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Ut och njUt!

innehåll

www.sfv.se i ny skepnad
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I sommar lanseras Statens fastighetsverks nya webb. Hanna  Lindstedt, webb
ansvarig i SFV, beskriv kort vad besökaren kommer att mötas av!

– Den som har besökt vår webbplats tidigare kommer främst att märka stor skill-
nad i utseendet – bilder som leder vidare till information, tydligare sökvägar. Högst 
upp finns, precis som tidigare, mer traditionella sökvägar utifrån olika kategorier.  
Vi har också strävat efter att paketera innehållet efter besökarens behov och presen-
tera informationen på ett inspirerande sätt. För den som surfar på webbplatsen med 
en mobil eller läsplatta anpassas innehållet automatiskt.
Vad brukar besökarna leta efter?

– Det beror lite på vem besökaren är – hyresgäst, leverantör eller privatper-
son. Våra hyresgäster letar efter praktisk information som kontaktuppgifter, 
fel anmälan eller lediga lokaler. Privatpersoner letar efter utflyktsmål, platsens 
historia, hur vi renoverar fasader eller kanske efter lediga jobb. Leverantörer 
kan hitta upphandlingar och pågående projekt. 
Vad vill ni uppnå med den nya utformningen?

– Oavsett om du är ny besökare eller återkommande, vill vi att webbplatsen 
ska vara en plats för inspiration och ge information om de historiska platser som 
Statens fastighetsverk förvaltar. En plats där vi delar med oss av hur vi arbetar.

sommaren är här igen och som 
vanligt fokuserar Kulturvärden på 
spännande platser att besöka. I Statens 
fastighetsverks uppdrag från regering-
en ingår att utveckla statens kultur-
fastigheter så att kulturarvet används 
och kommer allmänheten till godo.

Många av Sveriges mest välbe-
sökta turistattraktioner förvaltas av SFV: 
Vasamuseet, några av världsarven, de 
kungliga slotten och den underbara natu-
ren på Visingsö med cykelstigar genom 
ekskogarna för att bara nämna några.

För att du som besökare ska få en bra 
upplevelse, utvecklar vi besöksmålen 
tillsammans med de hyresgäster, som 
bedriver verksamheten. Sedan några år 
tillbaka ingår SFV också i samarbeten 
med turistnäringen och Tillväxtverket 
för att kvalitetssäkra våra besöksmål.

I samband med att vår webbsida 
www.sfv.se får ny utformning har fokus 
flyttat från att beskriva myndigheten 
SFV till att ge besökaren många vägar 
in i kulturarvet. All annan informa-
tion finns kvar, men är omstuvad för 
att bättre passa en kulturintresserad 
allmänhet. Med teknikens hjälp blir 
webben också lättare att läsa i mobilen, 
som ett komplement till SFV:s besöks-
målsapp »Sevärt«.

Det här är verktyg vi hoppas att du 
ska ha användning av när du vill ut och 
upptäcka ditt kulturarv. För visst pirrar 
det i upptäckarsjälen när sommaren 
står för dörren och vår vackra natur 
visar sig från sina bästa sidor?

Med hopp om en skön sommar!

Vinnare av svenska
Publishing-Priset

mia fernlund
Chefredaktör

Kontakta oss
Kundservice www.kulturvarden.prenservice.se  eller 0770-457152
Redaktionen kulturvarden@sfv.se eller 08-696 70 00. 
Postadress Kulturvärden, Box 2263, 10316 Stockholm.
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BeRäTTeLSeRnA 
Om SKePPSHOLmen
Låt dig guidas i historien  
med hjälp av ny teknik
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TILL VADSTenA
Globalt besöksmål
sedan 1300-talet

AKTIV SOmmAR
På CITADeLLeT
Landskrona bjuder
in till 600-årskalas
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6 FReDRIKSBORG
BjuDeR In
Den gamla fästningen 
redo för ny invasion

10



nyheter mer information finns på 

www.sfv.se

Nyhamlat i 
linnéträdgården
Åtta historiskt och biologiskt värde-
fulla lindar i Linnéträdgården i 
Uppsala med sår efter tidigare beskär-
ningar, kraftiga rötangrepp och 
skadliga svampangrepp har fått en 
välbehövlig hamling. 

– Det är alltid tråkigt att behöva 
beskära vackra träd så kraftigt, men det 
var helt nödvändigt för att rädda träden 
till kommande generationer, säger 
Bengt Skoglund, förvaltare vid SFV. 

Genom att hamla, det vill säga ta bort 
en stor del av kronorna där de stora 
tyngderna fanns, avlastas de svaga 
stammarna.  Lindarna kan nu bygga 
upp nya kronor som ska återhamlas till 
6-8 meter vart sjunde till tionde år. 

DaNs på 
drottninggatan
Dansmuseet har lämnat sina lokaler 
vid Gustav Adolfs torg och flyttar in i 
nyrenoverade lokaler i kvarteret Loen 
på Drottninggatan 17. Museet hyr loka-
lerna av Statens fastighetsverk i tolv år.

– Nu hoppas vi att Dansmuseet ska 
trivas och att publiken ska uppskatta 
att få ett fint museum på ett av Stock-
holms främsta shoppingstråk, säger 
Charlotta Andersson, fastighetschef 
vid Statens fastighetsverk.

– Det känns fantastiskt, här kommer 
vi att skapa någonting riktigt bra, 
säger museichef Erik Näslund.

Vikarierar som GD
Regeringen har 
utsett chefs  -
ju rist Björn 
Anderson till 
vikarierande 
general-
direktör 
för Statens 
fastig hetsverk 

från den 1 mars 2013 och tills 
vidare, dock längst till dess att en ny 
general direktör anställs.

– Det känns roligt och utmanande 
att ta mig an en ny roll i en känd miljö. 
Mina förväntningar på ledningsgrupp 
och medarbetare är att alla fortsätter 
att bidra med idéer och kunskap för att 
föra SFV:s arbete framåt, säger han.

sommaröppet på 
svartsjö slott
I sommar är Svartsjö slott på Färingsö 
i Ekerö kommun öppet för allmän-
heten. Det blir sagoopera för barn och 
sommarkvällskonserter, försäljning 
av antik, kuriosa, konsthantverk och 
böcker. Det blir också guidade slottsvis-
ningar och parkvandringar med Stina 
Odlinder Haubo, känd från Antikmaga-
sinet. Invigningshelg och premiär för 
barnoperan är den 15–16 juni. Från och 
med den 29 juni till och med 11 augusti 
är slottet och sommarkaféet öppet alla 
dagar utom måndagar 12.00–16.00. 
På helgerna är även Tårtkaféet öppet 
12–17. 

