av Mälsåkers slott började sommaren 1993 och drevs fram till 
utgången av 1996 som en byggnadshytta. Byggnadshyttans verksamhet - 
restaureringsarbete, utbildning, sökande efter förlorade kunskaper och 
förmedling av erfarenheter och återvunnet kunnande - utvecklades successivt 
under alla år.

Nu är de utvändiga arbetena avslutade. Invändigt återstår rummen i slottets 
västra del. Restaureringen har hittills kostat drygt fyrtio miljoner kronor av 
arbetsmarknadsmedel plus ersättningar i form av ALU och studiebidrag. 
Riksantikvarieämbetets program Tradition &C byggproduktion har bidragit med 
1.8 miljoner för att utveckla snickeriverkstaden och för att dokumentera 
hantverket.

Mer än femtio byggnadsarbetare, smeder, stuckatörer, målare, konserva
torer och arkitekter har medverkat i restaureringen. Hyttan har återupplivat 
hantverkskunnande och kunskap om material och äldre byggnadsteknik. 
Genom studiebesök, utställningar och seminarier har kunskap och engagemang 
även spritts till stora grupper utanför hyttan.

Med den här rapporten har vi velat sammanfatta intryck och erfarenheter 
från arbetet på Mälsåker - innan de inblandade skingras och minnesbilderna 
förlorar sin skärpa. Vi har valt att låta sex huvudroller komma till tals: projekt
ledaren, generalentreprenören, arkitekten, konservatorn och de lärare som 
ansvarat för återskapande av stucktak och nytillverkning av snickerier. På så 
sätt speglar rapporten också den breda diskussion som förts på byggmötet och 
arbets beredningen.

Tack till alla Er som i olika roller medverkat under de gångna tre och ett 
halvt åren! Ett särskilt tack till Maud Naess med personal på Arbetsförmed
lingen i Strängnäs, som aktivt verkade för den goda bemanningen, och till de 
föreläsare och lärare som inte nämns på andra ställen i rapporten.

Byggnadshyttan var en arbetsplats med en öppen och levande dialog. Den 
positiva stämningen är en viktig förklaring till det goda resultatet. Vi hoppas att 
den återspeglas också på de följande sidorna.

Stockholm i februari 1997

Christian Laine 
styrgruppens ordförande

Hans Sandström 
projektledare
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Ett medeltida tornhus med tunnvälvd källarvåning och en enkel fritrappa. Så kan Maisåker ha 
sett ut i början av 1500-talet.

I6 0$ b'niC SfTcp

Hans Åkesson Soop utökade godset. Det nya ”1608 års hus” fick skev östgavel då det delvis
byggdes på den gamla grunden. Huset hade parstugans plan och två våningar.
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Mälsåkers slott
Hans Sandström

Inte bara ett barockslott

Mälsåker är ett av landets ståtligaste barockslott, men dess byggnadshistoria 
börjar redan på senmedeltiden. Det får sin nuvarande utformning först på 
1670-talet. Dåvarande ägaren, riksrådet Gustav Soop, räknas till periodens 
rikaste män. Han anlitar Nicodemus Tessin d.ä. som arkitekt och låter 
genomföra en total omgestaltning av såväl interiör som exteriör.

Tessins utgångsläge är en rektangulär byggnad från tidigt 1600-tal, byggd 
på resterna av ett senmedeltida hus. I källaren är det medeltida tornhuset fort
farande synligt. Byggnaden förses av Tessin med ett nytt trapphus och fyra 
flyglar och fasaden omgestaltas efter barockens ideal. Hantverksmästare från 
Stockholm tillkallas för att smycka rummen med Stuckatur, vävtak, paneler och 
mönsterlagda golv. Stuckatör är Carlo Carove, inflyttad från Italien och känd 
även från Drottningholm och Ulriksdal.

Vid mitten av 1700-talet kommer Mälsåker i släkten von Persens ägo. En del 
av sovgemaken får då ny rokokoinredning men övervåningens barockpaneler 
och stucktak lämnas orörda. Andra hälften av 1800-talet är en period då nya 
ägare snabbt avlöser varandra utan att lämna märkbara spår. Den siste som 
genomför större förändringar är ingenjören Åke Sjögren, ingift i släkten Nobel 
och ägare under åren före första världskriget.

Interiörförändringarna är i huvudsak begränsade till bottenplanet och själva 
bostadsplanet på andra våningen. I gäst- och festrumsvåningen högst upp i 
slottet har barockinredningen i stort sett stått oförändrad fram till vår tid.

Rum 3:K, fotograferat av Erik Andrén i mitten av 1930-talet. 
Stucktaket, sextonhundratalsputsen på väggarna, panelerna med sin 
originalfyllning, den stora spisen och det mönsterlagda golvet - allt 
framträder med stor skärpa.
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Den tredje våningen byggdes på under första hälften av 1600-talet. Denna gårdsbild är 
rekonstruerad med stöd av en karta från 1670-talet.

Omkring år 1680. Gustaf Soops barockslott står färdigt. Taket är spånklätt och fasaderna har 
ljust ockra väggfält och kimröksgrå pilastrar och sockel.
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Nordiska museets undersökningar

Av stor betydelse för möjligheterna på Mälsåker är de undersökningar som i 
mitten av 1930-talet, för Nordiska museets räkning, gjordes av Erik Andrén och 
Sander Rosén. Andrén fotograferade samtliga rum, de skulpterade stucktaken 
och de mönsterlagda golven, som om han visste vad som skulle inträffa några år 
senare. Hans bilder har förstorats och utgör tillsammans med inventarielistor 
och Roséns uppmätningar en oersättlig källa för de pågående arbetena.

Andréns bok publicerades 1945 som nr 21 i serien Nordiska museets hand
lingar. Skyddsomslaget pryds av en flygbild som visar ett vintrigt Mälsåker utan 
tak, med snö på de oskyddade murkrönen.

Branden

Under de sista krigsåren ägs slottet av norska legationen och används som 
"polisskola". Den 24 januari 1945 utbryter eld på vinden ovanför stora salen. 
Yttertaket förstörs och vindsbjälklaget och stucktaken störtar in. Släcknings
arbetet och den under lång tid bristfälliga taktäckningen ger svamp och röta 
fäste i bjälklag och paneler.

Slottet överlåtes till staten år 1951 och det förvaltas sedan dess av 
Riksantikvarieämbetet. Rekonstruktionen av yttertaket avslutas 1952 och under 
de följande åren genomförs en del insatser, som i efterhand måste bedömas som 
missriktade. Som förberedelse för ny användning (arkiv) ersättes de gamla, 
delvis förstörda bjälklagen under 1960-talet med betongkonstruktioner. I ett 
AMS-projekt några år senare byts alla originalfönster och -karmar mot nya, 
fabrikstillverkade.

Alltifrån branden och fram till idag har slottet stått utan användning.

Konsthögskolans insats 1990-91

Slottets nyare historia inleds hösten 1990-91 då avdelningen för restaurerings
konst vid Konsthögskolans arkitekturskola ägnar hela läsåret åt Mälsåker. 
Studierna resulterar i en förundersökning och ett restaureringsprogram som 
lyfter fram slottets kvaliteter. Programmet visar hur de unika interiörerna kan 
återskapas, antingen med räddat ursprungsmaterial eller genom rekonstruktion 
med utgångspunkt i originalfragment och foton.

Arkitekturskolan möts på hösten 1990 av interiörer som kunde få många att 
tappa modet: lådor med krossade stuckdetaljer, hopsamlade efter branden, 
väggpaneler i travar eller delvis fastgjutna i de nya betongbjälklagen, rullar med 
vävtak, 1970-talsfönster med rutor av okrossbar makrolon, här och var spår av 
hussvamp. Först ett långvarigt arbete i slottet och i arkiven visar en annan 
möjlig verklighet. Ursprungssnickerierna finns i stor utsträckning kvar med 
målad dekor från Tessins tid. De skulpterade stucktaken går att rekonstruera. 
Räddade originaldelar kan dels återanvändas, dels utnyttjas som förlaga. Den 
invändiga putsen är på många väggar intakt och det finns även spår av 
draperimålningar från tiden före Tessins stora omdaning.
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MÄLSÅKERS SLOTT 
PLAN 0. SKALA 1:200

Källarvåningen. Det medeltida tornhusets källare är skev i förhållande till de senare 
påbyggnaderna.

MÄLSÅKERS SLOTT
PLAN 1. SKALA 1:200

Plan 1, entrévåningen med terrassen och det stora trapphuset på norrsidan. Rum 1:C är 
kyrksalen med valv från tiden före Tessin. I den sydöstra flygeln ligger ingenjör Sjögrens 
jugendinspirerade arbetsrum.
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MÄLSÅKERS SLOTT
PLAN 2. SKALA 1:200

Plan 2, bostadsvåningen med grisaillemålade vävtak. Mot öster hade familjen von Fersen sina 
bostadsrum och denna del präglas ännu av 1750-talets ombyggnader. Spisarna ersatta av 
kakelugnar. Rum 2:C är ”rokokosalongen” eller grevinnans förmak.

MÄLSÅKERS SLOTT
PLAN 3. SKALA 1:200

Plan 3, festvåningen med skulpterade stucktak och stora spisar. Barockens inredning har inte 
förändrats av slottets senare invånare. Rum 3:C är barocksalen. Rum 3:Y är det lilla kabinett, 
som rekonstruerats helt med hantverksmässiga metoder.
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Restaurering och utbildning

På Riksantikvarieämbetet diskuteras samtidigt hur man bäst skulle kunna 
avhjälpa bristen på hantverkare som kan åta sig kvalificerade uppgifter inom 
byggnadsvården. Vidareutbildning, knuten till ett objekt som Mälsåker, 
framstår tidigt som en metod värd att pröva. Kunskap om material och 
arbetsmetoder måste återerövras och ett antikvariskt synsätt inplanteras bland 
dem som skall utföra själva arbetet.

Mälsåkersprojektet tar fastare form när Riksantikvarieämbetet hösten 1992 
får del av arbetsmarknadsmedel. En inventering av snickerier och vävtak som 
räddats undan branden kan påbörjas. Projektering för en första etapp (av 
planerade fyra) startar. Som projektorer anlitas tidigare elever från arkitektur
skolans kurs genom arkitektkontoret Byggnadskonst, arkitektur och konst HB.

Vintern 1993 tas de första kontakterna med Arbetsförmedlingen i Strängnäs. 
Tiderna har förändrats och det står klart att en naturlig målgrupp för vidare
utbildning är arbetslösa byggnadsarbetare.

12



Byggnadshyttan Maisåker
Hans Sandström

Slottsrestaurering

Det restaurerade Mälsåker är tänkt att användas som annex till statens 
porträttsamling på Gripsholm, öppet endast under sommarmånaderna. Ett 
sådant utnyttjande kräver ingen uppvärmning och inga andra installationer, 
utöver säkerhetsarrangemangen. Det tillåter en restaurering på husets villkor. 
Rum med olika färdignivåer, som illustrerar restaureringsarbetets förutsätt
ningar och faser, kan lätt kombineras med museets krav.

Restaureringsarbetet har som övergripande mål att återupprätta slottets 
unika värden. Det innebär bland annat att insatserna varierar med rummens 
karaktär och förutsättningar och att rummen förs till olika färdignivåer och 
tidsepoker. Stilenlighet i sig är inte något eftersträvansvärt. Avgörande är vad 
som finns dokumenterat av utseendet före branden och hur mycket som finns 
kvar av paneler och andra snickerier, av vä vtak och stuckdetaljer. Ingenstans 
får rekonstruktioner göras " ur luften". Då lämnas rummet hellre ofärdigt.

Den första perioden präglades av betongrivningar men också av tunga 
stomkompletteringar. Mellanväggar återuppfördes och golvet i den stora 
barocksalen rekonstruerades i 1600-talets teknik och uppbyggnad - så långt vi 
kunde nå. Sedan har verksamheten "normaliserats". Tillverkning av nya 
fönsterkarmar och -bågar har pågått ständigt eftersom 1970-talets fönster inte 
passar med originalsnickerierna. Stuckverkstaden har sysselsatt både skulptörer, 
som arbetar med modellering, och stuckatörer som arbetar med gjutdetaljer och 
montering. Smedjan har restaurerat gamla smidesdetaljer och nytillverkat spik, 
beslag, lås och verktyg.

För alla inblandade har arbetet inneburit ständiga valsituationer och princi
perna för restaureringen har prövats och utvecklats. Vad skall sparas? Vilken yta 
är den mest värdefulla? Vad kan rekonstrueras? Vilken teknik skall användas? 
Vilka material? En konsekvens av uppläggningen har varit att olika yrkesgrup
per arbetat sida vid sida i samma rum. På det sättet har förståelsen ökat för både 
helheten och de egna insatserna. Konservatorerna är inriktade på att restaurera 
de gamla kulturlagren. Andras yrkesetik strävar mot perfektion i hantverket. 
Arkitekten har som en av sina uppgifter att försvara den visuella helheten.

Interiörerna har i hög grad kommit att präglas av konservatorernas synsätt. 
Åldrad yta med historia har alltid gått före nymålad yta. Trä som kan sparas har 
sparats och ifyllningar gjorts så små som möjligt. På väggpanelerna har brand- 
eller stötskadade hörn lagats så att 1600- eller 1700-talets yta kan bevaras. De 
grisaillemålade vävtaken har återfått sin lyster efter enbart konsolidering med 
fisklim. För att prakten skall komma fram har också taklisten rekonstruerats 
och målats med ledning av Andréns fotografier.

Ersättande konstruktioner skall alltid utföras med metoder och material som 
är likvärdiga originalets. För det talar såväl tekniska som estetiska och 
moraliska skäl. Det är självklart att varje komplettering måste leva och åldras 
med originalmaterialet - både som konstruktion och som del i en rumsgestalt - 
men också hantverkskunskapen i sig, vägen till det färdiga resultatet, har ett
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värde. Genom att hålla de ursprungliga hantverksmästarnas arbetsmetoder, 
verktyg och material som rättesnöre visar vi vederbörlig respekt för deras 
kunnande och insatser.

Hyttans organisation och bemanning

Byggnadshyttan etablerades i juni 1993. Beteckningen " byggnadshytta" är 
inspirerad av föreställningar om organisationen vid de stora medeltida byggena 
och den står dels för de egentliga verkstäderna, dels för den gemenskap som 
samtliga i bygget medverkande tillhör. Genom denna skapas förutsättningar för 
en dialog mellan hantverkare, konservator och arkitekt som är nödvändig för 
utveckling av kunskap och för ett gott resultat.

Riksantikvarieämbetet är beställare och kursanordnare och svarar för 
projektledningen. Ansvarig för den praktiska samordningen av bygge och 
utbildning har varit generalentreprenören Reinhold Bygg Stockholm AB, som 
stått för byggadministration och försett hyttan med en hyttmästare (platschef) 
och etablering i form av bodar, lektionssal, verkstäder och maskiner. Konserva- 
torsarbetena har drivits i egen regi genom RIK, Riksantikvarieämbetets 
institution för konservering (nuvarande Antikvarisk-tekniska avdelningen).

Arkitektkontoret har haft en filial med två ritbord på Mälsåker. Arkitekter
na har funnits där 2-3 dagar i veckan och skött även den kontinuerliga bygg- 
kontrollen och dokumentationen. Som överkontrollant och rådgivare har 
professor Ove Hidemark medverkat.

Under den första etappen, 1993-94, var alla med några undantag knutna till 
byggnadshyttan genom ALU - arbetslivsutveckling. Från augusti 1994 kunde 
uppläggningen tydligare inriktas mot sitt syfte: arton nya elever fick först en 
period med utbildningsbidrag i 20 veckor och därefter en tidsbegränsad

Hyttans medlemmar avporträtterade på väggen i hyttmästarens kontor.
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anställning fram till den 30 juni 1995. Tolv av dem som var med första året fick 
stanna kvar som (arbetande) handledare. Denna modell kom att tillämpas även 
för den senaste etappen 1995-96.

Specialister inom skilda områden har medverkat genom föreläsningar eller 
ett par dagars laborationer. Bland dem har funnits både akademiker och hant
verkare. Såväl dessa lärare som handledarna har tillsammans med arkitekt, 
konservator och hyttmästare tillhört hyttans " basorganisation", som finansierats 
av beställaren. Eleverna, som tillbringat ett år på Mälsåker, har i huvudsak fått 
sin ersättning av Arbetsförmedlingen.

Hyttan har tillsammans med Arbetsförmedlingen i Strängnäs handplockat 
elever både inom och utom det närmaste upptagningsområdet. Alla intresserade 
bjöds in till ett möte på Mälsåker. Då visades hyttan, det informerades om 
projektets inriktning och äldre elever stod till förfogande för frågor. Var och en 
fick sedan i en skriftlig ansökan lämna meritförteckning och motiv för att söka.

År 1994 var omkring 45% av byggnadsarbetarna i regionen arbetslösa men 
fördelningen mellan yrkena var ojämn. Det fanns många arbetslösa snickare 
medan murarna var få och konservatorer och stuckatörer tillhör grupper som 
oftast har en annorlunda knytning till arbetsmarknaden. Av dessa senare 
hämtades många från Stockholmsområdet. Försök att vidga upptagnings
området för snickare, murare och smeder var inte framgångsrika.

Skola för hantverkare

Utbildningens närmaste mål har varit att utveckla de medverkandes kunskaper 
för arbete i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Teori och praktik har varvats. 
De praktiska arbetsmomenten har utgjort steg i restaureringen av Mälsåker men 
samma avgörande kunskaper och grundläggande synsätt gäller för all god 
restaureringskonst, vare sig det handlar om slott eller lagårdar. Hantverkaren 
ska lära sig att tänka antikvariskt, att läsa det äldre materialet innan han tar 
fram verktygen.

De teoretiska lektionerna har varit av två slag. Dels gemensamma föreläs
ningar i ämnen som teknik- och arkitekturhistoria, restaureringskonstens 
historia och ideologi, virkeslära, undersöknings- och dokumentationsmetoder, 
byggnadsvårdens organisation m.m. Dels mera yrkesegna lektioner eller labora
tioner i material- och verktygskunskap och de olika byggnadshantverkens 
historia. Både snickare och murare har tillsammans med smederna fått tillverka 
egna verktyg som profilhyvlar och putsslevar. Tiden för lektioner och labora
tioner har beräknats till 200 timmar, med en koncentration till de tjugo veckorna 
på hösten.