Mer detaljerad information finns 
på www.svartsjöslott.se, www.kultur-
guide.net samt www.heltbarockt.se.
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Historiskt brobygge
Statens fastighetsverk har återskapat bron mellan Landskrona citadell och 
det intillliggande koloniområdet för att underlätta möjligheten att nå det vackra 
rekreationsområdet till fots eller på cykel. Den ursprungliga bron på platsen 
uppfördes på 1700-talet men revs 1917 av säkerhetsskäl. Fängelseområdet 
hade vid den här tiden utökats till att omfatta även yttre och inre vallgraven och 
bron ansågs vara en alltför lockande flyktväg.

– Som förvaltare tar vi alltid hänsyn till historien när vi ska vidareutveckla 
området. Utöver att det är roligt att få återskapa bron rent historiskt, så blir 
det också mycket lättare för Landskronabor och turister att ta sig hit, säger 
Maria Nordh, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Den nya bron är byggd i trä och står på pålar. Den är röd precis som övriga 
broar på området. Den invigdes den 25 maj, samtidigt som koloniutställ-
ningen i Bastion Carolus.

en gång revs bron mellan citadellet 
och koloniområdet för att stoppa 
rymningar. nu är den tillbaka.
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i början av maj slog kronprinsessparet i de sista spikarna och 
invigde naturum vänerskärgården - victoriahuset vid läckö 
slott. Med victoriahuset, som är en symbolisk 30-årsgåva till 

H.K.H. Kronprinsessan victoria, får läckö slott en året-runt-
attraktion för alla som passar lika bra för gummistövlar som för 
finklänning, med utställningar, restaurang och övernattning.

Färdigspikat!
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Fredriksborgs fästning på norra Värmdö byggdes som ett 
svar på ryssarnas härjningar i Stockholms skärgård 1719. 

Fästningen förföll under 1800-talet men har nu fått en ny roll 
som hotell och restaurang. Eva och Thomas Persson välkomnar 

nästa invasion, denna gång av fredliga besökare. 

text Monica Strandell  foto Sara Mac Key

Redo föR nyinvasion
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Läget vid Oxdjupet, den smalaste delen av far-
leden in till Stockholm, är i många avseenden 
perfekt. Här passerar all båttrafik som ska till 
och från Stockholm. Det välbesökta Vaxholms 
kastell ligger ett stenkast bort.

– Här vill vi ordna guidade turer, bröllop, 
utställningar och andra evenemang året runt. 

Det är en fantastisk byggnad i en oslagbar miljö som vi vill att 
flera ska få uppleva, säger Eva och Thomas Persson, när de öppnar 
den tunga träporten till Smörasken, som ortsborna kallar den. 

Det runda, massiva tegeltornet ligger på den högsta punkten 
i den gamla försvarsanläggningen med bästa utkik över far leden. 
Förutom tornet med gluggar avsedda för fyrtio kanoner består 
anläggningen av en kasernbyggnad och ett strandbatteri, så kallat 
corps de garde eller vaktstuga. Och en strandfästning som tills 
vidare hålls stängd, men som Perssons har en tanke med – på sikt.

Vi besöker Fredriksborg i slutet av april när hantverkarna 
bara har några arbetsveckor kvar. Denna dag är det beckmörkt 
inne i tegeltornet på grund av att elektriciteten inte fungerar. 
Detta retliga strömavbrott är en av oräkneliga detaljer som 
makarna Persson måste hantera under bygget av deras gemen-
samma drömprojekt, Fredriksborgs hotell och restaurang. Men 
hantverkarna måste bli klara i tid så att man kan börja med 

inredningen, som Eva och Thomas Persson vill ge en personlig 
prägel. De använder gamla tekniker och material, renoverar 
gamla dörrar och fönster, återanvänder originaldetaljer och 
målar med linoljefärger. Det hamras och slamras, doften av trä 
och linolja väcker lustkänslor.

– Vi känner en otrolig glädje och stolthet över att få arbeta i 
den här miljön. Det märks att Fredriksborg har en attraktions-
kraft på andra också. Det har inte varit så svårt att rekrytera 
duktiga medarbetare, säger Eva Persson.

Eva och Thomas Persson bor själva sedan tio år på Värmdö. 
De fick reda på SFV:s planer när de som markägare skulle 
diskutera en gemensam väg. I konkurrens med andra intres-
senter fick de hyreskontraktet och satsar nu allt på Fredriks-
borg. De är båda ekonomer och har ägnat sina yrkesliv åt 
restaurang, besöksnäring och marknadsföring. De har en 
tydlig bild av hur de vill att Fredriksborgs hotell och restau-
rang ska se ut och bedrivas. 

– Vi vill att våra gäster ska uppleva kvaliteten och omsorgen i 
en kulturmiljö som berättar om Sveriges historia. En stor stark 
och reklam kommer vi inte att tillåta här, säger Thomas Persson 
som i 17 år har ägt Blå porten, restaurang och kafé vid Lilje-
valchs konsthall på Djurgården. 

Som alltid när statliga kulturmiljöer ska omvandlas till 

»Det är självklart för oss att visa stor respekt       för husens kulturvärde och platsens historia«

Gunnar Söderberg 
sätter upp tapeten 
som är särskilt 
utvald för Axels & 
esters gemak.

Thomas Persson byter några ord 
med åke Augustsson, som målar 
takfoten till Stenkasernen, ritad av 
Carl Hårleman på 1750-talet. 

Interiören 
i tornet.

Björn 
Oscarsson 
sätter upp 
nytt dörrfoder 
till gamla 
pardörrar i 
hotellet och 
restaurangen.
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besöksmål är det ett nära samarbete mellan SFV, arkitekten och 
hyresgästen. Arkitektuppdraget gick till Sven Ahlsén, som är 
slottsarkitekt för Stockholms äldre fästningar.

– Vi har haft en väldigt bra dialog med både Statens fastig-
hetsverk och arkitekten Sven Ahlsén. Vi är helt överens om att 
skapa ett hotell och en restaurang som lyfter fram Fredriksborgs 
kulturhistoria. Vi vill att alla ska känna sig välkomna här.

Hela Fredriksborgs fästning är statligt byggnadsminne. Sten-
kasernen ritades av slottsarkitekten Carl Hårleman (1700–1753), 
en av Sveriges genom tiderna mest inflytelserika arkitekter.  
– Det är självklart för oss att visa stor respekt för husens kultur-
värde och platsens historia, säger Eva Persson och visar runt i 
Stenkasernen, som rymmer restaurangen och hotellet med nio 
dubbelrum och ett enkelrum. Alla utom ett har sjöutsikt.

Rummen har fått namn efter sin karaktär, exempelvis 
Spisrummet, där det finns en vedspis, eller namn som har en 
koppling till Thomas och Eva. 

– Den stora matsalen kallar vi Hårlemanska rummet. Hotell-
rummen får namn som Tage, Arvid, Elsa och Hilda efter gamla 
släktingar som gått ur tiden. Det största rummet eller sviten 
har döpts till Axels & Esters gemak. Ett av rummen var fjär-
dingsman Karlssons vardagsrum, det har den 82-årige grannen 
berättat, säger Eva Persson.

Ahlsénarkitekterna har även utformat trädgården och ett 
nybyggt orangeri som kommer att vara kafé.