Kunskap som skall sitta i handen överförs från handledare till elev eller, om 
ingen egentligen vet hur man skall göra, utvecklas av gruppen tillsammans 
genom att man prövar och återerövrar teknik och verktyg. Så har ofta varit 
fallet på Mälsåker och så måste vara fallet när ingen längre nu levande har 
direkt kunskap om hur arbetet en gång utfördes: dlSBN 91-7209-105-3ialog mellan 
arkitekt och hantverkare, experiment och arkivstudier, laboratorieanalyser och 
studiebesök.

Ibland kommer man vidare genom att hantverkaren får "utsätta" sig för ett 
visst material eller ett visst verktyg. Många timmar har lagts på att söka 
efterlikna den teknik som ursprungligen användes för de stora stucktaken:
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Nya pilastrar för barocksalen. Mats Tjernberg och Freddy Gustafsson hyvlar 
kannelurer i furuplank som förberetts i hyttans egen virkestork.

analyser har visat att de grova formerna modellerades i ett kalkbruk med 
inblandning av tegelkross och gips. Det ger ett material som passar för 
modellering men ingen av våra skulptörer har orkat stå med armarna uppåt och 
arbeta så som Caroves assistenter en gång måste ha gjort. Dels av omtanke med 
stuckatörerna, dels med hänsyn till det eftersträvade uttrycket valde därför 
hyttan att tillämpa en modifierad teknik: större detaljer som måste nytillverkas 
formades i lera på ett bord, göts sedan i gips och monterades i taket på modernt 
sätt. Ett övergripande mål har varit att så mycket originaldelar som möjligt ska 
återmonteras.

Byggmötet har varit viktigt. Handledare från alla yrkeskategorier har 
medverkat tillsammans med hyttmästare, arkitekt, konservator och kontrollant. 
Bäst har mötet varit när det fungerat som ett seminarium och det har vid behov 
utvidgats med fler deltagare. De antikvariska önskemålen har här brutits mot 
hantverkets möjligheter: kan en kombination av modern fräsmaskin och hand- 
hyvling accepteras och ge den rätta ytan åt de nya karmarna, hur skall fyllningen 
i de nya bjälklagen göras för att efterlikna 1600-talets bjälklagsfyllningar, hur 
skall fönsterblecken tillverkas när smedjan inte kan köpa smidd plåt?

Inför etapp 1994-95 kunde hyttan köpa och bearbeta trä på rot av hög 
kvalitet. Som experiment uppfördes en kransåg som alla fick pröva, men den 
stora mängden stockar sågades i en inhyrd bandsåg. Allt virke lades på tork över 
vintern. Försök med kalkbränning inleddes i en egen liten ugn. Syftena var dels 
att genom praktiskt arbete lära känna hela processen från kalksten till puts, dels 
att undersöka kvaliteten på sten från några av de kalkbrott som ännu på 1930- 
talet var viktiga leverantörer men som idag är nedlagda.
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Kalkugnen bar använts för pedagogiska bränningsförsök. Den rymmer ca 200 kg sten och 
eldas med ved. Till Tessins bygge levererades kalk från såväl Gotland som Åland och Öland.

Kunskap för framtiden

De som arbetat på Mälsåker vill utan undantag fortsätta att arbeta med restau
rerings- och ombyggnadsprojekt. Att rädda dem kvar i branschen har varit en 
viktig fråga för utbildningsanordnaren, Riksantikvarieämbetet. Ett intyg som 
redogör för undervisningens och praktikens innehåll har lämnats efter genom
gången kurs och det har kompletterats med annan information om verksam
heten. Ändå är det svårt för många att komma i arbete. Uppdrag där de nya 
kunskaperna utnyttjas till fullo har endast de fått som vågat starta eget företag.

Övergången till ett industrialiserat byggande har medfört att traditionellt 
hantverkskunnande inte längre efterfrågas. Därför talas idag mycket om för
lorad hantverkskunskap. En modern byggnadsarbetare monterar efter fast
ställda ritningar. En hantverkare är - förenklat uttryckt - en ifrågasättande och 
uppfinnande person med ett helhetsansvar. Den som ska ta hand om gamla hus 
måste återerövra detta hantverkarens sätt att tänka.

Byggnadshyttan Mälsåker har för alla inblandade medfört ett förändrat 
synsätt. Tilltron till färdiga lösningar har ersatts av en öppenhet inför byggna
dens ständigt nya krav. Hantverklig kunskap om material och verktyg har också 
väckt en känsla för kvalitet som kommer att återverka in i det vanliga byggandet.

Dokumenterat hantverk

Att visa möjligheterna är ett sätt att skapa efterfrågan. Det är inte bara 
hantverkaren som ansvarar för slutresultatet. Det är beställarna och deras 
representanter - fastighetsägare, förvaltare, arkitekter och byggmästare - som
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ytterst ställer kraven i byggandet, som bestämmer ambitionsnivå och 
kvalitet. Med dem som viktig målgrupp har hyttan därför dokumenterat sitt 
arbete i både filmer och enkla rapporter - ”hantverksdokumentationer”.

Filmerna är introduktionsfilmer, avsedda att användas i undervisningen på 
universitet och högskolor och i gymnasiets byggprogram. Sex filmer på 12 - 20 
minuter vardera visar de olika hantverken på Mälsåker. En lite längre film är 
inriktad på de ideologiska diskussionerna - ”Restaureringsprinciper i 
tillämpning” - och en film visar hur det lilla kabinettet 3:Y återskapades med 
uteslutande hantverkliga metoder - ”En verkstad i Tessins kabinett”. Producent 
för samtliga har varit MovelTMedia genom Maidi Eriksson och Tommy 
Wiberg.

Hantverksdokumentationerna är ett slags kompendier som ger den som 
ritar och skriver en djupare förståelse. Tanken att snickaren, smeden och 
stuckatören själv ska dokumentera sitt arbete utvecklades successivt. En av 
arkitekterna har varit redaktör och anteckningarna har vuxit fram i diskussion 
mellan hantverkare och arkitekt, i de fall hantverkaren inte valt att själv ansvara 
för hela produkten.

Från början fanns en tveksamhet hos en del yrkesmän. De var rädda att 
avslöja yrkeshemligheter och därmed kanske rycka undan försörjnings
möjligheter. Denna åsikt har sedan försvunnit och alla är nu överens om att 
dokumentation snarast fungerar som marknadsföring - den bekräftar att 
kunskapen finns och att det går att beställa arbete med höga hantverks- 
ambitioner.

Både filmer och hantverksdokumentationer kan köpas hos Riksantikvarie
ämbetets informationsavdelning.
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Entreprenörens roll
Karl-Gustaf Söderström

Som representant för entreprenadföretaget Reinhold Bygg Stockholm AB, skall 
jag här nedan försöka att sammanfatta mina synpunkter och erfarenheter från 
de första åren vid Mälsåker.

Förutsättningarna för projektet var att återskapa det brandskadade slottet 
med arbetslösa byggnadsarbetare från regionen och samtidigt utbilda dessa i 
gammalt hantverkskunnande och byggnadsteknik. Uppgiften kändes redan från 
början oerhört spännande.

Möjligheterna att bedriva arbetena som en byggnadshytta hade konstaterats 
som mycket lämpliga, innan jag kom in projektet och beslut hade fattats att i 
denna form skulle praktiska arbeten och utbildning med föreläsningar 
komplettera varandra.

1993-94

Arbetet med att etablera och bemanna hyttan kunde börja - men med vad? De 
flesta av oss som var engagerade i projektet hade ju ringa erfarenheter från 
liknande verksamhet i det dagliga livet. Jag minns väl hur vi i senare bygg- 
mötessammanhang diskuterade om den rätta benämningen skulle vara 
bygghytta eller byggnadshytta.

I avtal med vår beställare - Riksantikvarieämbetet (RAÄ) - var reglerat hur 
upphandlingar, materialinköp och övriga kostnader skulle handläggas mellan 
parterna. Det var därför självklart och naturligt att jag tillsammans med RAÄ:s 
Hans Sandström omgående startade budgetarbetet för den första etappen fram 
till den sista juni -94.1 samband med budgetarbete speglas möjligheterna och 
utrymmet tydligare till vad man tror sig kunna prestera inom såväl föreläsningar 
som praktiska tillämpningar. Således blev upprättad budget ett hjälp- och 
styrmedel för den fortsatta planeringen.

En av de tyngre posterna i första årets budget får tillskrivas rivning av 
betongbjälklagen i plan 2 och 3. Kostnad ca 750.000 kr. Dessa arbeten upp
handlades på entreprenad - dels för att vinna tid, dels för att rivningsarbetena 
inte motiverade en utbildningssatsning.

Parallellt med budgetarbetet pågick andra prioriterade arbeten, som att 
anpassa arbetsplatsområdet med nödvändig etablering av bodar, verkstäder, 
föreläsningsutrymme, kontor m.m. Dessa arbeten var givetvis viktiga, men ändå, 
de skilde sig inte så mycket från en normal arbetsplatsetablering.

De viktigaste och kanske svåraste frågorna enligt mitt förmenande, var att få 
kontakt med kompetenta personer inom de planerade utbildningsområdena, 
villiga att helhjärtat engagera sig i ”vår” hytta. Även vid rekryteringen av 
yrkesarbetare ställdes krav som borde uppfyllas. Att fylla utbildningsschemat 
med föreläsare i de övergripande ämnena som arkitekturhistoria, äldre 
byggnadsteknik, byggnadsvård, slottets historia och många fler, kunde lösas 
med hjälp av personer som ingick i hyttans styrgrupp. Att finna föreläsare till 
mer specifika, yrkesinriktade föreläsningar var något svårare.
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Januari 1996. Byggnadshyttan från norr. Björn Björkqvist och Hannu Takalo spräcker ut ett 
tröskelämne i ek för vidare lagring. Slottets östra del är avfärgad och klar.

20



Yrkeslärare - eller handledare som vi senare kom att kalla dem - skulle även 
rekryteras. Var finna dessa yrkesarbetare med mångårig erfarenhet, vitsordad 
hög kompetens, helst boende på orten, med ett brinnande intresse för restaure
ringsar beten och byggnadsvård?

Snickare - Tommy Lindholm, Reinhold Bygg Stockholm AB
Murare, på deltid - Uno Karlsson, egen företagare
Stuckatör, på deltid - Helge Skräddars, Stuck-Bema AB
Smide, på deltid - Tore Stenfeldt, Boo Smide
Konservator - Ingrid Hemgren, Riksantikvarieämbetet (egen regi)

Som jag tidigare nämnt, var en av av byggnadshyttans målsättningar att utbilda 
arbetslösa byggnadsarbetare från länet i gammal byggnadsteknik och man skulle 
i praktiskt utövande tillämpa vad man lärde sig teoretiskt.

Efter sammanträffande med Arbetsförmedlingen (AF) i Strängnäs, stod det 
klart att möjligheten till arbetsmarknadsstöd var att restaureringsarbetena vid 
Mälsåker skulle drivas som ett ALU-projekt. Eftersom ALU (arbetslivsutveck- 
ling) vid den tidpunkten hade - ska vi säga? - en dålig klang, inte minst inom 
facket, så blev ju inte rekryteringsfrågan mindre spännande.

Enligt reglerna omfattade ALU-perioden för den enskilde max 6 månader, 
men här vid Mälsåker skulle de som var intresserade, få tiden förlängd fram till 
den 30 juni 1994. Detta innebar en ALU-period upp till 10 månader, beroende på 
när respektive individ började.

Efter samråd med AF i Strängnäs samt med deras hjälp, skickade vi ut en 
intresseanmälan till registrerade arbetslösa byggnadsarbetare.

Intresseanmälan innehöll förutom information om utbildning och arbeten 
vid slottet, även önskvärda kriterier, som de sökande om möjligt skulle 
uppfylla. Dessa innebar, att de skulle ha genomgått yrkesgymnasielinjen, 
hunnit skaffa sig några års erfarenhet från sitt yrke samt befinna sig i 
lämplig ålder ca 25 till 40 år.

De yrkesgrupper vi i första hand sökte var träarbetare, murare, smeder och 
stuckatörer. När anmälningarna till ALU-proj ektet hade kommit in, visade det 
sig att den största intressegruppen fanns bland träarbetarna. Även murare och 
smeder var någorlunda väl representerade. Däremot var det färre stuckatörer 
som anmält sig än vad vi hade förväntat oss.

Bemanningen av hyttan löste sig således inte på någon vecka, utan det pågick 
nästan ett kontinuerligt sökande av intresserade personer inom olika yrkes
grupper fram till årsskiftet 1993/94. Här bör även tilläggas att några som börjat 
valde att sluta av olika anledningar och därför skulle ersättas av andra.

Efter hand som hantverkarna började vid hyttan, startade de praktiska 
arbetena i slottet. Hösten -93 gick till stora delar åt till att inventera stuckatur- 
rester från de ursprungliga taken, sortera inredningssnickerier och rester av 
dessa till respektive rumsenhet. Även rivningsarbetet av betongbjälklagen hade 
kommit så långt att arbeten med att ersätta betongen med träbjälklag hade 
startat. Ett av de mer omfattande och styrande arbetena på projektet visade sig 
vara tillverkningen av fönsterkarmar med bågar. De fönstersnickerier som fabriks- 
tillverkats och monterats på 1970-talet skulle ersättas med på platsen nytill- 
verkade, så identiskt lika 1700-talsfönstren som möjligt och med de resurser som 
stod byggnadshyttan till buds. En av anledningarna till fönsterbytet var att de 
invändiga smygpanelerna som hade individuella mått, skulle anslutas till karmarna 
som således måste måttsättas, med utgångspunkt från anslutande paneler.
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Beslagning av nya fönster. Snickaren är Krister Johansson.

Fönstertillverkning med montering av dessa pågick fram till sommaren 1996 
och omfattade ca 130 karmar med 4 bågar till varje karm. Av tidsskäl pågick dessa 
arbeten kontinuerligt, med tanke på förestående fasadputs, vilken skulle anslutas till 
karmarna. Som utbildningsobjekt var fönstertillverkningen mycket lärorik.

För att vi skulle kunna förverkliga ovanstående nämnda arbeten och med 
dem många, många andra, så krävdes material av hög kvalitet som svarade upp 
till de högt satta krav som var ställda på slutprodukterna.

Att lyfta på telefonluren och ringa till första bästa byggvaruhus var inte att 
tänka på. Som ett exempel vill jag nämna, när vi skulle anskaffa svensk luft- 
torkad ek till karmarna i slottets mittdel. Efter många samtal landet runt, fick vi 
slutligen kontakt med en person som kunde leverera ek, lufttorkad 6 år på en 
loge i Öregrund.

Det här var ett exempel, som visar svårigheterna eller tillfälligheterna vid 
anskaffning av för ändamålet tjänligt material. Material som ofta är aktuella vid 
denna typ av restaureringsarbeten, är inte vad vi betecknar som dagligvaror, 
utan man kan tvingas anskaffa dessa från andra delar av landet eller utlandet 
och det kräver mer tid vid inköpstillfällena.

När vi människor är intresserade och tycker att det som vi är sysselsatta med 
är roligt, då går tiden fort. I detta avseende var inte Mälsåker något undantag. 
Efter hand som månaderna gick kunde konstateras, hur hyttans yrkesmäns 
intresse för föreläsningar och arbete ökade och deras synsätt på restaurerings- 
arbetet förändrades dag för dag. Man visade respekt för befintliga ytskikt som 
skulle bevaras, man visade intresse för andra yrkens utförda arbeten, man visade 
nyfikenhet över det mesta, man frågade. - Byggnadshyttan började ta form.

Första tidsperioden (ALU-perioden) närmade sig sitt slut. Varje ”gubbes” 
utbildningsperiod hade följts upp avseende föreläsningsdeltagande, och vad han 
hade jobbat med under sin tid vid hyttan. Med denna uppföljning som underlag, 
kunde vi sammanställa intyg, som redovisade hur lång tid varje yrkesman del
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tagit i olika aktiviteter under sin tid vid Byggnadshyttan Mälsåker. Intyg erhöll 
var och en vid en liten skolavslutning under trevliga former i slutet av juni 1994.

Som jag tidigare nämnde var ALU-formen mindre populär när vi startade 
projektet. Orsakerna till detta är naturligt flera, men personligen tror jag att i 
många fall har ALU-arrangörer ej mäktat med att ge ALU-personalen den 
utveckling som faktiskt ALU står för. Många av första årets deltagare på 
Mälsåker anförtrodde mig att de tidigare i sina arbeten ej fått lära sig så mycket 
som under det gångna året på hyttan. Jag är övertygad om att det låg mycket i 
detta påstående.

1994-95

Uppläggningen av etappen 1994-95 hade varit föremål för diskussioner och 
planeringssamtal under våren 1994. Eftersom de ekonomiska förutsättningarna 
inför hösten 1994 var gynnsammare än inför etapp I, fick vi möjlighet att utöka 
antalet handledare inom respektive yrkesgrupp. Denna utökning rekryterades 
med deltagare från etapp I. Detta innebar att etapp II kunde tillgodogöra sig 
denna grupps kompetens, i kombination med att nytillkomna hantverkare 
entusiasmerades av deras intresse och kunnande.

Trots de bättre ekonomiska förutsättningarna så fanns där givetvis ingen sjö 
att ösa ur. Således fanns ingen möjlighet att samtliga ALU-arhetare från etapp I 
kunde få anställning som handledare. En mindre grupp erbjöds anställning efter 
samråd med byggfacket och Arbetsförmedlingen. Vid rekryteringen av hand
ledarna tillämpade vi turordningsregeln.

Visst kändes det inombords, när man konstaterade besvikelsen hos dem, 
som ej kunde beredas en fortsättning på Byggnadshyttan Mälsåker.

Formerna för nyrekrytering av arbetskraft hade diskuterats fram även i detta 
fall med byggfacket och Arbetsförmedlingen. Reglerna för arbetsmarknadsstöd 
gav möjlighet att erbjuda arbetslösa 20-veckorsutbildning och därefter en 
anställning med rekryteringsstöd fram till sommaren 1995.

Inför föreläsningarna för etapp II var vi bättre rustade. Nu hade vi 
kontaktnätet med föreläsare och yrkesspecifika lärare som hade ”tagit till sig” 
Mälsåker med nästan samma intresse som alla vi andra.

Vad som låg utanför det föreläsningsprogram som hade genomförts i etapp I, 
var att vi tillsammans planerade in en bokförings- och ekonomikurs. Omfatt
ningen på kursen var likvärdig den som genomgås vid kurser att starta eget. 
Tanken var att ge möjlighet för den enskilde att söka mästarbrev inom sitt yrke. 
En kursledarinna anlitades från Strängnäs och hon höll denna kurs i hyttans 
föreläsningslokal på arbetsplatsen. Hyttan stod för en del av erforderlig kurstid 
och deltagarna själva för merparten på sin fritid.

Även etapp II gick försvinnande fort. Det var roligt var gång man besökte 
arbetsplatsen, där man fick ta del av och konstatera, med vilket intresse och 
engagemang alla yrkesgrupper jobbade.

Med samma upplägg och trevliga anda, avslutades denna etapp den 28 juni 
1995 med utdelning av deltagarintyg, musik och en enkel förtäring.
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199S-96

Etapp III skulle komma att omfatta perioden augusti -95 till juni -96. Vissa 
aktiviteter som var angelägna att färdigställa inför vintern -96, förlängdes dock 
t.o.m. den 31 oktober -96. Bland dessa arbeten kan nämnas fasad-, konservators- 
och stuckaturarbeten.

I likhet med etapp II bedrevs arbetena med arbetsmarknadsstöd] ande 
åtgärder: 20-veckorsutbildning hösten -95 och visstidsanställning fram till 
sommaren -96. Utbildningsplanerna, såväl de teoretiska som praktiska, kom att 
följa i stort sett föregående års. Givetvis hade även vi som stod ansvariga för 
utbildning och byggnadshyttan, tillfört ämnen som komplement till tidigare 
utbildningsplaner. Bland annat uppfördes en kalkugn i miniatyr, där kalksten 
brändes och släcktes till vad vi kallar murkalk.

Utbildningen vid Byggnadshyttan Mälsåker har varit anpassad till på 
projektet förekommande yrken. Således var aldrig avsikten att utbilda snickarna 
inom exempelvis möbelsnickeri. Murarna skulle i möjligaste mån få insikt i hur 
man utförde mureriarbeten vid tiden för slottets uppförande o.s.v.

Under de år som byggnadshyttan var verksam, genomgick ca 65 yrkesmän 
och praktikanter utbildning i gammalt hantverk. Utöver dessa skall vi ej glömma 
att samtliga engagerade personer som arkitekter, konservatorer, antikvariskt 
sakkunniga, yrkesspecifika föreläsare och tjänstemän, själva fått möjlighet att 
vidga och fördjupa sina kunskaper.

Att intresset för vårt byggnadsarv har blivit stort vittnar inte minst alla de 
studiebesök och visningstillfällen som stått till buds. Uppskattningsvis har ca 
10-11000 personer besökt Mälsåker under en 3-årsperiod.

Organisationen runt byggnadshyttan är tidigare omnämnd, men jag vill ändå 
i korta ordalag beskriva entreprenörens roll vid Mälsåker.

Hösten 1996. De exteriöra arbetena är helt avslutade och den sista utbildningsperioden är 
slut. Arbeten pågår i smedjan och i barocksalen 3:C.
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Våra uppgifter innefattade att etablera arbetsplatsen med allmänna hjälp
medel, som manskapsbodar, verkstad, bygghiss, stängsel m.m.

Vi skulle även tillsätta en hyttmästare, vars roll motsvaras i dagens byggande 
av platschefens. Att här räkna upp alla de uppgifter som ålåg honom, skulle bli 
så detaljrikt, varför jag endast nämner de viktigaste.

Han var ansvarig för arbetsplatsens skyddsarbete. Han följde upp de 
anställdas arbetstider och skickade in tidsuppgifterna till vår löneadministration 
för utbetalning av löner. Uppföljning av arbetstider för de tidigare omnämnda 
intygen. Anskaffning av material till pågående produktion samt förbruk
ningsmaterial. Deltagande vid planeringar som krävdes för att förverkliga 
styrgruppens övergripande beslut. Aktivt deltagande vid byggmöten och vecko- 
planeringsmöten. Ansvarig för att det var ordning på arbetsområdet såväl ut- 
som invändigt och att väl ta hand om alla studiebesökare som kom och därmed 
bidra till byggnadshyttans fina rykte.

Kort sagt, hyttmästaren var den man, som både hyttfolk och utomstående 
skulle kunna vända sig till om man hade frågor om verksamheten.

Egna funderingar

Som jag tidigare nämnt, har alla som deltagit vid byggnadshyttan lärt sig mycket 
under denna tid, så även jag.

Att produktionsmässigt jämföra detta projekt med ett projekt där man kan 
använda sig av marknadsmässigt avlönad personal vore fel. Men däremot kan 
jag jämföra ALU-tiden med tid då vi tillämpade 20-veckorsutbildning. På detta 
projekt anser jag att den senare formen var att föredra.

Vid restaureringar, om än inte så omfattande som Mälsåker, vore det 
önskvärt med längre framförhållning avseende finansieringsfrågorna. Det skulle 
underlätta att kvalitetsmässigt leva upp till de krav, man rätteligen ställer på 
slutprodukterna.

Som exempel på detta vill jag nämna virkesanskaffningen till Mälsåker. När 
vi hösten -94 kände till de ekonomiska förutsättningarna ca ett år framåt i tiden, 
kunde vi anskaffa, såga upp, torka samt så småningom bearbeta detsamma till 
färdiga produkter. Kvaliteten på ”vårt eget” virke anser jag klart överträffar 
virke från brädgård. Hur skall man lösa problemet? Ett alternativ kan vara att 
byggherren förupphandlar virke och svårtillgängliga material kanske ett år före 
aktuell byggstart. Ett annat alternativ kan vara att depåer för denna typ av 
material etableras?

Detta med framförhållning berör inte bara materialanskaffning. Om man 
överhuvudtaget skall kunna tillämpa en entreprenadform med fast pris, krävs 
oftast längre projekteringstid för upprättande av kompletta handlingar. På 
Mälsåker pågick oftast kompletterande projektering under pågående arbeten. 
Som exempel kan nämnas fasadarbetena.

För att komma framåt i projektet Mälsåker var det en nödvändighet att ha 
nära samarbete med byggnadshistoriskt kunniga personer.

Vi som jobbade på hyttan tillhör den prioriterade grupp yrkesutövare, som 
fick tillfälle att samarbete med andra mer erfarna och vi tog så småningom till 
oss mer och mer av deras synsätt.

Positivt är även att kunna berätta om formerna för byggmötesrutinerna. 
Dessa byggmöten representerades av beställarens projektledare, arkitekter och
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konservator ingående i hyttans styrgrupp, hyttmästaren, representanter från 
respektive yrkeskategori och undertecknad.

Det fina med detta upplägg anser jag vara att man skapar förståelse mellan 
de olika rollinnehavarna på ett naturligt och lärorikt sätt. Visst kunde bygg- 
möten tendera till att likna projekteringsmöten, men samtliga som deltog, var 
inne i att lösa förestående frågor och fann mötena berikande och intressanta.

På Mälsåker tror jag det var en nödvändighet att genomföra byggmöten i 
denna sammansättning. Det är annars lätt att budskapen och beskeden miss
tolkas, när de förmedlas till tredje, fjärde person.

Just detta med att man kan prata förbi varandra, föranledde oss att i tidigt 
byggskede införa ”arbetsberedningar”. Inför varje nytt förestående arbets
moment eller start av arbeten i nytt utrymme, utfördes en arbetsberedning. Vid 
dessa arbetsberedningar deltog handläggande arkitekt, hantverkarna som skulle 
utföra jobbet och hyttmästaren. Arbets beredningarna dokumenterades och 
distribuerades till dem som deltog.

Under den tid som jag varit engagerad vid Mälsåker, har jag ofta fått frågan 
om man kan tillämpa de gamla hantverken i modernt byggande. Vad svarar man 
på det? Försiktigt brukar jag svara. Troligtvis kommer vi inte att ha råd att 
jobba med de gamla hantverksmetoderna när det gäller nyproduktion, men vid 
restaurering av äldre byggnader kommer efterfrågan av denna kompetens alltid 
att finnas och att växa.

Christer Carlsson och Mika Karlsson bygger spisen i rum 3:C. Den 
kompletterande spisomfattningen är gjuten i betong.
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Arkitektarbetet vid återställandet av Mälsåkers slott
Rolf Helmers

Konsthögskolans restaureringskurs 1990-91, där Mälsåker var övningsobjektet, 
har utgjort grunden för det vidare arkitekt- och konstruktörsarbetet. Här 
formades för vår del den restaureringsideologiska hållningen parallellt med att 
en teknisk/antikvarisk förundersökning blev genomförd. Av stor vikt har varit 
att alla involverade projektorer har haft denna gemensamma bas. Det viktiga 
samarbetet med konservator och antikvarisk kontrollant har naturligtvis 
underlättats av att även dessa har varit med från begynnelsen; professor 
Ove Hidemark som huvudlärare och konservator Ingrid Hemgren som elev på 
Konsthögskolans kurs. Vi har varit tre till sju arkitekter och en civilingenjör som 
genomfört projekteringen, med mindre förändringar i personsammansättningen 
över tiden.

Konsthögskolans arbete utmynnade i en rapport som beskrev byggnadens 
historia, tekniska status samt gav ett förslag till åtgärdsprogram. Som en upp
följning till detta arbete utfördes en noggrann inventering och uppmärkning av 
interiörens snickerikultur och målade vävtak som ett uppdragsarbete åt 
Riksantikvarieämbetet. Stora delar av de invändiga snickerierna samt samtliga 
bevarade vävtak låg lösa/nedtagna i byggnaden. Inventeringen innebar att på 
plats försöka finna rätt ort för alla dessa delar med hjälp av äldre foton, 
färgspår, spikhål o.s.v. Inventeringen sammanfattades på ritning med golv, tak 
och väggvyer, där uppmärkningens littrering fördes in och saknade delar angavs. 
Rum för rum blev det nu möjligt att värdera restaureringsinsatsens omfång och 
arkitektens arbete på Mälsåker har innefattat följande:
- Projektera återuppbyggnadsarbetet genom att upprätta nödvändiga arbets

handlingar - ritningar, byggnadsbeskrivningar m.m.
- Samordna annan specialistprojektering, såsom larm, ventilation, 

konstruktion o.s.v.
- Ansvara för den visuella helheten och det tekniska utförandet.
- Förbereda och ge förslag i olika programfrågor, t.ex. förläggning av 

olika funktioner i ett framtida museum, förläggning av tekniska anlägg
ningar.

- Handha fortlöpande dokumentation. Dokumentation av utgångsläget samt 
dokumentation av det fortlöpande arbetet har utförts för att säkerställa 
kunskap om byggnadshistoriken och restaureringens förhållande till denna 
d.v.s. spår i byggnaden efter äldre byggnadsskeden, alltifrån tapetfragment 
till övergivna planlösningar, använda byggnadsmaterial, materialsamman
ställningar, tekniskt verkningssätt m.m. samt även restaureringens åtgärder 
är dokumenterat. Arbetet har i praktiken utförts av involverade konserva
torer, hantverkare och arkitekter. Som ett led i dokumentationsarbetet har 
en särskild skriftserie tagits fram i samarbete med enskilda hantverkare, med 
beskrivningar av enskilda arbetsmoment.

- Delta i byggmötenas diskussioner kring den löpande verksamheten men 
även att ingå i den särskilda styrgrupp som i projektet har hanterat mer 
övergripande frågor och strategiska val. Av särskild vikt i vårt arbete och
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i projektets möteskultur har varit att delta i den kommunikationsväg 
mellan projektor och hantverkare som successivt vuxit fram - de s.k. arbets- 
beredningarna. Innan arbeten påbörjats, i t.ex. ett enskilt rum, har 
involverade hantverkare, arkitekt, konservator och ansvarig arbetsledare 
tillsammans gått igenom aktuella arbetsmoment på plats. Vid dessa 
tillfällen har redovisningar givits för den historiska bakgrunden, vilka 
beslut som är fattade och de bakomliggande bevekelsegrunderna för en viss 
åtgärd. Praktiska problem och synpunkter har kunnat ventileras och 
nödvändiga avstämningar göras. Denna direktkontakt inför det faktiska 
objektet är nödvändig i en restaurering - projekteringen kan inte 
genomföras enbart på papperet!

- Delta i byggnadshyttans utbildning med föreläsningar om Mälsåkers 
historia.

Restaureringens utgångspunkter

Restaureringens och projektets utgångspunkt, som den är formulerad i bygg- 
nadsbeskrivningens text, är att;

”med utgångspunkt från befintligt äldre byggnadsmaterial samt kunskaper 
från olika typer av arkivalier (inventarieförteckningar, räkenskaper, ritningar, 
fotografier, tidigare uppmätningar o.s.v.) återskapa byggnadens såväl inre som 
yttre gestalt. Vidare att åtgärda i sen tid utförda arbeten, som ur byggnads- 
teknisk synpunkt är bristfälliga. Utgångspunkten är att så troget som möjligt 
ansluta till äldre material och tekniker, för att på bästa sätt erhålla lösningar 
som ur teknisk och utseendemässig synpunkt kan samverka/ingå i det historiska 
materialet.

Dokumentation av dagsläget samt det fortlöpande arbetet kommer att 
utföras för att säkerställa kunskap om byggnadsmaterial, materialsamman
ställningar, murverksstommens uppbyggnad, byggnadsdelars ålder, byggnads- 
etapper m.m.

Projektet kommer att genomföras i olika etapper, och i form av en bygg- 
nadshytta.

Byggnadshyttan delger vidareutbildning för olika hantverkare i restau
reringstekniker inom respektive fack, såväl teoretiskt som praktiskt. 
Återhämtande av delvis övergiven kunskap är här en viktig målsättning. ”

Byggnadens status före restaurering

Mälsåker har varit i privat ägo och bebott fram t.o.m. 1930-talet. 1943 köps 
anläggningen av Norska Legationen och används under krigsåren som 
förläggning. Efter en vindsbrand 1945 har byggnaden stått utan egentlig 
användning. Den byggnad som restaureringen hade att ta ställning till kan 
kortfattat beskrivas enligt följande:
- Helt tömd på sina lösa inventarier, inklusive väggbeklädnader (av dessa 

fanns endast en papperstapet från 1700-talet kvar i någorlunda skick).
— Alla övergolv och bjälklag utrivna och ersatta med betongvalv. Endast i 

ett läge fanns rester av träbjälklaget kvar.
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Grevinnan Fersens förmak. En rokokointeriör från 1700-talets mitt. Här i skick före 
restaurering. Tillståndet representativt för hela slottet, d.v.s.
- i stort sett all snickerikultur nedriven,
- tak och golv i betong,
- nya fönster med standardiserade/felaktiga mått, kopplade bågar,
- såriga putsytor och en mängd spår av infästningspunkter från snickerier, 
väggbeklädnader m.m,

- i detta fall även spår av rivna väggar.

- I stort sett alla äldre fönster utrivna, inkl. karm, och ersatta med nya 
kopplade bågar.

- Översta våningens stucktak inrasade i samband med vindsbranden 1945, 
men delvis bevarade i en stor mängd fragment, samt stucktak i trapphus 
och trapphallar bevarade men delvis i skadat skick.

- Bevarade men nedtagna vävtak från mellanvåningen.
- Mycket kvar av interiörernas fasta snickerier, delvis med originalmåleriet i 

gott skick, men med stora variationer i mängd från rum till rum.
- Sju eldstäder bevarade och en kakelugn. De ursprungliga eldstäderna har 

till stor del varit ersatta med kakelugnar. I byggnaden finns fragment från 
1700-, 1800- och 1900-talsugnar, men inte i sådant skick att det gått att 
återuppsätta fler än en.

- Delvis utriven planlösning i mellanplanet, utfört i samband med betong- 
valsarbeten.

- Brandskador på snickerier och väggytor. Mängder av kvadratmetrar lös 
puts och målningsskikt att fästa och rengöra.

- Rester av hussvampsangrepp i byggnadens alla plan.
- Försvagade murpelare i samband med utbilningar i murverket - utfört i 

och med att centralvärme installerades vid sekelskiftet, men även för 
att ge upplag för betongvalv. Inga pågående sättningsskador.

- Alla gengångare bortskrämda och den hemska blodfläcken som inte 
gick att tvätta bort, utslängd med träbjälklaget och aldrig återfunnen.

29



Bakgrundsmaterialet - arkiv situationen

Vid en restaurering är förutom vetskapen om de faktiska förhållandena vad 
gäller byggnadens skick, dess skador, byggnadsteknik o.s.v. även kännedomen 
om byggnadens utveckling och förändringar över tiden avgörande. Arkiv
materialet kring en byggnad av Mälsåkers dignitet är ofta omfattande och måste 
analyseras parallellt med alla de konkreta spår man kan finna i byggnaden.
Detta arbete är en naturlig del av en förundersökning, men även en viktig del 
under själva restaureringsfasen. När t.ex. tidigare dolda delar blottläggs och 
man ställs inför nya frågor måste dessa även ställas gentemot arkivmaterialet. 
Byggnadens konkreta spår måste läsas parallellt med alla andra kunskapskällor.

I fallet Mälsåker finns varken plan- eller fasadritningar som beskriver 
huvudbyggnaden före 1670-talets omgestaltning. Under projektets gång har vi 
fått kännedom om en situationsplan som visar huvudbyggnaden med intill- 
liggande ekonomibyggnader och med den tänkta ombyggnadens addering av 
fyra flyglar inskissade - arkitektens och/eller byggherrens första utkast!