– Vi ska odla egna örter här, säger Eva entusiastiskt och 
sveper med handen över den nakna bruna jorden runt kasern-
byggnaden och orangeriet med utsikt över farleden. 

Eva Persson ser också framför sig hur uteserveringen vid det lilla 
stenhuset Corps de garde nere på kajen ska att locka till sig folk. 

– Där kan man beställa något att äta och dricka i solen eller i 
skuggan under handgjorda segel när det är som varmast..
Hur var det nu med Perssons tankar på Strandfästningen?

–  Om allt går som vi hoppas är vår dröm är att göra hotell-
rum äv en där. Tänk att få bo i den mäktiga tegelbygg naden vid 
strandkanten. ✷

»Det är självklart för oss att visa stor respekt       för husens kulturvärde och platsens historia«

med Fredriksborgs hotell och 
restaurang får Stockholms 
skärgård ett nytt utflyktsmål 
som är öppet året om.

färdbesKrivning 
fredriKsborgs fästning
Kollektivt: Ta tunnelbanans 
gröna linje från Tcentralen 
till Slussen. Ta buss 439 till 
hållplats Stenslätten.
Bil: Kör väg 222 mot Värmdö 
från Slussen. Ta väg 274 mot 
Vaxholm, stanna vid Stenslätten 
och håll utkik efter sevärdhets
symbolen. Alternativt: kör väg 
274 från Vaxholm över Rindö och 
stanna vid Stenslätten.

Fredriksborgs fästning ligger strategiskt på norra 
Värmdö mittemot Vaxholm, vid Oxdjupet som är den 
smalaste passagen, i Stockholms skärgård. Fäst-
ningen med torn, strandverk och kringbyggnader 
stod klar 1735 och var då en av europas modernaste. 
Den fick sitt namn efter kung Fredrik I. Den första 
försvarsborgen vid Oxdjupet kom till redan på 1710-
talet för att skydda inloppet till Stockholm. Förslaget 
kom från fortifikationsmajoren Gabriel Cronstedt 
och generalkvartermästaren Axel Löwen gjorde 
ritningarna. Slottsarkitekten Carl Hårleman ritade 
kasernbyggnaden, som uppfördes i slutet av 1750-
talet efter hans död. 

På 1800-talet ansågs tornet inte ha något militä-
riskt ändamål. Fredriksborg förföll och fästningen 
ersattes av Vaxholms kastell. Fredriksborgs fästning 
är ett statligt byggnadsminne och förvaltas av SFV.

FREDRiKSBORGS FäSTNiNG

eva och Thomas Persson 
öppnar Fredriksborgs 
hotell och restaurang.

»Vi vill öppna Fredriksborg för hela 
det svenska folket, inte bara befäst-
ningen utan hela platsen. Det gör vi 
genom att skapa möjligheter för en 
hyresgäst att bedriva restaurang- och 
hotellverksamhet, vilket gör besöks-
målet tillgängligt året runt«
Mathias von Schlieben 
Förvaltare
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           SKEPPSHOLMENS
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Olle Hedengren har aldrig ägt en smart 
telefon och inte hört talas om QR-koder. 
Men en dag tog han med sig ett av sina 

barnbarn med tillhörande iPhone och mötte 
en ny sorts guidning på Skeppsholmen. Det 

gav honom en helt ny syn på den gamla 
örlogsbasen och på ny teknik.  

text &  illustration Olof Hedengren

När man är pensionär ska man gå på museum 
med sina barnbarn. 20-åriga Tilda och jag tar 
oss ofta ut till Moderna Museet på Skepps-
holmen, eftersom vi båda är kraftigt drab-
bade av konstens alla uttrycksformer. (Tilda 
är dessutom störtförälskad i museishopen!)

Denna soliga vårdag med glittrande vågor över Strömmen 
strosar vi förbi Nationalmuseum – stängt för renovering – 
och kollar in ändernas alla små dunbollar under bron. 

På Skeppsholmssidan stannar vi upp vid skyltarna för att 
se vad som händer på ön. En skylt har något sorts schack-
mönstrat märke, som jag länge har undrat över, it-mossig 
som jag är. Det kommer ju så mycket nytt så man hänger 
inte med längre.

– Det är en QR-kod förstår du väl, säger Tilda medlid-
samt. Den kan vi läsa av med mobilen, står det ju här på 
skylten. Gör man det så kommer vi till Statens fastighetsverks 

hemsida och deras app med mobilguiden om Skeppsholmen.
– Hur då med mobilen? undrar jag, som fortfarande nöjer 

mig med en antik Ericsson, mogen för Tekniska museet. 
– Jag ska visa, säger hon och tar fram sin smarta telefon. 

Nu öppnar jag kameran och låter den skanna av QR-koden. 
Då kommer hemsidan, www.sfv.se, upp så här ... och så 
laddar vi ner appen så här.

– Kolla nu, farfar! Först kommer guiden med en film som 
välkomnar oss hit. Och sen en lista om allt möjligt här på 
Skeppsholmen. Nu knappar jag fram mobilguiden om till 
exempel Högvaktshuset. Det är väl det gula, låga huset där 
borta? Som det står Skärgårdsstiftelsen på?

Vi skippar Moderna museet och istället låter vi mobil-
guidens app lotsa oss runt både på Skeppsholmen och 
Kastellholmen. I appen finns dessutom en karta över ön med 
platsen för varje ny QR-skylt. Tilda knappar igång mobil-
guiden om Högvakten … häng med nu! a

På Skeppsholmen och Kastellholmen 
finns tolv informationsskyltar, där 
besökarna från mitten av juli med 
hjälp av QRkoder och en smart
telefon kan tanka hem en app som 
ger tillgång till filmer och annan 
information om öns sevärdheter.
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När filmen går igång i Tildas mobil får vi veta 
att den första vaktbyggnaden – en enkel 
trästuga med torvtak – låg här redan 1680. 
Vi får se Gustav III i sin väldigt snobbiga 
paraddräkt, hur mannarna i högvakten 
vid ett besök 1772 hyllar honom med att 

taktfast ropa »Gustafs skål«, Bellmans nyskrivna visa, och hur 
Gustav något förvånad tappar fattningen. »Tack för skålen«, 
ropar kungen tillbaka. När jag kommer hem igen, snokar jag 
upp lite till om Högvaktshuset på nätet. Byggnaden ritades 
av flottans egen överstelöjtnant och stod klar 1778 med en 

arrest och en öppen arkad som väderskydd åt vakten.  Under 
världskrigen blev huset högvakt igen. Först 1969 lämnade mari-
nen Skeppsholmen och Kastellholmen. Det enda krigiska som 
dröjer kvar är när det skjuts salut från kajen framför Högvakten. 
Som när lilla prinsessan Estelle föddes.