Arkitekt Nicodemus Tessin d.ä:s originalritningar är inte återfunna. En svit 
odaterade och osignerade planritningar från första hälften av 1700-talet 
stämmer dock väl överens med den bild som går att läsa ut ur inventarieför
teckningar för Tessins byggnad och skulle kunna representera planbilden då 
ombyggnaden stod färdig. Från 1790-talet och första hälften av 1800-talet finns 
ett fåtal ritningar med förslag till ombyggnader i interiören.

Med en klarlagd ägarelängd kan man söka sig till privata arkiv och där finna 
inventarieförteckningar, korrespondens m.m. Inventarieförteckningar finns i en 
lång följd med början år 1661, och med ungefär ett halvsekels intervall framgent. 
Här förtecknas varje enskilt rums lösa inventarier, väggbeklädnader, antal 
dörrar och fönster m.m.

I Gustaf Soops bevarade räkenskaper kan man följa ombyggnaden av 
Mälsåker i en näst intill obruten följd av år under byggnadstiden. Här finns 
uppgifter på inköpta material, mängder, leveransorter, kontrakt med entrepre
nörer, utbetalda löner m.m.

En rad kartor från 1670-talet och ända fram till våra dagar beskriver väl 
utvecklingen och ambitionerna med markerna kring själva slottet, olika 
kringliggande ekonomibyggnader liksom hela godskomplexet.

Olika typer av avbildningar, målningar, teckningar o.s.v. är vanliga kring en 
byggnad som Mälsåker. Bilder före 1670-talets ombyggnad saknas. Från 
1690-talet finns Erik Dahlbergs gravyr i Svecia Antiqua och som väl stämmer 
överens med vad vi funnit verkligen har utförts vad gäller själva byggnaden. Idag 
förlorade detaljer som t.ex. Ornamentiken mellan pilastrarna i huvudfasadens 
mittrisalit har vi funnit spåren efter. När det gäller omgivningarna är det en 
idealiserad bild. Gripenhielms karta över Mälaren från 1688 innehåller ett 
porträtt av Mälsåker. Bilden är i mycket liten skala men har sitt stora värde i att 
den är i färg och troligtvis är gjord med lokalkännedom. Sent i projektet har vi 
funnit ytterligare målningar, från 1700- och 1800-talen.

En del av Mälsåkers lösöre köptes av Oskar II på 1880-talet och finns nu i 
Husgerådskammaren. Vid auktion 1916 såldes ytterligare inventarier. Husgeråds
kammarens samling och 1916 års auktionskatalog ger en god bild av prakten i 
Gustav Soops anläggning.

Som ett led i Nordiska museets undersökningar av äldre herrgårdskultur 
genomfördes en inventering av Mälsåker. Inventeringen innebar avfotografering,
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Maisåker. Gravyr efter forlaga av Erik Dahlberg, ur Suecia Antiqua et 
Hodierna 1696. Förlagan finns bevarad i Dahlbergssamlingen, Kungliga 
biblioteket. Byggnaden dr en i stort sett trogen bild av vad som faktiskt 
blev byggt. Den ståtliga stensatta kajen m.m. visar mer ambition och 
önskan än verkligheten. Vid anläggningens sjösida låg vid denna tid flera 
mindre byggnader.

uppmätning och genomgång av arkivmaterial. Arbetet publicerades 1945 av 
författarna Erik Andrén och Stig Fogelmark. Förarbetena till denna skrift, 
Sander Roséns uppmätningar samt den konsekventa avfotograferingen, har varit 
den enskilt viktigaste källan för vårt arbete. Med detta material har vi detalj
kunskaper om t.ex. de flesta av golvens mönsterläggningar och utan avfotogra
fering av stucktaken skulle ett rekonstruktionsarbete varit omöjligt. Från slutet 
av 1800-talet och fram till branden 1945 finns även ett digert fotomaterial i 
privata samlingar som kompletterar bilden.

Att inom projektet gå igenom allt arkivmaterial har inte varit möjligt. 
Arkivsökningen har i huvudsak utgått från konkreta frågeställningar i själva 
projekteringen, och främst inriktat sig på det äldre materialet. Delar av arkiv
sökningen har finansierats med ALU-medel och personlig nyfikenhet. Arkivalie- 
situationen blir mer oklar när vi kommer närmare vår tid. Till en del hänger 
detta samman med att godset i allt snabbare takt, allt från 1850-talet, byter 
ägare och att ev. arkivalier är i privat ägo. Det är också så att dokumenten blir 
allt mindre matnyttiga desto yngre de är; inventarieförteckningar med i stort sett 
alla föremål katalogiserade ersätts av summeringar och uppskattningar av 
värdet.

I det bevarade arkivmaterialet finns mycket kunskap att hämta som inte 
direkt faller inom restaureringsprojekters ram, t.ex. om godsets personer och 
dess drift genom århundradena. De bevarade räkenskaperna från Gustav Soops 
ombyggnad av det ”gambla stenhusiet” är ämne för en avhandling som i detalj 
skulle kunna beskriva omständigheterna kring ett 1600-tals bygge av dignitet.
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Efter rivning av ett fribärande kassettbjälklag i betong återuppbyggs ett nytt bjälklag 
som en timmerkonstruktion med upplag i de ursprungliga bjälklagsholkarna. Murpelare 
är stagade under rivningsarbetet för att inte riskera ras. Rivning av betongbjälklag ovan 
underliggande valvkonstruktioner pågår.

Rivningsarbeten

Den första byggnadsetappen kom att omfatta en särskild rivningsentreprenad, 
som i tid låg före den egentliga byggnadshyttans verksamhet. I ett försök att 
råda bot på skador i träbjälklagen samt för att kunna använda huset som 
arkivlokal revs och ersattes alla bjälklag med nya i betong under sextiotalet. 
Arbetet utfördes till viss del så dåligt att valven kom att ligga över den 
ursprungliga golvnivån. Dörrar och bröstningspaneler stod i några rum 
fastgjutna i betongen.

För att kunna rekonstruera trägolven på rätt nivå samt för att så långt det 
varit ekonomiskt möjligt ersätta dessa styva konstruktioner i en byggnadskropp, 
vars verkningssätt är det diametralt motsatta, har två större betongvalv rivits - 
över kyrksalens (rum 2:C) valvslagning, och golvet i ”riddarsalen” (rum 3:C) 
högst upp i huset. Arbetet var en absolut förutsättning för att kunna återställa 
några av husets karaktärsrum. Efter rivning byggdes ett träbjälklag med trä
bjälkar i de gamla bjälklagsholkarna och över kyrksalen lades trägolv på bakar i 
valvkappornas fyllningsmassor.

Att riva dessa valv var ett stort beslut och ett komplicerat arbete. Det har 
ställt krav på rivningsmetod, så att byggnaden inte skadas under arbetet, krav på 
avstyvningar, så att inte huset riskerade att rasa när det sammanhållande bjälk
laget försvann.

I valet av rivningsmetod ville vi undvika vibrationer, ev. tvangskrafter och 
kylvatten i så stor utsträckning som möjligt, d.v.s. undvika borrning, bilning, 
sågning och spräckning.
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A

Sektion genom byggnadens mittkropp, östra delen. Efter rivning av två betongbjälklag 
återuppbyggs träbjälklagen samt mellanväggar. En timrad bockkonstruktion i en av väggarna 
förmedlar laster från ovanförliggande bjälklag ner genom det valvslagna rummets pelare, 
källarvåningens förstärkningsbågar och grunden.
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Rivningsarbetet började med rivning av ett fribärande kassettbjälklag - 
golvplanet i rum 3:C. En maskin med stora hydrauliska käftar lyftes in på 
bjälklaget och i ett upptaget hål i valvet började den tugga sig igenom betongen. 
En skydds- och arbetsform byggdes någon meter under valvet för att samla upp 
rasmassorna. För att inte riskera att fönsterpelarna skulle knäckas stagades 
dessa med stålbalkar upp mot vindsvåningens bjälklag. Husets största spis hade 
sättningsskador. Denna demonterades och undergjutningen togs bort.

Bilning och borrning blev nödvändiga metoder för att frilägga murverket vid 
valvets upplag. Utifrån fotografier från det brunna huset där träbjälklagen var 
blottlagda, mått på tillgängligt utrymme samt genom kunskaper från de bjälk
lag, som trots allt fanns kvar, uppskattades c/c mått och dimension för de nya 
träbjälkarna för att så tidigt som möjligt kunna beställa konstruktionsvirket. 
Antagandena visade sig stämma väl när de ursprungliga bjälklagsholkarna blev 
frilagda.

Betongbjälklaget över kyrksalens valv var gjutet som en armerad platta över 
fyllningsmassor i valvkapporna. När betongen var borta och fyllningsmassorna 
undersökta fick vi ytterligare förklaringar till husets byggnadshistoria. Vi fann 
det tidiga 1600-talshusets spislägen, rester av det senmedeltida husets trappa 
som således fortsatt upp åtminstone till andra våningen, samt stålbalkar som 
ersatt ett förlorat upplag för spisen i rum 2:C. Det visade sig att ett av kyrksalens 
valv inte var äldre än från 1920-talet. I detta läge hade ett nytt trapphus uppförts 
kring sekelskiftet men funktionen uppenbart ogillats av nästföljande ägare som 
återtagit den äldre lösningen.

I planet över kyrksalen saknades de ursprungliga mellanväggarna. Genom 
tidigare uppmätningar och spår på plats var en rekonstruktion av planlösningen 
ingen svårighet. Den vägg som löper tvärs ovanförliggande bjälklag var i original 
en halvstens tegelvägg. Vi har valt att utföra denna som en timrad bockkon
struktion som kan ta last från ovanförliggande bjälklag och därmed minska 
nedböjningen i detta. Lasterna förs ner över kyrksalens pelare. Dessa i sin tur 
står i ett olyckligt läge över källarens valv, varför vi fick frilägga en del av golvet 
i kyrksalen för att se hur konstruktionen var utförd. Det visade sig att man 
ovanför källarens valv murat stora förstärkningsbågar för att föra ner lasterna i 
grunden.

Ytterligare några betongvalv har rivits men av delvis andra skäl. I den 
sydöstra flygeln rev man kring sekelskiftet den ursprungliga smittrappan för att 
här bygga badrum. Vi har valt att återuppföra trappan, bl.a. för att här ha en 
framtida utrymmningsväg. I ett antal rum på bottenplanet, där huset inte är 
underbyggt med källare, har betongen rivits och den ursprungliga krypgrunden 
återupprättats i ett försök att komma till rätta med fuktproblem.

Återställande av fönster

I början av 1970-talet revs i huvudsak alla fönster ut och ersattes med nya. I den 
fönsterinventering som föregick arbetena, konstaterades att fönsterbågarna var i 
dåligt skick med rötade bågunderstycken och trasiga glas. Karmarna var 
genomgående bra. De gamla fönsterkarmarna var byggda med lite varierande 
mått i varje fönster, varför även bågarnas mått var olika. Alla dessa bågmått 
bedömde man som ogörligt att hantera. Resultatet blev att man bestämde sig för 
att tillverka helt nya fönster i ett mindre antal varianter.
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Originalkonstruktionens enkelbåge ersattes med en kopplad båge, med 
makrolonglas i den yttre bågen. Fönsterarbetena finansierades med arbets
marknadsmedel och utfördes som arbete på en skyddad verkstad.

I fönstersmygar ansluter invändiga smygpaneler till fönsterkarmen, 
individuellt anpassade till respektive fönsterkarmmått. För att kunna sätta 
tillbaka dessa utan åverkan på panelerna måste fönstren ha sina ursprungliga 
mått och detaljer. Makrolonglaset hade under sin blott tjugoåriga tid på plats, 
mattats och blivit ogenomsiktliga. Ett omfattande omglasningsarbete var 
nödvändigt. Detta är huvudskälen till att alla sjuttiotalsfönstren byts ut. Några 
originalkarmar och bågar fanns kvar i huset. Dessa inkl. ursprunglig beslagning 
samt äldre fotografier har möjliggjort en rekonstruktion - karmen i sitt 
1600-talsutförande och bågen i 1700-talets snitt. Arbetena med fönstren har till 
viss del varit styrande för övrig verksamhet då fönsterbyten av praktiska skäl 
helst sker i fönsteraxlar (utnyttja dyr ställning) och inte i rumsordning. 
Fönstertillverkningen har även utgjort den stora posten i snickarnas arbete.

Invändiga arbeten

Arbetsgången i de enskilda interiörerna har varit följande.
- Utifrån kunskaper ur arkivmaterialet och den bevarade materian 

klargöra möjliga handlingsvägar i varje enskilt fall och därefter nivå och 
utförande.

- Dokumentation av alla väggytor (foto och ritning).
- Rengöring, uppfästning och ilagning av puts och måleri.
- Komplettering av snickerier efter brandskador eller på annat sätt 

försvunna delar. En noggrann dokumentation av hur och var snickerier 
har kompletterats och lagats har utförts av hantverkarna själva på 
ritningsunderlag för varje sammanhängande bit.

- Nya golv, fönster och tak byggs. Återmontering av allt snickeri och 
därefter kompletteringsmålning på plats.

Efter hand har snickarnas arbete organiserats i arbetslag med ansvar för allt 
snickeri i ett rum i stället för att rotera mellan olika arbetsuppgifter. Den 
gemensamma erfarenheten har varit att detta är en både bättre och roligare 
form. Det ger en klarare bild av ansvaret både hos hantverkaren och andra 
involverade, samt ger en bättre insikt i vad som bygger upp den enskilda 
interiören.

Den ambitiösa dokumentationen hänger delvis samman med synen på det 
färdiga resultatet. Vår målsättning har varit att försöka återskapa så hela 
rumsgestalter som möjligt och då det i detta fall är det kompletterande nya 
materialet som är i majoritet, är det nödvändigt att måla in det nya i det gamla. 
D.v.s. det är inte uppenbart vad som är original eller komplement - denna 
kunskap får man söka i dokumentationen. I vissa fall är det även så att 
originalet är intonat i det nya - stuckfragment i rekonstruerade tak är avfärgade 
såsom hela takytan. Då stora delar i rummen är nytt kompletterande material - 
alla golv, delar av snickerier, alla fönster o.s.v. - har det varit extra viktigt att så 
långt som möjligt bevara alla skavanker, naturligt slitage, flagnande färg och 
putsytor så långt som möjligt i förhoppningen att dessa delars spår av tidens
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Uppritning av fönstersmygspaneler. Exempel på den typ av dokumentation 
som utförts vid lagning av snickerier. På tillhandahållna ritningsunderlag har 
snickarna själva markerat och angivit typ av lagningar efter ett under hand 
framarbetat noteringssystem.
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Sören Strömberg i färd med att lägga ett mönstrat golv. Slottets alla barockinteriörer har 
haft mönsterlagda golv. Mönstren är individuella för varje rum. Nordiska museets 
uppmätning och avfotografering har varit det viktigaste dokumentet för att kunna 
genomföra ett återställande.

gång skall ge stämning och bära upp vår tids komplement. Detta är, som jag ser 
det, det svåraste momentet i hela arbetet - ett gestaltningsproblem som måste 
lösas på plats i varje enskilt fall. Det är också skälet till att retucheringar och 
kompletterande måleri sker först efter det att allt material är återmonterat - det 
är först då verkan i rummet blir möjlig att behärska.

Utvändiga arbeten

Arbetena med exteriören har i korthet inneburit:
- målning av befintligt tak samt uppförande av saknade skorstenar, nya 

stuprör, ny åskskyddsanläggning,
- rengöring, putsning och avfärgning av fasaderna,
- komplettering/lagning av utvändiga stenarbeten.

Det efter branden återuppförda taket blev felbyggt. Över flyglarna har 
takresningen ursprungligen varit ca en meter högre. Taket i sitt återuppförda 
skick hade även förlorat mycket av sin ursprungliga detaljering och enskilda 
detaljer, såsom krönande pot-au-feu. Diskussioner och kostnadsberäkningar har 
utförts för att utröna vad ett återställande till den ursprungliga takformen skulle 
innebära. Takarbetena har kommit att inskränkas till det absolut nödvändiga 
för att ge utrymme för andra och viktigare åtgärder.

Fasadens puts var i huvudsak i gott skick men med skador kring alla fönster. 
Fasadputsen var efter branden och i samband med fönsterbytet lagad med ett
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hårt kalkcementbruk. Vi har vid omputsningen haft ambitionen att i möjligaste 
mån ersätta kalkcementbruket (åtminstone vid alla fönsteromfattningar) samt 
att avfärga huset i en färgställning, som vi tolkat som byggnadens utseende kring 
sekelskiftet 1600/1700. Fasaden har rengjorts genom blästring så försiktigt som 
möjligt för att inte ta bort äldre avfärgningar. Vid omputsningen har detalje
ringen i fasadens rustik skärpts upp och ytstrukturen justerats. I original har 
fasadens väggfält haft en grov struktur som har stått i kontrast till rustikens 
mycket släta partier. Färgsättningen har föregåtts av en inventering av fasadens 
putsskikt och en mängd bruks- och putsprover är tagna.

Den utvändiga stenen har kompletterats och lagats av Riksantikvarieämbetet 
i egen regi. Vägledande för arbetet har varit att endast komplettera sten vid 
strategiska punkter och där en förlorad arkitektonik blir uppenbar - t.ex. trasiga 
utåtgående hörn, samt att använda ett minimum av stenkonsolideringsmaterial.

Erfarenheter

Vi har haft förmånen att leva med Mälsåker under hjärnbarken under lång tid 
och i projektet haft en avundsvärd möjlighet att följa projektets alla delar - 
förundersökning, projektering, kontroll och dokumentation. Detta är av vikt i 
alla restaureringssammanhang.

Uppdelningen av ett restaureringsprojekt i kategorierna förundersökning, 
projektering och dokumentation får inte tolkas så att det är frågan om auto
noma identiteter som kan ses skilda från varandra - åtminstone inte från vår 
horisont. Förundersökningen är inget avslutat kapitel, som föregår projekte
ringen, utan är till viss del en kontinuerlig verksamhet / själva projekteringen - 
man preciserar sig och kan successivt ge allt bättre svar eller allt tydligare ställda 
frågor. Dokumentation av slutsatser och utfört arbete har, bortsett från värdet 
för olika avnämare, en viktig roll i själva projekteringen. Den blir här ett sätt att 
ge struktur och översikt, ett sätt att ge bilder av sammanhang och möjliga val.

Till skillnad från nybyggnadsuppdraget genomförs inte projekteringen i en 
restaurering genom att tolka ett program och finna en form utan snarare genom 
att lära känna och identifiera byggnaden. Denna identifikation kan sägas utgöra 
programmet. Sanningen eller vissheten om byggnaden byggs successivt upp 
liksom den axel kring vilken en kropp roterar. Denna axel står inte fast i den 
bemärkelsen att den fasthålles, utan rörelsen kring den bestämmer den som 
orörlig. Denna kunskapsprocess är allmängiltig, d.v.s. det är i vårt fall och i 
denna bemärkelse inte någon skillnad i att projektera för restaureringssamman- 
hanget eller i nybyggnadsuppdraget. Det som skiljer situationerna ifrån 
varandra är arbetsredskapen, d.v.s. kunskapskällorna och referenssystemen, 
samt kommunikationsvägarna, d.v.s. möjligheten att överföra projekteringens 
innehåll till fysisk verklighet.

Många av de verktyg som används i nybyggnadssammanhanget för att 
projektera till god kvalitet är obrukbara i en restaurering - det finns inga 
branschöverenskommelser, standarder o.s.v. Beskrivningar kan inte utföras med 
hänvisning till föreskrivet utförande enligt hus AMA utan det man tror är 
förnuftigt får skrivas i klartext för varje enskilt fall och många gånger i 
efterhand. D.v.s. mycket av projekteringen kan inte utföras varken på ritning 
eller med beskrivning i text utan problemen måste lösas på plats. Detta 
förhållande ställer byggprocessen i en annan situation än i nybyggnadsfallet.
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Den s.a.s. militariserade form, i vilken våra hus byggs, med ordergivning och 
krav på mängdprestationer är oduglig i detta sammanhang. Kraven på den 
enskilde hantverkaren blir att producera kvalitet före mängd, och för att kunna 
genomföra detta krävs en utifrån den goda yrkeskunskapen frågvis och ifråga
sättande attityd.

Vår oro inför att bygget skulle drivas med hantverkare som inte i första hand 
sökt sig till detta av intresse utan för att klara uppehället har helt kommit på 
skam. Ett stort engagemang och intresse inför uppgiften har varit näst intill 
genomgående hos alla deltagare och som jag tror, har kontakten med det egna 
yrkets historia och metoder inneburit en nytändning och förstärkning i yrkes
rollen.

Avslutningsvis några ord från Mandelstam, som jag tycker väl uttrycker 
essensen i restaureringsarbetet, både som resultat och process: Verkligt arbete 
är en brysselspets, och det viktigaste i den är det som mönstret bygger på: luft, 
perforering, frånvaro.



Snickare och konservatorer arbetar sida vid sida. Bilden visar en dörr från rum 3:B som 
befriats från sekundära övermålningar. Dessa mer oljerika skikt hade kokat i hettan från 
branden medan den tunt målade och magra ursprungliga oljefärgen klarat hettan bättre. 
I dörrsmygen är den bruna övermålningen fortfarande kvar.
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Registrering, konservering och restaurering av 
måleri på trä, textil, puts och papper, eller en 
byggnads ytskikt
Ingrid Hemgren

Inledning

Konservatorernas arbetsuppgift vid byggnadshyttan har varit en integrerad del 
i hela restaureringsprocessen från de första förundersökningarna till den 
avslutande bedömningen. Detta poängteras därför att det är ett undantag från 
normen vid större restaureringsprojekt.

Under studieåret på Konsthögskolan antogs förutom nio arkitekter en 
arkeolog, en byggnadsteknisk civilingenjör och en konservator. Denna 
sammansättning av gruppen visade sig vara en medveten tanke hos professor 
Ove Hidemark som indelade projektet i tre huvudområden; omgivning 
(arkeolog), byggnadsstomme (civilingenjör) och inredning (konservator). 
Studiegruppen delades på dessa tre områden med tre arkitekter i varje grupp. 
Denna tvärfackliga sammansättning ända från inledningsskedet har breddat 
synfältet för konservatorerna i lika hög grad som det gjort arkitekterna en aning 
närsyntare och inte minst viktigt skapat förståelse för våra olika kunskaps
områden.

Kärnan i konservatorns kunskapsområde är bevarande av kulturhistoriskt 
material med olika kopplingar till specialitet och erfarenhet.

I konserveringsateljen, som var inrymd i en av slottets flyglar, har nitton 
personer getts tillfälle till praktik under längre eller kortare perioder. De flesta 
har befunnit sig i olika skeden av sin utbildning, på väg in i en högskole
utbildning eller på väg ut i en praktisk tillämpning av sin teoretiska kunskap. 
Två har getts ungdomspraktik som inneburit att de har fått en första inblick i 
konservatorsyrket och två har efter utbildning varit verksamma i yrket under 
många år innan de började på Mälsåker.

Efterfrågan är stor på konservatorer med kunskap i området arkitektur- 
bundet måleri. Därför kan den möjlighet till praktik som Byggnadshyttan 
Mälsåker hittills erbjudit av tydliga konserveringstekniska problem ej över
skattas. Förhoppningsvis kommer de erfarenheter och lärdomar som samarbetet 
mellan hantverkare, arkitekter och konservatorer resulterat i att sprida sig som 
ringar på vattnet till andra restaureringar.

Med dagens perspektiv måste man se restaureringens tre första år som ett 
inledningsskede i återuppbyggnaden av slottets interiörer och alla möjligheter 
bör undersökas för att man även i fortsättningen skall kunna erbjuda praktisk 
utbildning för studerande.
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Genom att studera snickeridetaljernas olika färgskikt kan de identifieras men först sedan 
det över 30-åriga dammlagret avlägsnats.

Behandling av snickerier

Det första som måste göras var en omfattande inventering av alla lösa inred- 
ningsdetaljer, eftersom nästan alla snickerier demonterades i samband med 
betonggjutningen av bjälklagen på 1960-talet. Inventeringen innebar att 
snickeriernas ursprungsläge spårades med hjälp av tapphål i väggen och 
motsvarande spikhål på panelen. Stora fönstersmygspaneler till små fyllnings- 
lister lägesbestämdes med hjälp av spikhål och färgskikt. Inventeringen beskrevs 
med vägguppställningar från varje rum och materialet i A3-format häftades ihop 
till ett lätthanterligt blädderblock. Man kunde snabbt få en överblick över 
mängden bevarade snickerier i varje rum. Det visade sig att ungefär 80 procent 
av snickerierna från de två översta våningarna fanns kvar. En liten del från 
1700-talet men den övervägande delen var från Tessins ombyggnad 1680.

Alla som hanterade snickerierna blev inledningsvis informerade om att 
ytorna skulle hanteras så varsamt som möjligt, speciellt de med flagande färg
skikt. Trots damm, cementstänk och flagor skulle de betraktas som färdiga ytor.

Snickerierna placerades i ställningar “på stick“ för varje våningsplan i rum 
som ej direkt berördes av restaureringen.

Den suddiga bild som tornade fram vid arbetet med slottets verkliga gestalt 
skärptes betydligt vid genomgång av den fotoinventering som utfördes under 
30-talet med svartvita fotografier av högsta kvalitet från tiden före branden.

Ett första självklart mål var alltså att pussla tillbaks alla bitar på sina 
ursprungliga platser och på bästa sätt nytillverka de delar som saknades.
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Fyllning från en dörr i festsalen 3: C. De flesta snickerierna monterades bort från väggarna 
när betonggolven göts på 1960-talet. Snickerier som lämnats kvar är översållade av fina 
cementstänk som bitit hårt i färgskiktet och därför måste avlägsnas med skalpell.

Gäst- och festvåningen

Bevarade inredningsdetaljer beskriver tydligt hur slottet använts. Det övre 
planets gäst- och festvåning med paneler som i flera av rummen aldrig över
målats har till skillnad från bostadsvåningen knappt använts alls och finns 
därför kvar till våra dagar med sin bevarade barockinteriör och tragiska rest av 
stucktak. Även i rum som blivit övermålade har ägaren velat behålla den 
ursprungliga grå färgsättningen på snickerierna.

Festsalen, rum 3:C, framstår med sin klassiska inredning som en pärla i 
svensk inredningskonst från denna tid. Panelerna är tunt bemålade med ljusgrå 
oljefärg. Ornamentiken, med meanderslingor och akantusbuketter på varenda 
list och fyllning, är utförd med bladmässing, det vi idag kallar slagmetall. 
Koppar-zinklegeringen har oxiderat jämnt grön. Bladmetallen är anlagd i en gul 
oljefärg. Ytskiktet är mycket välbevarat bortsett från oxideringen.

Enstaka flagning har behandlats med störlim. Cementstänk har avlägsnats 
på paneler som suttit kvar under gjutningen. Stänken hade bundit hårt till ytan 
och delvis blekt färgskiktet. Rensning med skalpell var enda sättet att få bort 
cementen.

I flera rum har panelerna stått orörda ända fram till början av vårt 
århundrade. Då målades några av rummen först delvis på utsatta ställen 
t.ex. fönster. Bättringsmålningen utfördes med en blåaktigt grå kulör, blank 
oljefärg på vit grundering. Ett försök att efterlikna barockens färgsättning med 
sekelskiftes maner i måleriet. Därefter blev barocken ute och panelerna målades 
vita. Sedan följer en brun enkel ådring och därefter kanske på 1930-talet blir 
panelen helt brun. Ett exempel från rum 3:B.
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Fönstersmygspanel till rum 3:B. Den nedre fyllningen är framskrapad under tre olika skikt 
som kan ses i färgtrappan. Varje beslut om framtagning av underliggande skikt föregås av en 
färgskiktsundersökning med hjälp av mikroskop. Metoden för framtagningen är mycket 
viktig. Resultatet skall vara en oskadad yta där endast ett minimum av retuschering är 
nödvändig. Notera den vitmålade karnisen i fyllningslisten. Den är nämligen vit på alla 
slottets paneler.

Den möjlighet som finns att styra eller påverka resultatet av restaureringen 
användes i detta rum. Som helhet har den övre våningen en bevarad barock
karaktär. Övermålningarna flagade kraftigt i rum 3:B. I flera fyllningar avslöja
des den kraftfulla grisailledekoren. Att här behålla en brun övermålning och 
retuschera igen alla öppningar ned till ett perfekt barockskikt kändes omöjligt, 
även med tanke på rummets placering intill festsalen. Övermålningarna kunde 
dessutom avlägsnas mekaniskt med skalpeli. Den grå blå bättringsmålningen på 
fönstersnickeriernas ramträ från sekelskiftet med utsparad fyllningsdekor togs 
ej bort. Bättringsmålningen har noterats i flera rum som ännu ej undersökts i 
detalj. Omfattningen av denna behandling måste kartläggas över hela vånings
planet så att man inte genom att gå för långt i ett rum förstör möjligheten för 
en konsekvent restaureringsnivå.

När beslut fattats om att äldre skikt skall tas fram skall detta föregås av en 
noggrann dokumentation, analys och metodundersökning. Resultatet måste bli 
en färdig yta, som ej är sönderskrapad. Tillräckligt många exempel finns på 
detta i våra historiska miljöer. Det finns nämligen ytor som ej går att ta fram och 
åtskilliga som ej borde ha tagits fram under de omständigheter som gällt när 
detta gjorts.

Torrskrapning är en metod men måste oftast kombineras med lämpliga 
lösningsmedel. Behandlingen är tidsödande men om resultatet blir bra har man 
kunnat gå 300 år tillbaks i tiden och stå inför en yta som är äkta, målad av
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Petter Lindhult och räddad för framtiden. Som synlig kommer den därför aldrig 
att skrapas, slipas eller lutas bort. Ett öde som ofta drabbar ursprungliga 
färgskikt dolda under 1900-talets många övermålningar i våra historiska 
byggnader.

Principer

Den största delen av rummens ytor kommer att nytillverkas: tak, golv och 
dessutom väggar i flera av rummen. Därför är det av största vikt att den del 
bevarad inredning som finns kvar får stå så orörd som möjligt och vara referens 
och förmedla en historisk stämning åt rummet. Därför har en av grundreglerna 
varit att inga befintliga ytor skall målas om.

En andra grundregel har varit att all retuschering på panelerna bör utföras 
när dessa sitter på plats. Endast de mer komplicerade momenten utförs innan 
panelen monteras mot väggen, såsom fixering av färgskikt, rengöring och ev. 
framtagning av underliggande färgskikt.

Anledning till detta är att endast skador som stör helheten skall retuscheras. 
En bedömning görs vilken typ av skador som kan vara störande för den normale 
betraktaren. Nya skador, skrap- och slagmärken och i viss mån missprydande 
färgbortfall retuscheras igen. För att undvika ett manipulerat uttryck är det 
viktigt att skadebilden är konsekvent. Även skadans placering vid golvlist och 
uppe under taket har betydelse för retuscheringsnivån. Dessutom har snickerier
nas roll för rummet alltid varit att bilda en bakgrund och miljö för alla lösa 
inventarier. Bröstningspaneler döljs normalt nästan helt av möbler och fönster
snickerier bakom gardiner. Dessa ytor brukar endast betraktas ur ögonvrån 
medan fokuseringen ligger på tavlor och övrig grannlåt.

Några frågor

När har senare övermålning valts bort och varför? Har alla skikt lika högt 
egenvärde? Vilka skikt kan offras på den enhetliga rumsgestaltningens altare?

Ur teknisk synvinkel är den framtagna ytan hållbarare än en övermålad, där 
man av kulturhistoriska skäl sparat underliggande skikt. Kedjan blir aldrig 
starkare än sin svagaste länk. En yta med dålig hållbarhet riskerar snart att bli 
behandlad igen.

De senaste övermålningarna som är utförda med en oljelackfärg uppvisar på 
flertalet paneler en kraftig avspjälkning ned till det ursprungliga stengrå 
färgskiktet, som på de flesta paneler visat sig vara i utmärkt skick. På fönster- 
smygspaneler på södra sidan har ofta även ursprungsskiktet torkat och kracke- 
lerat, så att flagningen sker ända ned till träytan. En traditionell måleribehand
ling på dessa ytor skulle innebära att kulturhistoriskt värdefulla färgskikt skulle 
skrapas bort.
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Grevens sängkammare 2:K. Detta rum har återfått sitt utseende som det hade före 
branden. Den nästan vita snickerifärgen har endast fixerats och retuscherats. En 
ommålning skulle stå för hård mot 1600-talets dekormålade ytor som aldrig övermålats.

Bostadsvåningens vita snickerier

Behandlingen av bostadsvåningens snickerier har utgjort ett delikat konserve
ringsproblem med sina många övermålningar i gråvitt till vitt med olika valörer 
på barocksnickerierna. Ytan flagade kraftigt på större delen av panelerna. 
Problemets delikata inslag bestod i att övermålningarna måste konserveras för 
att skydda ursprungsskiktet.

Vid mitten av 1700-talet moderniserades delar av bostadsvåningen. Två av 
rummen fick helt nytillverkade snickerier i tidens smak. Grevinnans förmak 2:C 
förvandlades från ett rum som före denna ombyggnad kallades ”svarta salen” 
till en rokokosalong med ljusblå snickerier, speglar med förgyllda träsniderier 
och sidendamast på väggarna. Medan ett angränsande rum för tjänstefolk fick 
en enklare inredning målad med en tung, blåaktigt grå oljefärg direkt på träytan. 
Denna grå färg är betydligt mörkare än 1600-talets grå och den förekommer 
även som första övermålning på barockpanelen i grevinnans sängkammare 2:F. 
Barocksnickerierna behölls, som sagts, i de andra rummen. Den första ljusa 
övermålningen härrör från en renovering omkring år 1800. Då målades paneler
na om i en gråvit kulör och i några rum utsparades grisailleornamentiken i 
fyllningarna.

Om översta våningen tydligt visar ett 1600-tal så beskriver bostadsvåningens 
bevarade inredning med förändringar och kompletteringar en period mellan 
1750 och 1800.

I grevens sängkammaren 2:K har rummet fått behålla sitt grisaillemålade 
vävtak och sina barocksnickerier genom århundradena. Snickeriernas mono
kroma ytor har däremot målats om 5 gånger medan bottenfärgen i fyllningarna
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Grevinnans sängkammare 2:F. Detta rum har återfått en empirekaraktär. En tunn brun 
lasering på snickerierna från vårt århundrade är borttagen. Fondväggens bröstningspanel 
nytillverkades omkring 1800 i barockstil, dekormålning i fyllningarna utfördes ej och 
snickerierna målades gråvita. Även fönsterfoder tillkom vid denna tid för att bilda en ram 
för de vävspända väggfälten. Exempel på denna metod ses till vänster om dörren.

ommålats en gång, då man samtidigt även ommålar takets blå kassettbottnar. 
Under nuvarande ljusblå färgskikt i både fyllningar och tak finns det ett skikt 
med krossat koboltglas, smalt. Redan under mitten eller slutet av 1700-talet fann 
man detta pigment för kulörsvagt och kunde då ersätta det med pariserblått. 
Utsparningsmåleriet är utfört med stor omsorg.

Grevinnans sängkammare 2:F omgestaltades omkring år 1800. Då tillkom 
nya snickeridetaljer i barockstil. Det var ena kortväggens bröstningspanel och 
ett nytt inslag för barockinredningen nämligen fönsterfodret, som kopierade 
dörrfodrets arkitravprofil från 1680.