Att det numera är Skärgårdsstiftelsen som håller till här 
är väl ganska naturligt. Skeppsholmen hör ju till vår innersta 
skärgård och är därför den självklara basen för Stiftelsens 
arbete med att bedriva natur- och kulturbyggnadsvård. Från 
Örskär i norr till Landsort i söder. Plus allt ute på öarna som 
har att göra med båtlivet, faunan och djurskyddet. ✷
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I genbommat! Men vi ger oss inte. Nu kan vi komma 
in tack vare vår guide i mobilen, som har mycket 
att berätta och visa i bild. Bergets gångar och salar 
sprängdes ut 1940 och sträcker sig ända bort under 
Moderna Museet. Syftet var att skydda örlogsbasens 
staber och stridsledning om tredje riket skulle banka 

på dörren. Här inne fanns sovsalar, duschrum och sjukstuga. 
Samt förråd för minor och torpeder. Bergets inkråm byggdes 
om till utställningslokaler. Den första utställningen kom 2010 
och visade upp Terrakottaarmén från Kina. Dundersuccé, 
över 350 000 besökare. 

Väl hemma igen får jag veta mer på nätet. Ända fram till 
70-talet hyste bergrummen en grupp officerare för stridsled-
ning, minröjning och sjöbevakning. Samt kustflottans arkiv 
och hemliga sjökort. Sen tog en epok slut: marinen förvisades 
till Muskö i södra skärgården.

Efter Terrakottaarmén blev det Inka-guldet som lyste upp 
bergakungens salar. Och i september i år kommer Världs-
kulturmuseernas »Afrikanska mästerverk« med över 100 
skulpturer från Ife-kulturen, ett tidigt, mycket avancerat 
kosmopolitiskt maktcentrum i Västafrika, förfäder till Yoruba 
i dagens Nigeria. Det måste vi se. ✷
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T ilda och jag fortsätter längs kajen, beundrar 
raden av gamla fina båtar – ett pensionerat 
fyrskepp, bogserbåtar, trålare, kanaltrampar. 
Utanför Skeppsholmsgården doftar det tjära, 
två tjejer målar botten på en flateka. Och här 
ligger det 100-åriga segelfartyget Shamrock 

med sin 24 meter höga stormast. Långa Raden dyker upp inåt 
parken, namnet gäller både gatan och de två, över 100 meter 
långa, smala husen. 

Mobilguiden berättar deras otroliga historia. De ritades av 
slottsarkitekten Tessin d.y. som kaserner åt Karl XII:s drabanter, 

men kom aldrig användas för dem. Längorna kom senare att 
kallas barackerna, drabanthusen, boställshusen och Långa 
Raden. De kom att bli fattighus för pestsmittade, sjukhus, 
krigsrätt, kansli, kontor och förråd åt flottan, målarverkstad och 
tjänstebostäder. Nu ryms här ett hotell, ett modernt logement 
av hög klass. Det hade Tildas farfar inte en aning om ...

På Långa Radens solsida tittar vi närmare på Hotel Skepps-
holmen, som visar sig vara ett fyrstjärnigt hotell på denna rofyllda 
skärgårdsö mitt i stan. Varsamt renoverat av skickliga hantverkare 
med traditionella material och metoder. Allt för att säkerställa de 
historiska värdena i detta historiska byggnadsminne. ✷

»skeppsholmen och kastellholmen är 
unika som en grön oas mitt i stor staden. 
sFV:s mål är att utveckla öarna som 
besöks  mål och rekreationsområde utifrån 
deras unika kulturhistoriska värden. Vi 
vill se området som en mötesplats för 
kultur, hantverk, forskning och utbild-
ning i en avspänd miljö med historisk och 
maritim atmosfär«.
Åsa Ahlbin
Förvaltare

FöRVALTARENS ViSiON färdbesKrivning
sKeppsHolMen
Kollektivt: Buss 65 
går till Skepps
holmen från 
Tcentralen/
Vasagatan. Alter
nativ är tunnelba
nans blå linje från 
Tcentralen till 
Kungsträdgården 
eller båt från 
Slussen till Skepps
holmen. 
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M en var ligger 
»Styckekra-
nen«? Vi tar 
gången förbi 
Lotsverkets 
museiskepp 

M/S Orion, genom dörren i tegelmu-
ren och strosar längs kajen och raden 
med lustiga fartyg av alla de sorter. 
Det doftar stekt strömming från en 
kabyss. Och där borta står det som 

måste vara Styckekranen, på kajen 
strax nedanför Moderna Museet. 

Mobilguiden berättar att den heter 
så för att den lyfte ombord krigsfarty-
gets tunga »stycken«, ett gammalt ord 
för kanoner. Som beläst farfar kan jag 
berätta för Tilda att man »bestyckar« 
ett fartyg med ett visst antal kanoner.  
Den första stycke kranen byggdes 
1647 och ersattes 1751 med den på 
bilden. Kranen drevs av två stora 

tramphjul, där 10 man i varje (båts-
män eller fångar) kunde vandra runt 
som i ett ekorrhjul och lyfta upp till 
7,5 ton. Två personer kan lätt lyfta 500 
kilo. Kranen brann tråkigt nog 1978, 
men totalrenoverades 2003 av Statens 
fastighetsverk. 

Tilda tycker att det borde finnas ett 
fönster i väggen och lampljus där inne, så 
att man kan se de stora tramphjulen. Bra 
idé! Den är ibland öppen för visning. ✷
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K astellet, som lyser tegelrött högt där uppe 
på berget, det måste vi titta närmare på! 
Det ser ju verkligen lustigt ut, mer som en 
Walt Disney-kuliss i en Robin Hood-film 
än en stark länk i huvudstadens försvar. 
Så vi klättrar upp dit över klipporna 

och väl däruppe kan vi inte låta bli att först beundra den 
härliga utsikten över inloppet till Stockholm. Och där 
ligger Beckholmen, som nyligen förlorat sin giraffmålade 
gamla lyftkran och istället begåvats med Nya Djurgårds-
varvet vid bron som tar hand om och renoverar gamla fina 
träbåtar. Fram med mobilguiden igen! På 1600-talet, får 
vi veta, bodde här en flaggvakt i en liten stuga. Han hade 
till uppgift att med flagga och salut hälsa alla gästande 
fartyg välkomna till Stockholm. Senare byggde man ett 
litet åttkantigt kastell med krutförråd i källaren – som flög 

i luften 1845 med en väldig smäll! 1846, för 165 år sedan, 
stod det nya kastellet klart. 1990 halades den tretungade 
örlogsflaggan för sista gången när flottan gav sig av till 
Muskö. Trodde man. Några officerare ordervägrade och sen 
dess tar sig varje dag två vakter ur högvakten från slottet 
hit ut för att hissa och hala den stiliga flaggan. 

Senare får jag veta att Sjöofficerssällskapets lokaler i Kastel-
let används för konferenser, föreläsningar och fester. Kastellet, 
som stod klart 1850, fick en medeltidsromantisk tornbygg-
nad med två flyglar, logement för 112 man och beväpnades 
för salutskott och försvar. Under andra världskriget blev det 
en del av Stockholms fasta luftförsvar med snabbskjutande 
luftvärnskanoner. Djurgårdsfärjan tutar och rundar udden på 
väg till Grönans alla förlustelser. Nu tycker Tilda att vi går 
och fikar. Nog med kultur i dag. Resten av Skeppsholmens 
mobilguider får vänta till en annan dag … ✷
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Din egen guide
Genom att tanka hem 
appen »Skeppshol-
men« och öppna den, 
omvandlas telefonens 
kamera till en avläsare. 
Genom den kan man 
sedan läsa av tolv infor-
mationstavlor på ön  
(se sid 10). 

Appen känner direkt 
igen informationstavlan 
och ger dig filmer som 
berättar om just den 

platsen du befinner dig 
på. I appen ingår 30 
filmer med svensk eller 
engelsk berättarröst.

Ett fritt wifi-nät gör 
det möjligt för utländska 
besökare att ladda ned 
appen utan att ruineras 
av dyr telefonräkning.

Appen är utvecklad av 
SFV och Mobile Story-
telling ab och tas i bruk i 
mitten av juli.

app
Förkortning för applikation som 
används på en så kallad smarttelefon 
för att enkelt komma åt information 
på internet. Laddas ner från exempel-
vis App store eller Google Play. 

Qr-Kod
Förkortning av Quick Response, en 
form av streckkod som läses via en 
app, som tankas hem till en smart-
telefon. Appen gör tele fonens kamera 
till en streckkods läsare, som styr 
besökaren till en webbplats, där en 
film, en ljudfil eller en text kan visas.

audioguider
En talande guide som tankas hem till 
en smarttelefon eller en mp3-spelare 
och ersätter en levande guide. Kan 
spelas upp och stängas av i egen 
takt. Många av SFV:s hyresgäster, 
exempelvis de kungliga slotten, har 
egna audioguider. 

sevärt
SFV:s egen app med guider 
till ett 70-tal sevärdheter, 
förvaltade av SFV. Där kan 
användaren välja plats 
efter karta eller lista. Här 
ges också tips om mål att 
besöka.

appipelago
Guidar besökaren genom 
Stockholms skärgård. 
Framtagen av företaget 
Avtryck, Vaxholms 
kommun och SFV.

on spot story
En app eller en webbplats, 
där besökare kan tanka ner 
audioguider till flera av 
SFV:s sevärdheter  
(se www.sfv.se) för egen 
guidning på telefon eller 
mp3-spelare. 

Kungliga slotten
Här finns information om 
öppettider, priser, guid-
ning och tillgänglighet vid 
de kungliga slotten.

Dessa går att ladda 
ner gratis via:

Testa denna 
QR-kod, som tar  
dig till SFV:s 
hemsida där du kan 
ladda ned appen  
»Skeppsholmen«

Ny teknik kan göra 
ditt besök på sfv:s 
sevärdheter så mycket 
mer innehållsrikt.  
Vi guidar dig bland  
appar, audioguider 
och qr-koder. 

Användbara appar:

Vad är vad?

Statens fastighetsverks webbplats där du 
kan söka utflyktsmål, digitala guider och 

annat matnyttigt för dina utflykter.

www.sfv.se



Vissa saker behöver man bli 
påmind om – som att Västerås 
slott har spelat en avgörande 
roll  i Sveriges historia. 

När SFV nu i sommar öppnar en ny permanent 
utställning på Västerås slott lyfts två händelser 
fram som ägt rum i Västerås och som kommit att 
prägla Sveriges historia och framtid: dels refor-
mationsriksmötet 1527 då Gustav Vasa bröt med 
den romerska kyrkan, dels riks mötet 1544 då det 
beslutades att Sverige skulle bli ett arvkunga-
döme med arvsrätt endast för söner och manliga 
ättlingar. Vi kallar de två händelserna för Bryt-
punkt och blodsband. 

Händelserna gestaltas genom installationer och 
texter som ska bjuda in besökaren att reflektera och 
inspireras. Ett nyöppnat kafé i samma lokaler ger 
lekamlig spis till den andliga.

Brytpunkt gestaltas av ett kluvet kors som 
sam tidigt är utställningens vägvisare. I rummet med 
korset finns även ett modernt biktbås, där nutidens 
besökare kan lätta sitt hjärta på Twitter. 

Blodsband gestaltas med en baldakin av 23 blod-
röda sidenvåder – lika många som Sveriges regenter, 
från Gustav Vasa till nu. 

Utställningens porträtt är kompletterade med 
regenternas valspråk – de säger mycket om den tid 
de levde i. Jämför Erik XIV:s Gud ger åt vem han vill 
– som syftar på att han inte blivit vald till kung som 
de före honom, utan att Gud (genom att Gustav Vasa 
införde arvkungadöme) gett honom kronan – till 
valspråket för vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf, 
För Sverige- i tiden.

Utställningen öppnar den 12 juni och kommer att 
hålla öppet under samma tider som kafeét. Ingång 
från borggården.
eva Rosander, kommunikatör SFV
fotomontage volt

BlodsBand
Brytpunkt
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rummet: Västerås slott
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Ända sedan Den heliga Birgittas tid har människor från 
hela världen vallfärdat till Vadstena. En promenadvänlig 

stad där både klostret och slottet har bevarat mycket 
av sin unika karaktär. Skickliga guider gör det lätt för 

dagens besökare att känna historiens vingslag.

text Viktoria Myrén  foto Melker Dahlstrand & Lars-Erik Berglund

VadsTeNa
Hela världen lockas av



VadsTeNa

Vadstena slott började 
byggas 1545 och var bostad 

för kungligheter fram till 
1716. efter det användes 
slottet bland annat som 
spannmålsmagasin och 

inhyste även ett damast-
väveri. Att det ”glömdes 

bort” är en av anledningarna 
till att det är så välbevarat.

Hela världen lockas av



Redan när snön smälter blommar klosterliljan, 
snöklockan (Leocojum vernum), på några 
platser i Sverige, bland annat i Vadstena 
munkträdgård där det största beståndet 
finns. Klosterliljan är inte inhemsk utan 
fördes till klostren på medeltiden. Trädgår-
dens skötsel var en viktig del av klosterlivet. 
många nya växter fördes in i landet och de 

flesta klosterväxter hade flera olika använd-
ningsområden. Viktigast var deras medi-
cinska verkan och den religiösa betydelsen. 
De behövdes också för matlagning och som 
skydd mot onda makter. Skönheten fick man 
på köpet. Klosterliljan innehåller en alkaloid 
med viss hjärtstärkande effekt, men den 
används inte längre som läkemedel. 

under 1900-talet har beståndet i Vadstena 
ökat kraftigt: år 2009 fanns 120 blomstänglar 
per kvadrat meter, nittio år tidigare ungefär 50 
stycken på motsvarande yta.

Klosterliljan är en förnäm släkting till 
snödroppen och tillhör släktet Amaryllidaceae 
(narcissväxter) och växer vild i södra europa, 
där den trivs i fuktiga och skuggiga lövskogar. 