Eftersom barockinredningen kompletterats med nya detaljer bestämmer 
dessa rummets färgsättning. Den ursprungliga kulören på dessa snickerier var 
ljus och gråaktigt vit. Även om övermålningarna på de äldre panelerna hade en 
kraftig tendens att flaga av ned till det första stengrå skiktet och det därför 
skulle vara en tekniskt riktigare behandling att ta fram barockskiktet, omöjlig
gjordes denna lösning av dessa senare nytillskott. De vid år 1800 nytillverkade 
detaljerna avgjorde inte bara färgsättningen utan även metoden för väggbe
klädnad. Fönsterfodret är djupt urfasat in mot väggfältet för en tapetlist. 
Väggfälten har varit vävspända med en påklistrad papperstapet. Trots 
panelernas idag något sorgliga utseende så kommer detta rum att bindas 
samman till en enhet av de något ”giftblå” limfärgstapeter, som vi hittat 
fragment av och som skall rekonstrueras och vars existens även finns noterad i 
inventarieförteckningen från år 1819.
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Konservering av vitmålade snickerier i den östra delen av 
bostadsvåningen

Kombinerad behandling för rengöring och fixering av färgskikten utfördes med 
en PVAC-lösning på alla ytor utom fyllningarna, där det valdes en något 
varsammare metod med gelatin och störlim. Anledningen till detta var att i 
några av rummen är fyllningarnas bottenkulör mycket känslig för det lösnings
medel som måste användas vid en eventuell framtida framtagning av ytorna. 
Ramträets monokroma måleri tål detta lösningsmedel, nämligen aceton. 
Fyllningarnas bakgrundskulör varierar från rum till rum. De pigment som 
använts är smalt (krossat koboltglas), blytenngul och spanskgröna el verdigris 
(kopparacetat).

Retuscheringsmetoden på dessa vita paneler valdes utifrån två kriterier, den 
skulle vara lätt att utföra och den skulle vara reversibel. Därför valdes limfärg 
gjord på animaliskt lim eller goachefärg med gummi arabicum som bindemedel, 
samma bindemedel som i vattenfärg.

Varje konservator känner svårigheten att retuschera en enfärgad blank yta. 
Därför sänktes kraven, en perfekt yta skulle aldrig gå att uppnå. Med för starkt 
patinerade retuscher uppfattades ytan smutsig. Försök gjordes att i stället hålla 
exakt samma färgton på alla retuscher. Då kunde ögat eventuellt luras att tro att 
det var en ljusare undermålning. På detta sätt kunde man minska ytans 
brokighet genom att försöka hålla samma färgton som i något av de ljusa 
underliggande skikten. Olika försök gjordes. Men andelen titandioxid, som 
alltid används när man vill ha en så vit och täckande färg som möjligt, bör man 
vara försiktig med. Den har en tendens att vitna eller “krita sej “ även med 
limfärg. Med linolja som bindemedel är det en egenskap som uppskattas 
speciellt på vita stugknutar.

Inga skador är utkittade, behandlingen är enklast tänkbara. Man får även 
räkna med nya färgbortfall som kommer att lysa som mörka fläckar. Tanken är 
att man med en tub vit gouachefärg snabbt skall kunna åtgärda dessa. En åtgärd 
som även i framtiden skulle kunna utföras av en tillsyningsman.

Tankar som väckts vid samarbetet med snickarna

Skruv eller spik i gamla paneler? Skruven är en mycket praktisk uppfinning. 
Detta har många konservatorer fått erfara vid de omrestaureringar som alltid 
inträffar förr eller senare, eller vid andra åtgärder som t.ex. eldragningar bakom 
paneler, vid tapetuppsättningar där fönsterfoder förekommer eller kontroll av 
fukt bakom fönsterbröstningar. Med skruv undviks nya bräckskador. 
Skruvskallen kan döljas. Med lite vax kan man lätt imitera en rostig spikskalle.

Fusk, tycker arkitekten. Däremot inte snickaren som är en praktisk person 
och inte lika romantisk. Det blev handsmidd spik!

Hantverksmässiga hållfasthetskrav på limningar mellan gammalt och nytt 
kan medföra att onödigt mycket av den gamla panelen kasseras. Man måste 
även kunna variera behandlingen med hänsyn till de olika detaljernas funktion. 
Den rent utsmyckande väggbeklädnad som panelerna utgör behöver endast bära 
sin egen tyngd, till skillnad från delar i byggnadsskelettet som t.ex. dörr- och 
fönsterkarmar.
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Konservering av vävtak 
från rum 2:K. Det 
mycket välbevarade 
färgskiktet är endast 
fixerat med störlim, 
någon retuschering är ej 
utförd. På bilden Sara 
Palmborg som utförde 
större delen av denna 
konservering.

Vid ambitionen traditionellt hantverk bör en tydlig gräns finnas vid 
behandling av den kulturhistoriska förlagan och nytillverkningen. Vid 
nytillverkning har man möjlighet att kopiera den ursprungliga tillverknings
metoden. Men vid behandling av äldre nedbrutet material är man hänvisad till 
helt andra material och metoder för bevarandet.

Dekorationsmålade vävtak

Hälften av bostadsvåningens vävspända tak finns bevarade. De är förvånansvärt 
välbevarade, med tanke på den förvaring de fått utstå sedan de tagits ned efter 
branden. Sex av de sju taken har förvarats på slottet. Våderna var upprullade på 
tapetsjok neddragna från väggen. Det största taket, 70 m2, har förvarats i RAÄ:s 
magasin i mycket torrt klimat. Det är skyddsinklistrat med silkespapper från 
1950-talet då en kostnadsberäkning gjordes av konservator Alfred Nilsson. 
Arbetet utfördes aldrig.

Måleriet utfördes ursprungligen direkt i taket på den uppspikade väven. 
Våderna är inte sydda utan enkelt spikade omlott. Vådbredden varierar mellan 
58 och 65 cm. Linneväven finns beskriven enligt materialförteckning som en 
hälsingeväv (se Erik Andrén).
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Gästrum. 3:K. Här bar den rena barockkaraktären bevarats genom århundradena.
Måleriet över dörrarna från mitten av 1700-talet är fragment av en textil ”skogstapet” 
som ej räckte till och därför kompletteringsmålades direkt på väggen. Två östfönster sattes 
igen vid denna tid och öppnades ej förrän på 1970-talet när alla fönster i hela slottet 
byttes. Smygpanelerna är därför nytillverkade i denna restaurering. Diskussion om 
dekormälning skall rekonstrueras pågår. Notera det nya stucktaket!
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Lacksigill finns på råmaterialet, märkligt nog med olika vapensköldar. Två 
sigill är så välbevarade att det finns möjlighet att tolka heraldiken. Det ena kan 
vara det Soopska vapnet. Placeringen av sigillen tyder på att de haft funktionen 
att försegla textilrullen. Det fortsatta arbetet med de återstående taken kanske 
kommer att ge utförligare svar på detta.

Ett antal rågmjölstunnor köptes för understrykning av taken (se Andrén). 
Att rågmjöl har använts i färgen går lätt att konstatera under mikroskop. 
Bottenfärgen innehåller åtskilligt med boss och kli. Övriga pigment är krita, 
blyvitt, umbror och svart. Grisailleornamentiken är utförd med linoljefärg. De 
kraftigt kolorerade kassettbottnarna kan eventuellt ha ett annat bindemedel. All 
grisaille är målad direkt på en grå bottenfärg. Därefter är det dyrbarare 
pigmentet målat i kassetterna med utsparning av grisaillen. Denna kulör har 
även följts upp på rummets snickerier. Två av de sju vävtaken är nu återupp- 
satta. Den konserverande behandlingen av taken har inneburit konsolidering av 
färgskiktet med en störlimslösning. Färgskiktet smulade av i små flagor över 
hela ytan. Detta gjorde behandlingen nödvändig. För att kunna fästa upp taket i 
samma spikhål har varje hål förstärkts med en pålimmad liten linnelapp från 
baksidan, dvs endast på den överlappande sidan av våden. Våderna spikades 
sedan upp mot det förberedda paneltaket. Våderna var styva och en viss oro 
fanns att den långa förvaringen medfört deformation av våderna. Detta skulle 
kunna ha omöjliggjort en perfekt mönsterpassning. På grund av överlappningen 
måste första våden utmed ena kanten monteras först och den var helt avgörande 
för fortsättningen. Den sida av våden som doldes av överlappningen häftades 
fast med rostfri klammer medan det på den synliga sidan användes nubb. Ingen 
retuschering är utförd då det färgbortfall som finns är jämnt fördelat och 
måleriets kraftfullhet håller samman stuckillusionen.

Ingenting finns kvar av de lister som omgett taken. Men ett mycket skarpt 
fotografi från inventeringen på 30-talet gjorde det möjligt att inte bara 
rekonstruera formen utan även dekorationsmåleriet. Detta gjordes för att göra 
taket rättvisa. Som någon sade; när man rekonstruerar den stiliserade formen 
varför inte då också rekonstruera illusionen av formen?

Väggytor

Fragmentariska exempel på inredningskonst från byggnadens äldre perioder, 
d.v.s. före Tessins ombyggnad, har hittills endast upptäckts på andra våningens 
väggar. I flera av rummen kan man vid noggrant betraktande skönja rester av 
sirligt målade draperimålningar längs väggarna med motsvarande fris uppe vid 
taket. Taket har förmodligen vid denna tid, 1608, utgjorts av ett dekorations- 
målat kassett- eller bjälktak. I de rum som nu restaurerats har dessa målningar 
endast dokumenterats innan de dolts bakom barockens snickerier. Väggmål
ningen är utförd i en secco-teknik på en vit tjock kalkavfärgning, vilken har 
dålig vidfästning till underlaget. Måleriet är överkalkat ett antal gånger. Endast 
mindre partier för dokumentation har blottlagts, då det fanns en risk för att 
måleriet skulle släppa från sitt underlag vid framtagningen. Eventuellt kommer 
dessa målningar att kunna visas bättre i något av de rum som ännu ej 
restaurerats.

Alla papperstapeter från 1800- och 1900-talen revs ned från väggarna efter 
branden. Anledningen kan ha varit att förhindra mögel och svampangrepp.



Grevinnans förmak 2:C. Inredning från mitten av 1700-talet. Ursprunglig färg endast 
bevarad runt speglarna. Den är nu framtagen under två övermålningar. Rummets övriga 
snickerier avslutades i början av vårt sekel. Den ljusblå färgen är nu rekonstruerad på 
dessa paneler med oljefärg på en kritgrundering bunden med animaliskt lim. Pigmenten i 
oljefärgen är blyvitt och indigo. På väggfältet till höger ses draperimålning utförd i secco- 
teknik från omkring 1608, alltså före Tessins ombyggnad.

En tapet har skonats från detta tack vare sitt läge i en garderob. Tapeten är från 
mitten av 1700-talet och spikad direkt på putsytan. Denna tapet skall få ett eget 
kapitel i ett annat sammanhang.

Övre våningens väggytor har till stor del fått behålla 1600-talets släta puts
skikt med en gulvit kalkavfärgning. Dessa ytor bär en oändlig mängd informa
tion. De har under minst två århundraden varit obehandlade baksidor för 
gobelänger, gyllenläder eller textil väggbeklädnad. Här finns färgstänk från 
angränsande ytor, rader av spikhål från uppfästning av gyllenläder eller tapet- 
våder, siffror med rödkrita för intendentens inventariesystem, svårtolkade 
inskriptioner med beskrivning av utfört arbete eller noteringar för porträttens 
placering samt listverk med rester av grovlinne med påklistrade tapetfragment. 
Tapetfragment, som även hittats fastlimmade på kanterna av snickerierna, visar 
sig ofta kunna dateras med hjälp av inventarieförteckningarna. En liten bit 3x3 
mm hittades under en spikskalle på kanten av ett dörrfoder och visade sig under 
mikroskop vara en bit gyllenläder. Man kunde se bladmetall och grön färg. I 
inventarieförteckningen från 1760 stod mycket riktigt att rummet varit beklätt 
med grönt gyllenläder. Inga sådana här spår skall avlägsnas i denna restaurering. 
Ytorna skall fortfarande ses som baksidor för tapeter. Men i några rum finns 
rester av klistrad papperstapet från 1900-talet. Här görs ett val, ett tapet
fragment sparas för dokumentation och resten tas bort. Tapetklistret har ofta 
möglat och finns kvar som svarta onödigt missfärgande fläckar. Dessa löses 
bort med varmt vatten.
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I rum där väggbeklädnad kommer att rekonstrueras, eller att man av 
användarskäl finner det lämpligt att beklä väggarna, kan alla äldre spår och 
fragment lämnas orörda bakom ett vävspänt väggfält som innebär en viss 
distans från väggytan. Rummen i bostadsvåningen, med sina vitmålade barock
paneler, kräver en tapet för att kunna uppfattas som exempel från en nyklassisk 
period i synnerhet om de skall bli utställningssalar för statens porträttsamling. 
Från denna tid finns flera av rummens tapeter beskrivna i inventarieförteck
ningen från 1819, t.ex. som brokig papperstapet, grön papperstapet med 
kolonner, rosenspaljetapet. I de fall där en kulör finns beskriven skulle denna 
kunna uppstrykas på ett underlag monterat på tidstypiskt maner.

I rummen med bevarad färgsättning på snickerierna från 1680 och som 
dessutom har en ursprunglig putsyta får väggfälten accepteras som baksidor i 
väntan på gobelängen. I ett av rummen på översta våningen fanns rester av en 
tapet från 1940-talet, vilken klistrats över ett väggmåleri från 1740 - ett måleri 
över dörrarna som visar hur man gick tillväga när den ”franska skogstapeten” ej 
räckte till. Man kompletterade helt enkelt vävtapeten med måleri direkt på väggen.

Fragmenten av 40-talets tapet avlägsnades och rester av tapetklister togs 
bort. Spikrader efter skogstapeten däremot lämnades orörda som förklarande 
detalj för målningarna. Gips injicerades för att fästa lösa putsbitar och sår i 
putsytan lagades ut med bruk och retuscherades.

Större mur- och putslagningar har utförts av murare. Exempel på perfekta 
lagningar finns i slottet, lagningar som efterliknar befintlig putsyta och håller sig 
inom skadeområdet. Traditionell lagning innebär att ytan jämnas ut och kvastas 
med smutsigt vatten långt ut på omgivande yta. Detta är en hantverksmässigt 
riktig behandling med samma tradition som målarens spackling och snickarens 
utjämnande avslipning när han anstyckat en ny del. Men i samma tradition skall 
sedan ytorna ommålas helt. Med kulturhistoriskt värdefulla ytor måste varje 
hantverkare begränsa lagningen till just det skadade området. Lagningen skall 
på alla nivåer underordnas det befintliga. Gränsen mellan gammalt och nytt går 
aldrig att dölja helt. Oftast framträder den mer med tiden och retuschen får en 
mystisk form som ej faller in i sammanhanget.
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Stora salen 3:C. Ett segment av ställningen har monterats ned och stuckatörerna kan för 
första gången se hålkälet med acantusslingor och figurer på rätt avstånd - från golvet.
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Att rekonstruera Caroves tak
Ulf Leij on

Då tredje våningens takbjälklag störtade in vid branden 1945 demolerades elva 
stucktak. Efter släckningsarbetet packades en mängd takfragment i fruktlådor 
medan annan stuck skottades ut på gården innan den omhändertogs. Ett mindre 
tak förstördes senare i samband med att nya betongbjälklag lades in i huset.

Vid tiden runt 1670 försågs en mängd herresäten med stuckerade utsmyck
ningar, trots att de var oerhört dyra att låta framställa. Det uppgavs att kost
naden för Mälsåkers stucktak vid uppförandet motsvarades av kostnaden för 
uppförandet av slottets samtliga flygeltillbyggnader. Som vanligt gällde dock att 
utsmyckningarna inte fick överträffa de kungliga interiörerna. Mälsåkers stuck
tak är utförda under ledning av Carlo Carove. Carove-gruppen invandrade till 
Sverige 1661 från Val d’Intelvi i Norditalien och har utfört en lång rad av 
Sveriges märkligaste stuckarbeten under 1660- och 1670-talen.

Kulturhistorikern Erik Andrén var i sina byggnadsbeskrivningar källforskare 
såväl noggrann som pålitlig med rik bilddokumentation. Detta visade han 
särskilt i sin Mälsåkersbeskrivning från 1945 samt i sin doktorsavhandling om 
Skokloster 1948.

Utgångsläget inför byggnadshyttans arbete var några rum med fragment- 
fyllda fruktlådor, vilka under åren efter branden delvis beskattats av turister. 
Vidare hade bytet från trä- till betongbjälklag i tredje våningens tak förändrat 
rummens innermått - takhöjden hade minskats. Den första åtgärden i stuck- 
arbetet blev att säkra kvarsittande Stuckfragment i rum 3:C där utbyten av 
golvbjälklag senare skulle ske.

Fotomaterialet från 1934, avsett för Erik Andréns bok, var tillsammans med stuck- 
fragmenten en förutsättning för rekonstruktionsarbetet.
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Stuckfragment inventeras och ordnas inledningsvis efter rumstillhörighet 
samt dekorkategori. På bildens stuckdelar framgår hur taket byggts upp 
med grovt stockningsbruk till nästan full volym, varefter ytbearbetningen 
utförts i ett tunt skikt ljus finputsmassa.

I samband med upphandling av stuckhandledare fördes såväl konstruktions- 
som etikdiskussioner så att ambitionsnivån i stucktakens restaurering skulle 
ligga klar. Handledarna kom att bli Georg Degerholm, Stuck-Bema samt 
författaren. Georg Degerholm fick den svåra uppgiften att i samarbete med 
hyttans ledning och arbetsförmedlingen hitta lämpliga stuckmedarbetare.

Det egentliga restaureringsarbetet inleddes med en totalinventering av 
fruktlådornas fragmentsamling. Fragmenten identifierades med hjälp av 
Andréns bildmaterial och packades om till specificerade lådor som ordnades 
rumsvis. Arbetet var omfattande, smutsigt och krävde stora bordsytor. Genom 
inventeringen kunde en skattning göras av varje rums fragmentbestånd. Det 
framkom att trots att ett par av rummen nästan saknade fragment, fanns lika
fullt representativa delar från varje dekorativt formelement från samtliga tak i 
slottet. Undantaget var det tak som försvann efter branden. Med hjälp av foton 
och fragment förstod vi att slottets samtliga stucktak skulle kunna 
rekonstrueras.