KLOSTERLiLJAN
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»Man hade färdiga handböcker om hur man tar sig 
till Santiago de Compostela, Jerusalem, Rom och

Vadstena, som var de stora vallfartsorterna.«

under putsen på övervåningen i Vad-
stenas norra klosterlänga fann man, vid 
den stora renoveringen på 1950- och 1960 
talen,  ett medeltida dormitorium med 
dörröppningar till nunnornas 59 sovceller.

när putsen på den norra klosterlängan i Vadstena avlägsnades, år 1956, gjordes en sensatio-
nell upptäckt. Det medeltida Birgittaklostret, som ansågs vara byggt på 1300-talet, var Bjälbo-
ättens kungapalats från 1200-talet och som sedan århundraden trotts vara försvunnet. Tack 
vare den nakna tegelfasaden kan palatsets »årsringar« avläsas. Från lustslott för kung Birger 
jarl till nunnekloster, ålderdomshem, sinnessjukhus och även fängelse.

a

Som bjälboättens 
tjusiga palats drog det 
som kom att bli Vadstena 
kloster till sig den absoluta 
eliten i samhället. 

– Och som kloster var 
det en värld i sig, något 

annat än världen utanför, säger Markus 
Lindberg, när vi vandrar runt i den 
gamla bygg naden som i dag är museum.

Det var här Den heliga Birgitta på 
1300-talet fick sin vision om att bygga ett 
kloster, ett vallfartsmål för andlig väckelse. 

– Hon tyckte liksom att andligheten 
var lite förslappad, säger Markus Lind-
berg med ett skratt.

På ovanvåningen i klostret låg nunnecel-
lerna, trettio stycken på varsin sida om en 
lång gång, där en kvast av mjukt ljus faller in 
från fönstret som är vänt mot Vättern. Här 
fick nunnorna – de flesta kom från över-
klassen – ta av sig smycken och fina kläder 
för att istället klä sig i ofärgad vadmal. 
– När palatset förvandlades till klos-
ter tog man bort en massa krusiduller 
på utsidan, man skulle ödmjuka huset 

genom att skala av allt lull-lull, på samma 
sätt gjorde man med de människor som 
kom hit, säger Markus Lindberg.

Vadstena var ett populärt tillflyktsmål 
redan under Birgittas levnadstid, men 
efter att hon dött och helgonförklarats, 
vallfärdade tiotusentals människor till 
klostret. Det var en del av fromhetslivet 
på medeltiden, men handlade också om 
människors lust att resa.

– På sätt och vis kan man likna det vid 
dagens charter. Man hade färdiga hand-
böcker om hur man tar sig till Santiago 
de Compostela, Jerusalem, Rom och 
Vadstena, som var de stora vallfarts-
orterna. Och man hade med egna rese-
ledare, säger Markus Lindberg.

Den där känslan av en värld i sig har 
man fortfarande när man be söker Vadstena 
och klosterområdet, där Statens fastig-
hetsverk förvaltar flera av byggnaderna: 
hotellet inhyst i de före detta munk- och 
nunneklost ren, det gamla vattentornet som 
är omvandlat till folkhögskola, Mårten 
Skinnares hus som varit hospital och klos-
terträdgården med murar från 1440-talet.

Ulla järn, husmor 
på Pilgrimscentrum, 
blickar ut över 
tusentals klosterlil-
jor som blommar 
för fullt i slänten ner 
mot vattnet.

– Man känner nästan historiens 
vingslag när man står här, säger hon. 

– Att det finns så mycket på en och 
samma plats för hela människan är nog 
det bästa, tillägger hon och sätter in en 
plåt med kanelbullar i ugnen. 
Prästen Tomas Wettermark säger att 
när kyrkliga museer bara blir museer 
och inte har någon ursprunglig funktion 
längre, då blir det »väldigt dött«. 

– Då har man missat en dimension. 
Miljöerna här är beroende av männi-
skor som fyller dem med mening, det 
finns en kontinuitet i det, säger han 
och syftar på att hela klosterområdet 
fortfarande används: av dagens nunnor, 
av människor som vallfärdar hit, av 
turister och nyfikna. 

– Det finns människor som lever i detta 

2 . 2 0 1 3  k u l t u r v ä r d e n  23 



hela tiden, inte bara under tre sommar-
månader, det är det som lockar mig. 

Några hundra meter därifrån, vid 
Vadstena slott, kallar slottsarkitekten Per 
Rydberg Vadstena för ett vallfärdsmål vid 
sidan av vallfärdsvägarna. Han berättar att 
staden är unik för att den är så välbevarad, 
den hamnar högt upp på listan över städer 
med flest bevarade medeltida stadshus. 

– Det kan vi tacka frånvaron av stads-
bränder och ekonomisk utveckling för. 
Vadstena blev väldigt tidigt en »dårhus-
stad«, här samlades Östergötlands alla 
dårar och sedan blev det mentalsjuk-
hus och det lockade inte till sig några 
kommersiella aktörer som ville bygga ut 
och förändra, säger han. 

Många av trähusen i de smala 

gränderna i stan har putsade fasader just 
för att minska brandrisken.

När vi vandrar runt i slottet pekar 
Per Rydberg ut olika detaljer, resterna 
av 400 år gammal limfärg, träportalen, 
som var populär innan man började 
sätta dörrfoder, och hans egen favorit – 
vinden, med 17 meter långa träbjälkar 
hämtade från Tivedens urskog. 

– Det här är ett renässansslott med 
klassisk grekisk och romersk arkitektur 
samtidigt som det är lite hemmasnick-
rat. Mycket är orört, man har inte varit 
här och fingrat och fixat. Det är impo-
nerande, men ändå mänskligt för att det 
innehåller lite töntigheter, är inte alltid 
så proffsigt, säger Per Rydberg.
Slottet började byggas 1545 som en 

försvarsbyggnad med en borggård som 
på tre sidor omgavs av 30 meter breda 
och 3 meter höga jordvallar och utanför 
breda vallgravar. Men snart beslöt Gustav 
Vasa att anläggningen skulle göras om 
till residens för hans yngste son Magnus. 
Magnus bror, Johan III, var mycket 
arkitekturintresserad och lät bygga om 
slottet och förvandlade den relativt 
enkla byggnaden till ett renässansslott av 
kontinentalt snitt, med influenser av den 
italienske arkitekten och arkitekturteore-
tikern Andreas Palladios.

– Det är ett skrytbygge för att imponera 
på utlänningar och det egna folket. Det 
är otroligt opraktiskt, går nästan inte att 
bo i. När pesten härjade i Stockholm och 
Johan III flyttade hit, gick det åt otroliga 

»Det här är en exceptionell plats med ett fantastiskt renässans      slott, hela klosterområdet och självklart miljön som det ligger i.«
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Vadstena slott och klosterområde 
ligger ett stenkast från varandra längs 
med strandpromenaden. Slottet ligger 
hitom bilden och i bakgrunden syns en 

del av klosterbyggnaden.
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Birgitta föddes i en förmögen familj och 
lärde sig att både läsa och skriva, vilket var 
ovanligt för flickor på den tiden. Tretton år 
gammal blev hon bortgift och födde åtta barn. 
Birgitta och hennes man, ulf Gudmarsson, 
gjorde 1340 den långa pilgrimsresan till 
Santiago de Compostela. Hon såg då det 
pågående 100-årskriget mellan Frankrike 
och england på nära håll och engagerade sig 
politiskt för att det skulle avslutas. I fyrtioårs-
åldern fick hon en serie andliga uppenba-
relser, totalt fler än 600. Ofta uttalade hon sig 
om politiska frågor i uppenbarelser och kriti-
serade ridderskap, kungar och drottningar. 
1346 donerades kungsgården i Vadstena till 
en blivande klosterstiftelse, men inte förrän 
1371 kom det formella tillståndet från påven 
att bilda en klosterorden.

I helgonförklaringen den 7 oktober 1391 
beskrivs Birgitta av påven Bonifatius IX 
som mulier fortis – en stark kvinna. 1999 
utnämnde påven Den heliga Birgitta till ett av 
europas skyddshelgon.

Den Heliga Birgitta

mängder vedlass, säger Per Rydberg 
och pekar på den enda eldstaden i den 
enorma, magnifika bröllopssalen.

– Man ser många spår av vad som har 
hänt här, vad människor har gjort. En 
nybyggd kåk kan vara fin men död på ett 
sätt. Här skiner hantverket igenom och 
det gör att det känns väldigt mänskligt, 
säger Per Rydberg med ett leende.

Trots 20 år som slottsarkitekt pratar 
han med glöd i rösten om dymlade 
golv, klassiskt tandsnitt och berömda 
dörrgångjärn. 

– Det som lockar är hur man ser 
tidslagren och tidens gång, för mig gör 
det att det blir något slags förankring i 
tiden, saker och ting hänger ihop och 
man är en del av något större. ✷

»Det här är en exceptionell plats med ett fantastiskt renässans      slott, hela klosterområdet och självklart miljön som det ligger i.«
Visioner För VaDstena

sFV har tagit fram 
vårdprogram för 
marken vid slottet 
och i klosterom-
rådet i Vadstena 
samt för de olika 
byggnaderna, 
bland annat 
nunneklostret och 
munkklostret. 

– tanken är att 
skaffa kunskap om vilka kulturhistoriska 
värden vi har att vårda och vill utveckla, 
vi vill skaffa oss en egen uppfattning 
om vad vi vill med området, säger Gillis 
åström på sFV.

Frågan är hur man ska ta vara på 
alla de historiska berättelser som ryms 
i området och hur dessa bör gestal-
tas i miljön så att de blir tydligare för 

färdbesKrivning  vadstena
Kollektivt:  Ta tåg till motala eller mjölby, 
eventuellt med byte i Linköping. 
Ta lokaltrafikbuss till Vadstena.
Bil:  Kör e4:an, ta riksväg 206 mot 
Vadstena eller väg 50 norrifrån.

besökarna. exempelvis är Vadstenas 
historia som centralort för krigsinvalider 
och psykiskt sjuka nästan osynlig. 

– Det kanske hänger ihop med att vi 
skäms lite för hur vi behandlat psykiskt 
sjuka människor och att vi därför inte lyft 
fram den historien som vi borde göra.

Gillis åström säger att sFV också vill 
involvera Vadstenaborna i arbetet, så att 
de känner att det är deras klosterområde. 

– Det här är en exceptionell plats med ett 
fantastiskt renässansslott, hela klosterom-
rådet och självklart miljön som det ligger i.

Gillis åström betonar vikten av att 
ha tålamod med processen, så att inte 
kulturhistoriskt viktiga värden förstörs 
på grund av okunskap, men samtidigt 
tror han att det inom ett par års tid har 
hänt en hel del när det gäller att tydlig-
göra Vadstena som besöksmål.
Gillis Åström
Förvaltare

Bröllopssalen på andra våningen i Vadstena slott 
fick sitt namn i mitten av 1800-talet för att man 

trodde att Gustav Vasa hade gift sig där. Väggarna 
är rikligt dekorerade i engelskt rött liksom de vita 

takbjälkarna som har stjärnor målade i samma färg.
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bondpojken albert andersson från Frillesås i norra 
Halland var född 1893 och kom från en historiskt intresse-
rad familj. Fadern var hans mentor och inte minst lärde han 
Albert ett elfte bud: »Du ska icke låta skrämma dig!«

I början av 1900-talet försörjde sig Albert Andersson bland 
annat som militär och journalist, innan han 1921 utsågs till 
intendent för det kulturhistoriska museum som i blygsam 
skala höll på att byggas upp på Varbergs fästning. 

Fästningen var i början av 1900-talet en smula förfal-
len och ansågs inte som någon ledande sevärdhet. Men 
på 1920- och 30-talen vände det – de raserade vallarna 

restaurerades och inte minst så bidrog det nya Varbergs 
museum till att folk från när och fjärran ville besöka fäst-
ningen.

1932 – samma år som Albert Andersson byter namn till Sand-
klef efter sin fädernegård – fick han ett intressant föremål på sitt 
bord. Det var en mässingsknapp som en smed hittat några år 
tidigare i ett grustag några mil från Varberg. Smeden berättade 
att han trodde att knappen var den projektil som dödade Karl 
XII på Fredrikssten utanför nuvarande Halden den 30 november 
1718. »Kulknappen« skulle enligt folktraditionen ha hamnat i 
trakten tack vare att soldaten Nordstjerna, som sa sig ha varit 

text Mats Carlsson-Lénart  illustration Beata Boucht

Anekdoten:
En halländsk Indiana Jones!

En av 1900-talets märkligaste museimän och historiker i 
Sverige var den självlärde Albert Sandklef.  I nästan femtio år 

bodde, härskade och forskade han på Varbergs fästning. 
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vittne när kungen sköts, tog med den hem från Halden. Men 
prästen i soldatens hemsocken sa åt honom att slänga bort den 
omsusade knappen.

I sin barndom hade även Albert Sandklef hört de gamla 
berätta att Karl XII blev skjuten med en uniformsknapp då 
inga vanliga kulor sades bita på »krigarkungen«. Sandklef 
använde en stor del av 1930-talet åt att precisera sin starkt 
omdiskuterade teori om kulknappen, som från år 1932 var 
utställd på Varbergs museum.

1930-talet var Alberts storhetstid. Han ledde flera utgräv-
ningar och på platsen 
för det gamla Varbergs 
kyrka finner han bland 
de hundratals människo-
skeletten i jorden bland 
annat över 1 000 värde-
fulla gamla mynt. 