Inför rekonstruktionsarbetet fanns ett stort problem: tredje våningens 
tak bjälklag hade sänkts och bytts till betong. Monteringen av stucktaken måste 
därför få en annan lösning än den på 1600-talet, samtidigt som vi ville ligga så 
nära originalmaterialen som möjligt och dessutom kunna återmontera de flesta 
originalfragmenten.

Arbetet inleddes i rum 3:K med uppmätning av taket samt definition av 
stuckens avslutande list mot väggyta. I diskussionen om monteringskonstruk
tion fanns alternativen:

a) dikt montering mot betongtak
b) skruvat mot ett brädat betongtak
c) montering i gjutet gipstak runt ett nedpendlat armeringsnät med 

maskor 10x10 cm.
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I det nedpendlade gipsundertaket i rum 3:K kunde en rikhaltig ornamentik 
sys fast med rostfri tråd. Mörkare partier i bilden är återmonterade fragment 
från originaltaket. Det färdigmonterade resultatet tål mycket väl att jämföras 
med det avfotograferade originaltaket i Andréns bok.

Valet föll på alternativ c), där stuckornamentik skulle kunna sys fast i det 
nedpendlade gipstaket.

Korrosionsfrågor togs upp tillsammans med Korrosionsinstitutet i 
Stockholm varefter nämnda armeringsnät blymönjades före montering; 
luftspalten mellan gips och betong ventilerades genom upptagna hål i betongen. 
Till montering av de lösa stuckelementen användes mjukglödgad rostfri tråd, 
som vänligen tillhandahölls av Fagersta Steel AB. Materialtekniskt kom detta 
första tak att ligga nära dagens moderna stuckhantverk. Ett flertal original
fragment blev emellertid monterade.

Parallellt med arbetet gjordes tekniska laborationer samt en stor mängd 
materialförsök, delvis med utgångspunkt från laborationerna. Komplette
rande materialanalyser utfördes dessutom externt. På detta sätt fick vi så 
småningom en klar bild över Carovetakens materialuppbyggnad och 
framställningsmetod. Där Caroves arbetade med nyproduktion mot ett 
träbjälklag, blev vi emellertid tvingade till bästa möjliga Caroveliknande 
kompromisser.

Kort redovisat är Carovetaken modellerade på plats med ett grovt stock- 
ningsbruk med ungefärlig sammansättning av 45% kalciumkarbonat kalkdeg, 
15% gips, 40% stenballast (varav en stor del krossat tegel). Materialet blev en 
lättmodellerad snabbt styvnande massa som kunde hålla kvar sin fukt under 
lång tid så att det inte blev helt hårt och dessutom kunde karbonatisera i 
långsam takt. Detta grova bruk kläddes därefter med ett ljust finbruk, där 
stuckens slutliga finish modellerades ut. Detta finbruk bestod av nästan ren 
kalciumkarbonat. Limämnen (= proteiner) hade inte låtit sig analyseras vid de 
nämnda undersökningarna. Sannolikheten för att limämnen skulle ha före
kommit var emellertid ganska stor.
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Taket i det lilla kabinettet 3:L. Större taksegment tillverkas på arbetsbord. 
Efter montering mot ett betongtak klätt med galvaniserat armeringsnät, 
kompletteras stucktaket med ytterligare dekorelement. De enskilda 
blommorna modelleras för varför sig och pärlorna rullas för band eller 
gjuts i en gammal kultång.
Skulptör: Birgitta Wahlström

Rum 3:C, hörn mot sydväst bestående av en mycket stor mängd 
originalfragment. Här har även modellerats på plats, med samma 
materialsammansättning som Carove en gång använde. Vad som först 
betraktats som närmast omöjligt, ses nu som ett bättre alternativ än gips 
då kompletteringar utföres direkt i takets ornamentik.
Skulptörer: Mariana Barba-Rosie, Eva Berglund och Alfred Åberg.
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Ren gips påträffades enbart i prefabricerade detaljer, främst till rum 3:C, 
Riddarsalen. Det handlade om entablementets alla lösa detaljer samt putti- 
huvuden, det vill säga läckra detaljer som Caroves kanske kan ha haft med sig 
redan vid ankomsten till slottet. Innan gipsen blev till gjutna dekorelement var 
det lättarbetade materialet en importartikel som var tämligen transportkänslig 
med dåtidens sjöfart.

Det lilla taket i rum 3:L, där nästan alla originalfragment saknades, utfördes 
i form av lösa hörn- och långsidor. Mot ett galvaniserat nät monterades taket 
från vägg med listverk via de lösa takelementen fram till takets toruslist vilken 
omfattade den lilla plafonden.

I Riddarsalens tak (3:C), där svåra måttförskjutningar uppstått, blev 
konstruktionen i takets släta ytor likt den i rum 3:L, medan den stora hålkäls- 
listen utgjordes av träunderlag som kalkbrukstockats mot liggande glest spridd 
vass monterad med galvaniserad järntråd. Stockningen innehöll 20% tegel men 
ingen gips. Stuckdetaljer lät sig här lätt monteras med skruv som fästs i trä
underlaget. I hålkälens övergång till det släta taket ersattes skruven med smidd 
spik som slogs in i förborrade hål i betongen.

Tankegångar och ambitioner vid det plastiska utförandet i 
rekonstruktionsarbetet

Inför modelleringsarbetet där förlorade partier skulle rekonstrueras, var det 
viktigt att tillägna sig Caroves formspråk samt inte minst att försöka sätta sig in 
i Caroves arbetssituation. Originalbitarna bär spår efter hur modellerings- 
verktygen använts rationellt och trots stuckarbetenas höga konstnärliga 
kvaliteter, kan man ana något som liknar bageriverksamhet i de färdiga taken. 
Detta plastiska uttryck är inte alls lätt att tillägna sig och var och en som arbetat 
med modelleringen har haft en rejäl inkörningsperiod, trots att de varit ovanligt 
goda skulptörer och formgivare redan innan de kommit till Mälsåker.

De modellerade resultaten har diskuterats och bedömts av en arbetsgrupp 
minst var fjortonde dag. Först efter gemensamt godkännande har de fram- 
producerade och uppgjutna stuckdetaljerna monterats i sina respektive takytor. 
Originalfragment har hela tiden använts som volymreferens samt för att 
’handstilen’ i original och komplement skall bli så nära varandra som möjligt.

Inför arbetet på Mälsåker har ambitionen varit att deltagare i gruppen skall 
ha sett så många andra tak som möjligt från Carove-gruppens verkstad, t. ex. 
Drottningholms slott, Eriksberg, Finspång, Nynäs. De besökta stucktaken har 
alla fotodokumenterats för senare diskussion. För det plastiska arbetet har 
besöken varit mycket betydelsefulla och har gjort det möjligt att känna igen 
enskilda medarbetare i Caroves verkstad.

Till alla slottsägare som visade oss sina Carovetak riktar vi ett varmt tack.
I de två trapplansrummen 3:A och 2:A har det givits tillfälle att genomföra 

rekonstruktion i stuckarbetet med Caroves respektive Simon Nauclerus 
materialteknik. Taket i rum 2:A är det enda tak som med säkerhet kan 
förknippas med nämnde ’SN’, vilket han själv också har signerat sitt tak med. 
Förstärkning av takens upphängning har däremot skett med främst rostfritt 
material.
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För att hålkälens ornamentik skulle kunna återskapas, byggdes ett par stora arbetsbord 
med hålkälens profil i bordsskivan. Originalfragment placerades ut, varefter förlorade 
partier rekonstruerades i lera för vidare avgjutning till gips via förlorad form.

Fil. dr Torbjörn Fulton fördjupar sig i stucktakens rekonstruktionsproblematik, efter sin 
första föreläsning vid Byggnadshyttan Mälsåker. Fulton känner Mälsåker mycket väl och 
är starkt engagerad i hyttans verksamhet.
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Gjutningstekniker

Genomgående har de nymodellerade partierna utförts i lera och avgjutits till 
gips via förlorad form. Listverk och annat med upprepande funktion har i 
kompletteringsarbetet gjutits upp via silikon- respektive smältgummiformar. Då 
arbetet har skett inom byggnadshyttans utbildningsprogram, har de deltagande i 
stuckgruppen dessutom arbetat med styckformsteknik och gjutning med riktig 
limform. Arbeten har dessutom gjorts med stucco marmor och marmorin samt 
andra ovanliga tekniker såsom dragning av oregelbunden eller oval list. Drag
ning av list såväl på bord som på plats i tak och vägg har utförts i Mälsåkers- 
proj ektet, framförallt beträffande andra våningens 1700-talsrum som helt fått 
nyrekonstruerade listverk med utgångspunkt från Wiijnblads 1750-tals förlagor. 
Dessa arbeten har genomgående utförts med gips som material.

Endast ett av de hittills färdigställda taken har fått en ytbehandling. Det är 
rum 3:K som avfärgats med opigmenterad kalk från Buttle på Gotland. Då 
diskussionen om takens avfärgning och kulör ännu ej känns avslutad är inga 
andra ytor ytbehandlade. Vid ytskiktsundersökning av de många original
fragmenten kan konstateras att de genomgående är avfärgade med kalk med en 
lätt kulör - förmodligen kommen från lerföroreningar. Gipsdetaljer i originalen 
på entablementet i 3:C saknar kalkavfärgning.

Hela stuckarbetet på Mälsåker har dokumenterats i stuckmötesprotokoll 
och liknande anteckningar samt fotografiskt, av bl.a. författaren, på ett kon
sekvent kronologiskt sätt så att hela restaureringsprocessen blir följ bar. Arbetet 
har dessutom dokumenterats med professionell video. Under arbetsperioden har 
jämförande studier gjorts såväl via text som bild beträffande internationella 
stuckmetoder och dokumenterade arbeten. Ett aktuellt sådant exempel har varit 
återuppförandet av det nyligen brunna Uppark Manor i södra England. Med 
hjälp av försäkringsmedel har även där stora stucktak restaurerats med hjälp av 
originalfragment och ursprunglig hantverksmetodik.

Av de hittills nämnda taken så återstår ungefär två månaders arbete (ca 
5-10% av rummets stuckutsmyckning) i rum 3:C innan det blir helt färdigt. I 
rum 2:A där allt konstruktionsarbete är färdigt, återstår Stuckreparation i 
plafond och listdetaljer. Det vore angeläget att dessa avbrutna arbeten så fort 
som möjligt kan bli avslutade innan den på Mälsåker utvecklade kompetensen 
försvinner. Alla övervåningens tak skulle sedan kunna rekonstrueras. Metodiken 
har utvecklats och finns nu dokumenterad.

Då kunskapen om äldre tiders stuckteknik och materiallära dog bort under 
1960-talet, har Mälsåkersprojektet varit ett underbart tillfälle att kunna lyfta 
fram dessa metoder och material samt på ett meningsfullt sätt kunna tillämpa 
dem i ett praktiskt arbete. Arbetet har dessutom medfört att en mindre grupp 
stuckatörer och skulptörer känner sig väl bekanta med gångna århundradens 
metoder och material. Det är högst önskvärt att dessa spirande kunskapsfrön 
kan få gro och växa sig tillräckligt starka för att kunna fortleva i framtida 
restaureringssammanhang. Om fler liknande objekt kan materialtekniskt för
valtas på ett motsvarande sätt så skulle en nygammal kunskapstradition säkert 
kunna etablera sig.
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Rum 3:Y - återskapande av en brunnen Tessin- 
interiör med enbart handverktyg
Thomas Tempte

Jag ombads redan under första verksamhetsåret att hålla föredrag för de 
byggnadssnickare som Arbetsförmedlingen hänvisat. Det visade sig vara en 
mycket intresserad skara. Tillverkande hantverk kunde de alls inte men denna 
insikt hade de också själva. ”Vi är degraderade till montörer.” Människor med 
klar uppfattning om var de står och som tillika har ett stort intresse är lätta att 
lära upp. Under dessa tre Mälsåkersår kom också byggnadssnickarna att uppnå 
en betydande färdighet.

Redan efter mitt första föredrag föreslog jag att hyttan borde bedrivas 
renodlat med ”hantverkliga” metoder och att maskiner bara undantagsvis borde 
nyttjas. Detta baserade sig på min bedömning att slottet ursprungligen inreddes 
av hantverkarna på detta sätt. Om man åter gjorde så skulle man uppnå två mål: 
god utbildning och hög autenticitet.

För etappen 1995-96 beslöts därför att jag skulle få leda en liten grupp på 
fyra snickare för att inreda ett mindre rum. Mitt val föll på rum 3:Y. Det var 
nästan helt urblåst av branden. Det nordvästra tornet var några decennier 
tidigare avsett att rymma hisschakt. Där fanns alltså inget bjälklag. Men framför 
allt ville jag ha detta rum för att slottets mest avancerade parkettmönstrade golv 
hade legat där. Rummet var väl dokumenterat med uppmätningar och mycket 
vackra och upplysande svartvita fotografier. Skulle vi gå iland med det golvet 
med outbildad arbetskraft så skulle detta kunna bli något mycket unikt.

Den pedagogiska metoden var den som hantverket har använt i flera tusen 
år: mästare - gesäll - lärling. Den är således väl beprövad och rätt använd mycket 
effektiv. Min uppfattning om kunskapstradering är inte att lära ut hur man gör 
utan hur man tänker. Jag strävar efter att ge kursdeltagarna nycklarna till 
kunskapens låsta dörrar. Oftast är det en snabb och effektiv metod men för 
enstaka personer kan det ta lång tid och behöva upprepas. Svårast att lära är de 
arbetare som alltför bra har lärt sig att lyda.

Innan jag berättar om vårt hantverk vill jag kort nämna de insatser jag 
gjorde på Mälsåker under perioden 1993-95. Jag var då gästlärare och berättade 
hur man går tillväga då man tillverkar verktyg, vårdar dem och även iståndsätter 
gamla sådana.

Kransågning är den mest avancerade sågningen en snickare kan praktisera. 
Smederna fick tillverka en replik av svanssåg, tyvärr med ett olämpligt verktygs
stål, som vi aldrig fick att fungera. Även en kransåg i ramkonstruktion utfördes 
med samma negativa resultat. Mycket tid lades ner på att arbeta med dessa sågar 
och många värdefulla erfarenheter fick vi som jag hoppas kunna redogöra för i 
andra sammanhang.

Handhyvlar hade tillverkats med framgång redan före min medverkan. 
Mycket fina profilhyvlar av en alldeles egen modell tillverkades av snickarbasen 
Tommy Lindholm och dessa gick mycket bra.

En s.k. klovhäst för filning av handsågar liksom en speciell byggsnickarbänk 
tillverkades förutom en uppsättning med den s.k. romerska hyvelbänken.
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Klovhäst tillverkad av Rickard Johansson. Ett mycket fint arbete och flitigt använd i 
rum 3:Y.

Fogbänken (eller riktbocken) är en upp- och nedvänd jättehyvel. Den ligger stilla medan 
arbetsstycket förs över det skarpa stålet.
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På mitt initiativ köptes vintern 1994 ett parti sågtimmer om 300 stock vilket 
sågades upp med ett mobilt bandsågverk av kanadensisk konstruktion - 
woodmizer - och detta försåg oss med tillräckliga kvantiteter fullgott ”snickar- 
virke” i kvalitetsklass. Även en virkestork uppfördes och på detta vis fick 
snickarna slutligen alla förutsättningar för att kunna fullfölja det uppdrag de 
fått.

Arbetet organiserades så här: Jag hade mästaransvaret och närmast under 
mig var åldgesällen vilken fick ansvara för att arbetena följde mästarens 
intentioner när denne inte var där. Vid sin sida hade åldgesällen en annan gesäll. 
Dessa två äldre hade under sig två lärlingar, unga grabbar vilka även yrkes
mässigt fortfarande var lärlingar. Hierarkin var inte upprättad för att skapa en 
befalsordning utan för att få ansvar på olika nivåer men också så att de äldre 
stöder de yngre. Speciellt som de unga i vår tid knappast alls har kommit i 
kontakt med professionellt hantverk. Den auktoritet man har i ett hantverksyrke 
kommer i kraft av den kunskap man har/inte har. En sådan social skala vållar 
aldrig några problem. Mästaren är vare sig allkunnig eller allsmäktig, i bästa fall 
har han dock mest snickerikunskap, vilket framgår snart nog.

Varje snickare fick en egen bänk och liten vrå att installera sig i. Detta är 
mycket viktigt när det är ”hantverklig” produktion. Deltagarna inredde sina 
hörn olika men en ordentlig verktygstavla och hyllor för att förvara stort och 
smått sattes upp. Detta fick ta minst en vecka i anspråk och var en investering 
som var en förutsättning för att lyckas.

En stor anslagstavla sattes upp och jag lade stor vikt vid att alla skulle ta del 
av och rätt uppfatta all information. En viktig del i den gamla hantverkstillverk- 
ningen var att få beslutsnivåer fanns. Fanns en arkitekt inblandad satte han de 
yttre ramarna och bestämde estetik. Mästaren löste allt tekniskt, dimensione- 
ringsfrågor, virkes- och metodval. Detta arbetssätt skapade idag stundtals 
irritation bland hyttans arkitekter. Jag önskade både en konfrontation och 
dialog eftersom detta är en kärna i hantverkssystemet. Tyvärr uteblev detta. En 
riktig hantverkare är medskapande, inte ett medium.

En viktig fråga att ta ställning till var vilken typ av handverktyg 1650-talets 
Mälsåkerssnickare hade. De fina verktygssamlingarna som Wrangel byggde upp 
på Skokloster var inte troligt att en landsbygdssnickare anförskaffade eller 
kopierade. Wrangel skrev in dylika från de finaste verktygsmakarna som hans 
tid kunde uppvisa. Dessa var verksamma i Amsterdam. Jag beslutade att ett 
verkfat som jag fått förvärva ifrån Ukna socken i Tjust skulle tjäna som förebild. 
Samlingen är unik genom att den tillhört en enda släkt. Några verktyg är mycket 
gamla. Det långa timmerdraget är förmodligen medeltida, bilan (en vanlig typ i 
Tjust) är förmodligen 1600-tal. I övrigt är verktygen av ett utförande som var 
vanligt sent 1700-tal och tidigt 1800-tal.

Den lilla gården Bottorp har gått i samma släkt sedan slutet av 1600-talet. 
Gården var för liten för att dess jordbruk ensamt skulle försörja den boende där. 
Därför har man haft hantverk som biinkomst. Man har timrat hus, utfört 
inredningar: dörrar, fönster och mycket fina möbler. Man har laggat kärl, 
tunnor och fat. Men man har också tillverkat slädar och vagnar. Mycket finns 
kvar och det hantverkliga utförandet mycket fint. Bottorpsamlingen fick tjäna 
som förebild för verktygen i rum 3:Y.

Då vår lilla snickarverkstad varit igång några veckor, åkte vi på ett endags 
studiebesök till Nordiska museets centralmagasin i Julita. Två olika 
kollektioner finns i Julita med stort intresse för snickare: Carl Knut Edbergs
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lagrade, egenhändigt tillverkade maskiner och gårdssnickaren Forsmans 
verkstad nere vid sjön Öljaren. Båda konstruerade och tillverkade de maskiner 
som behövdes för respektive produktion.

Carl Knut Edberg var den siste åldermannen i Stockholms snickarämbete 
och den förste ordföranden i den på 1860-talet nybildade Hantverksföreningen. 
Hans verkstad var betydande och mycket ansedd.

Snickare Forsman är en representant för bysnickarna. Hans verkstad var 
liten men mycket avancerad. Både möbler och maskiner är av mycket hög klass, 
helt jämförbara med Edbergs fast komna ur en helt annan verkstadstyp. 
Forsmans verkstad är synnerligen märkvärdig. All utrustning står nämligen i den 
snickarstuga som Forsman var verksam i. Den förtjänar en utförlig beskrivning 
men denna får ges i ett annat sammanhang. Och verkstaden är helt komplett 
med verktyg, maskiner, fanér och virkesförråd.

Störst intresse för oss var kanske svarven, som var bas för ett helt utbyggt 
system av olika tillbehör, samt den lilla intarsiasågen.

Förutom att vi satte upp och organiserade en särskild verkstad så tillverkade 
snickarna ett 40-tal hyvlar, eftersom de var organiserade i två lag som båda 
skulle göra sina egna hyvlar men för samma ändamål. Alla skulle få möjlighet 
att göra samma lärdom.

Det komplicerade golvets mönster bestod av trekantiga trästycken som 
tillsammans bildade en kvadrat. Det innebar diagonalt motträ både åt höger och 
vänster. Därför blev vi tvungna att tillverka hyvlar i både höger- och vänster
utförande.

Golvet möjliggjorde en mycket avancerad yrkesutövning. Vi valde att ta ut 
ämnen ur brädorna i följd, vilka skulle ha en motsvarighet i de mönsterdelar 
som fanns i golvets parkett sålunda: Där mönsterdelens motsvarighet återfanns 
i nästa upprepning så skulle ämnet ligga i rätt ordning såsom de var tagna ur 
brädan enligt figur på sidan 68.

En samling hyvlar tillverkade på Mälsåker: skrubbhyvlar, sponthyvlar och planlisthyvlar i 
olika utföranden.
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Detta tillvägagångssätt skapar en mycket stark harmoni då alla motsvarande 
trästycken bryter ljuset på samma sätt under sin upprepning. Även den som är 
fåkunnig men har en viss upptränad känsla kan uppfatta att det finns ett medde
lande i denna träbehandling. Kvalitetskriteriet på virke var i detta fall: i första 
hand kärna - i andra hand kvistfritt. Men de väldiga dimensioner på kärnvirke 
man haft tillgång till vid Tessins arbeten kunde vi inte uppbringa. Lite ytved var 
vi tvungna att släppa igenom. Det stora breda mittstycket var vi tvungna att dela 
i två stycken och även då blev det svårt att få enbart kärnvirke. Träet torkades 
ner till 8 % och fick sedan gå upp igen till husets egen fuktkvot. Med det skogs
bruk vi idag har så blev detta det närmaste vi kunde komma originalgolvets 
egenskaper. Förmodligen har furor av ansenlig ålder tagits ner för att leverera 
det virke som är avbildat på detta golv före branden. Skogen vi lyckades för
värva var mellan 130 och 150 år. Det är mycket fint idag. Tessins skog kan 
mycket väl haft en ålder om 250-350 år. Sådan fura erhåller dels en stor andel 
kärnved, fylld med hartser och terpen, men den är också ”hoppackad” och 
rörelsen har klingat av. Det berättas om Lindomesnickarna att sådana träd 
kunde man fälla, direkt såga upp och lufta varefter man omgående belade dem 
med fanér och gjorde mycket eleganta finsnickerier.

För att klara av genomförandet av en sådan snickarkonst blev jag tvungen 
att konstruera ett ganska invecklat märksystem. Det skulle också omfattas och 
förstås av varje gruppmedlem. Varje trästycke i parkettmönstret måste komma i 
rätt nummerföljd men det fick inte heller ändvändas eller vridas ett kvarts varv. 
Därför tänkte jag mig två meridianer men också höger/vänster samt upp/ ner 
(eller väderstreck). Speciellt viktigt var det på kvadraten som ju var uppdelad i 
fyra trianglar. Dessa märktes dels med den traditionella snickarpilen dels med 
romersk siffra och bokstav med väderstrecksförkortning. Med denna kombina
tion av flera överlappande märksystem var det bara den mänskliga faktorn som 
kunde fela. Alla årsringar ska ha samma vinkel i samma följd. Årsringarna har 
samma verkan på ljus brytningen som persienner i ett fönster. Står de i vinkel 
mot ljuset fångas detta upp och träet blir mörkt, i andra fallet halkar det av och 
trästycket blir ljust. Detta är förklaringen till att det är så svårt att fotografera 
obehandlat och nyligen bearbetat trä.

Kort sammanfattning

Under mina 35 yrkesår har jag inte hört talas om något snickeriprojekt där det 
givits möjligheter att få arbeta så konsekvent med bara handverktyg. Vi använde 
motorsåg vid ett tillfälle: då vi gjorde inhuggen vid bilning av de fem takbjälkar
na. Givetvis använde vi snickerimaskiner då vi tillverkade ämnena till handverk
tygen och en slip för skärpning av hyvelstål och stämjärn. Men all produktion 
utfördes enbart med handverktyg i övrigt. Vartenda ämne är utsågat för hand, 
all kantning, släthyvling, planhyvling o.s.v.

Tiderna för olika moment ska längre fram noggrant bearbetas då åldgesällen 
förde noggrann dagbok. En bedömning nu är att arbetet med rum 3:Y förmod
ligen gick snabbare med manuella metoder än med maskinhjälp oaktat att det 
faktiskt var utbildning.

Det är också viktigt att vara nyanserad och inte påstå att det är lika bra att 
handarbeta som ha maskinhjälp. Men en snickare som berett virket med hand
kraft har sedan en mycket större insikt om vilken hjälp det verkligen är med

67



Sågschema och märksystem för de fyra trianglar som bildar kvadraterna i golvmönstret.
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Mönsterschema för golvets kvadrater och stavar, upprättat av mäster Thomas Tempte på 
grundval av foto och ritning från 1930-talet.
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maskiner. Man stannar också upp så fort ett moment faktiskt inte kan göras i en 
maskin utan att utförandet, arbetsresultatet, skulle bli lidande.

Dessa fyra snickares erfarenheter borde tillvaratas och återanvändas i andra, 
liknande sammanhang. Det skulle inte förvåna mig om deras snabbhet skulle 
vara mellan 30-50% större än genomsnittet bland byggnadssnickare. Dessutom 
skulle de ligga på en kvalitetsnivå som motsvarar skråtidens hantverk.

Vi funderade mycket över de åldriga verktygens höga verkningsgrad och 
över det helt annorlunda sättet att arbeta. Verktygens effektivitet var en tydlig 
lärdom. Sättet att arbeta stämde bättre med människans biologiska funktion. 
Alla verktyg fanns inom räckhåll och underhållet ansvarade innehavaren för. Att 
gå till en maskin var alltid ett mentalt avbrott. En kraftansamling av ett annat 
slag måste mobiliseras. Att svänga mellan dessa olika förhållningssätt till att 
påverka och förändra råvaran var orytmiskt. Hantverkligt arbete är ett stilla 
men intensivt flöde, medan tjänandet och underordnandet av maskiner kräver 
vaksamhet istället för skapande koncentration.

Det blev lustfyllt att arbeta genom alla dessa små, ständigt upprepade, men 
aldrig lika moment.

Den vision vi hade beträffande rum 3:Y var att det skulle vara en vår tids 
motsvarighet till Riddarsalen på Skokloster där hantverkarna hade gått mitt i 
arbetet, lämnat verktyg och hjälpmedel och aldrig återvänt. Ett fruset yrkes- 
ögonblick som därigenom kom att bli ett ovärderligt dokument för sena tiders 
yrkesutövare.

Vi skulle arbeta så mycket vi hann, lämna rummet i det skick det då var och 
visa på vilket sätt hantverkarna var mäktiga att arbeta 1994-96.

Golv och paneler är färdiga. På väggen återstår konservators- och murararbeten. Rummet 
kommer att lämnas omålat.



Byggnadshyttans organisation under den sista 
etappen

Beställare
Rikantikvarieämbetet, avdelningen för förvaltning av kulturminnen 
Christian Laine, styrgruppens ordförande

Projektledare och ansvarig utbildningsanordnare 
Riksantikvarieämbetet, byggnadsavdelningen 
Hans Sandström, projektledare 
Robert Garellick, assistent

Generalentreprenör, samordnare av bygge och utbildning 
Reinhold Bygg Stockholm AB 
Karl-Gustaf Söderström, projektingenjör 
Lennart Andersson, hyttmästare

Arkitekt, ansvarig för projektering, byggkontroll och dokumentation
Byggnadskonst, arkitektur och konst AB
Rolf Helmers, Jakob Strömholm, Torgny Nordin,
Maud Sallander, Lolo Törnblom
Georg Stiibben (konstruktion och klimatmätning)

Antikvarisk rådgivning och kontroll 
Ove Hidemark, professor
Karin Andersson, 1 :e antikvarie, Riksantikvarieämbetet

Konservering, rådgivning och kontroll 
Riksantikvarieämbetets institution för konservering 
Ingrid Hemgren, konservator

Praktiska lärare och handledare
Mur och puts Yngve Cyréus, murare
Smide Ralf Henkel, smed
Snickeri Thomas Temp te, konstsnickare

Tommy Lindholm och Greger Åkerstedt, snickare 
Stuck Ulf Leijon, konservator

Jan Hydén, stuckatör
Måleri Ingrid Hemgren, konservator
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Förteckning över yrkesarbetare som har arbetat 
på Mälsåkers slott 1993-1996

Snickare
Amrén, Göran Carlsson, Kenneth
Storgatan 28 Lillgärdsgatan 9
151 36 Södertälje 645 32 Strängnäs
tfn 08-550 87517 tfn0152-13910

Andersson, Johan Enlund, Lars
Hedlundsgatan 6 A Rönnbärsvägen 10
632 21 Eskilstuna 647 00 Mariefred
tfn 016-12 88 48 tfn 0159-10796

Andersson, Mikael Gustafsson, Freddy
Hovgården, Vansö Tinstugatan 47 A
645 92 Strängnäs 645 34 Strängnäs
tfn 0152-20134 tfn 0152-18818

Andersson, Mikael Hallberg Göran
Stenvågen 83 C Timmervägen 14 C
647 00 Mariefred 645 44 Strängnäs
tfn 0159-134 53 tfn 0152-19790

Bergroth, Michael Holmberg, Lars
Elma vägen 22 Tranbärsstigen 12 A
645 92 Strängnäs 
tfn 0152-202 38

645 43 Strängnäs

Jansson, Håkan
Björkqvist, Björn Husbyholmsvägen 11A
Sleipnersvägen 5 64061 Stallarholmen
611 50 Nyköping 
tfn 0155-573 93

tfn 0152-400 38

Johansson, Krister
Boman, Thomas Granmarvägen 3
Kuttret 640 61 Stallarholmen
640 61 Stallarholmen tfn0152-40285
tfn 0152^122 26

Johansson, Richard
Brand, Folke Genvägen 9
Granmarvägen 10 640 61 Stallarholmen
640 61 Stallarholmen 
tfn 0152-406 54

tfn 0152-430 34
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Jonsson, Peter Stenbom, Leif
Garvare gränd 4 Tillströmsvägen 12
64061 Stallarholmen 640 61 Stallarholmen
tfn 0152-43135 tfn 0152-43244

Karlsson, Micael Strömberg, Sören
Södertäljevägen 1 B Åkersborg
645 32 Strängnäs 647 00 Mariefred
tfn 0152-142 37 tfa 0159-500 28

Karttunen, Roger Strömbäck, Carl-Olov
Morrarö Gård Ekbacka
645 93 Strängnäs 640 61 Stallarholmen
tfn 0152-326 79 tfn 0152-40120

Käll, Peter Takalo, Hannu
Kvarnvägen 1 C Valbyvägen 9 A
640 61 Stallarholmen 645 42 Strängnäs 

tfn 0152-184 98
Larsson, Kjell
Finningevägen 5 8 A Tjernberg, Mats
645 42 Strängnäs Violavägen 73
tfn 0152-149 25 647 00 Mariefred 

tfn 0159-12194
Larsson, Tony
Kumlastigen 3 Wilhelmsson, Gerret
645 91 Strängnäs Stenvågen 45 D
tfn 0152-700 63 647 00 Mariefred 

tfn 0159-123 69
Mattsson, Jan-Olof
Bergavägen 5 Åkerstedt, Greger
645 34 Strängnäs Lötliden
tfn0152-10776 645 93 Strängnäs 

tfn 0152-25113
Persson, Jan-Olov
Solvägen 13 Östling, Roger
645 50 Strängnäs Slottsbrinksvägen 28
tfn0152-13742 647 31 Mariefred 

tfa 0159-124 22

Smeder

Anander, Peter Henkel, Ralf
Tallåsvägen 10 Ekhovsvägen 24
645 32 Strängnäs 647 00 Mariefred
tfn 0152-179 47 tfn0159-10789
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Nyqvist, Magnus 
Mossnäs, Oknö 
645 93 Strängnäs 
tfn 0708-96 57 94

Rådström, Per 
Björkbacka 
647 00 Mariefred 
tfn 0159-500 00

Olander, Tomas 
Backanäsgatan 3 C 
633 47 Eskilstuna 
tfn016-12 3472

Sellin, Urban 
Valsberga gård, Pl 1036 
640 60 Åkers styckebruk
tfn 0159-30527

Murare

Danielsson, Leif
Kyrkogatan 1
645 30 Strängnäs 
tfn 0152-149 39

Carlsson, Christer 
Brunnsvägen 142 A
645 43 Strängnäs 
tfn 0152-164 28

Forgbert, Roger
Getingstigen 10
15160 Södertälje

Karlsson, Mika
Finninge vägen 60 D
645 72 Strängnäs 
tfn 0152-216 34

Franzén, Roy
Oskarlund
647 31 Mariefred 
tfn 0159-21641

Rautio, Harald 
Carlavägen 48
633 51 Eskilstuna 
tfn 016-12 64 26

Graan, Patrik
Björknäsvägen 12
15137 Södertälje 
tfn08-550153 58

Öholm, Peter
Dalsängen Eldsund
645 92 Strängnäs 
tfn 0152-157 37

Målare

Muharem, Jusie 
Regementsgatan 49
645 33 Strängnäs 
tfn 0152-144 69

Schön, Christer 
Stockenströmsvägen 3 B 
640 60 Åkers styckebruk 
tfn 0159-315 05
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Stuckatörer och skulptörer

Barba-Rosie, Mariana 
Jakob Ulfssonväg 8 C 
647 32 Mariefred 
tfn 0159-217 81

Berglund, Eva 
Snöflingebacken 7 
129 48 Hägersten 
tfn 08-974175

Blixt, Lars 
Hävdevägen 1 
563 31 Gränna 
tfn 0390-105 01

Greder, Mats 
Roslagsgatan 31,1 tr 
11355 Stockholm 
tfn08-6181356

Praktikanter

Blixt, Linda 
S:t Annegatan33 
61133 Nyköping

Eriksson, Victoria 
Bergslagsvägen 101 
730 30 Kolsva 
tfn 0221-506 44

Gäfvert, Hanna 
Gamla Rådstugegatan 1 B 
602 24 Norrköping 
tfn 011-1512 00

Kallioinen, Matti 
Breitenfeldsgatan 7 
11524 Stockholm 
tfn 08-662 4612

Hydén, Michael 
Storskogsvägen 40, 2 tr 
144 32 Rönninge 
tfn 08-532 472 66

Tapio, Kari 
Timmermansgatan 37 
11855 Stockholm 
tfn 08-668 57 37

Wahlström, Birgitta 
Hälltorp
640 61 Stallarholmen 
tfa 0152-420 39

Åberg, Alfred 
Tegnergatan 18,3 tr 
11358 Stockholm 
tfn 08-673 04 70

Lampel, Katarina 
Strålgatan 3 
11263 Stockholm 
tfn 08-656 44 83

Sandström, Anna 
Kolonigatan 9-12 B 
41321 Göteborg

Söderberg, David 
c/o Klefbäck 
Högbergsgatan 72, ö.g., 
118 54 Stockholm 
tfn 08-843 65 44

Wagenius, Svante 
Bjurholmsgatan 37 
11663 Stockholm 
tfn 08-640 49 80





Mälsåkers slott skadades i en brand 1945. 
Med stöd av arbetsmarknadsmedel 
öppnades en byggnadshytta sommaren 
1993. Nu är rummen i slottets östra halva 
restaurerade. De utvändiga arbetena är 
avslutade. Värdefulla kunskaper i äldre 
byggnadsteknik har återupplivats. I denna 
rapport redovisas erfarenheter av tre och 
ett halvt års slottsrestaurering och skola 
där mer är femtio byggnadshantverkare 
av alla kategorier har medverkat.
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