Men det var under 
midsommarhelgen 1936 som denne Hallands egen Indiana 
Jones var med om sitt största äventyr. En pojke hade hittat ett 
manslik i en mosse vid Bocksten utanför Varberg. Landsfiskal 
och stadsläkare tillkallades och konstaterade att den döde 
mannen, även om hans kläder bevarats, sannolikt avlidit för 
mycket längesen. Kroppen var fastpålad i mossen med grova 
käppar, en av dem gick rakt genom hjärtat. Eventuellt rörde 
det sig om ett mord. Men landsfiskalen preskriberade fallet. 
Samma kväll bestämdes att kroppen skulle begravas nästkom-
mande helg. 

Förmodligen hade alltså »Bockstensmannen« inte blivit ett 
av Sveriges mest kända museiobjekt om inte Albert Sand-
klef av en ren händelse på midsommaraftons kväll stötte på 

stadsläkaren, som nämnde det märkliga likfyndet och att 
kroppen var klädd med något som närmast liknade hästfilt. 
Av doktorns beskrivning förstod Sandklef att det kunde röra 
sig om ett medeltida dräktfynd.

På midsommardagens morgon for Albert ut till mossen 
för att undersöka saken. Han konstaterade att det måste röra 
sig om ett dödsfall någon gång under medeltiden. Fyndet 
var sensationellt! Direkt efter helgen blev det stora rubri-
ker i pressen. Kvarlevorna med dräkten fördes till Varbergs 
fästning, där de efter konservering ställdes ut. Än i dag, 77 

år senare, är Bock-
stensmannen museets 
huvudattraktion och en 
verklig dragare för hela 
Varbergs fästning.

Fram till 1961 var 
Albert Sandklef chef 
för Varbergs museum. 

Men även efter sin pensionering bodde han kvar på fäst-
ningen i många år. Livet ut var han en stridbar och respekt-
ingivande man, en av sina sista stora strider utkämpade 
Albert 1965, när Sverige ville fira sin seger över danskarna i 
slaget vid Varberg 1565. Det ogillade Sandklef i högsta grad, 
då en stor del av det då ännu danska Varbergs befolkning 
hade blivit offer för svenskarnas blodtörst.

»Varför ska vi fira våra förfäders nedslaktande?« frågade 
sig Albert Sandklef och lät sig som vanligt inte skrämmas 
av någon.

Så småningom lämnade i varje fall Albert Sandklef sin 
älskade fästning och levde sina sista år i Göteborg, där han 
dog 1990, 97 år gammal. ✷

»På platsen för det gamla Varbergs kyrka finner 
han bland de hundratals människoskeletten 

över 1 000 värdefulla gamla mynt«
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KoloNIN
C/o 

Koloniträdgårdsstaden Landskrona 600-årsjubilerar i år och 
eftersom staden kan skryta med att ha flest kolonilotter per 

invånare i Sverige är en av höjdpunkterna i jubileumsfirandet 
koloniträdgårdsutställningen c/o Kolonin. Elva kolonistugor med 

tillhörande lotter har placerats ut vid befästningens vallgrav. 

Koloniparadiset vid vallgraven

text Ulrika Flodin Furås foto Ulrika Flodin Furås, Sayed Khatib



D et spikas, grävs och sågas för 
att allt ska hinna bli klart 
till invigningen. Stugorna är 
ritade av arkitektstudenter 
på Lunds Tekniska Högskola 
och varje stuga byggs av en av 
stadens byggnadsentreprenörer. 
Kommunen har frågat dem om 

de vill delta och på samma sätt har kommunen frågat 
inredare och trädgårdsmästare eller trädgårdsdesig-
ners om de vill inreda stugan eller designa odlingarna 
på kolonilotterna. Lusten att delta har varit översval-
lande – och Landskronas näringsliv, främst i form av 
byggfirmor, ställer gärna upp gratis.

Och överallt svävar Citadellets vakande öga, ett 
geografiskt centrum omgivet av vallgravens vatten, där 
ivriga sportfiskare fångar röding och i vars omgivningar 

människor flanerar. Staden, promenadparken och  
dess fästning, Citadellet. 

När man frågar slottsarkitekten Gunilla Svensson 
vad Citadellet betyder för henne svarar hon med ett ord: 
komplexitet. 

– Det är en otroligt fin plats i staden, ett fantastiskt områ-
de, både som park och rekreation, men också så mycket mer. 
Citadellet har mycket att berätta, alltifrån 1500-talet då det 
var danskt, över den svenska stormaktstiden till tiden när 
fästningen först var fängelse och sedan flyktingförläggning.

Lager på lager av berättelser som även gäller Citadellets 
idylliska koloniområde. 

– Det är en spännande kombination, ett paradis invid 
fästningen. Det finns så många överlappande och paral-
lella historier, säger Gunilla Svensson, som har arbetat med 
Citadellet i sju år och för varje år blir alltmer engagerad  
i platsens berättelse. a



a

V id Kulturvärdens 
besök är lotterna 
bara odlingsem-
bryon, men det ser 
lovande ut. Det är 
skickliga designers 

som engagerats, till exempel Annika 
Rehwin, som utformar Koloniträdgård-
förbundets kolonilott. Förra året deltog 
hon på Malmö Garden Show med en 
idéträdgård som vann best in show. På 
utställningslotten c/o Kolonin kombi-
nerar hon både perenner och grönsaker, 
som kommer att bytas ut under säsong-
en så att rabatterna prunkar lika mycket 
oavsett om det är senvår, högsommar 
eller höst. 

Odlingen är ekologisk och här 
kommer både insektsbon och fladder-
musholkar att finnas, liksom bikupor 
och vattentunna. Lotten ska inspirera 
besökarna till att skapa egna hållbara 
trädgårdar.

Annikas idé är att göra utställnings-
lotten levande.

– Jag vill bjuda in dem som finns runt 
omkring att delta, inte minst kolonister-
na från koloniträdgårdsföreningen här 
intill. Det är roligt att få dem att känna 
sig delaktiga, säger hon. 

Det kommer att finnas en hel del 
aktiviteter för barn här. En av hennes 
trädgårdsmästarelever, Teddy Öhman, 
snickrar på odlingslådorna som place-
rats ner mot vattnet. Annika Rehwin 
ställer sig på terrassen till stugan och 
tittar ut över vallgravens vatten bort mot 

Citadellet för att kontrollera siktlinjerna. 
Det är viktigt att grönskan inte stör 
utsikten. Så visar Annika Rehwin var 
hon tänker lägga en picknickfilt.

– Besökare ska kunna ha picknick här 
vid stugan, tänkte jag.

S tugan intill levererades för 
bara några dagar sedan. 
Medan dess stora föns-
terpartier sätts in planerar 
Ann-Sofi Magner och 
Louise Vitas lotten som 

de döpt till Picknick i slöjdarens koloni. 
Ann-Sofi Magner berättar att de till 
vardags är textillärare som också driver 
ett slöjdföretag.

– Här på kolonin både inreder och 
utreder vi, skrattar hon. När vi fick frågan 
om vi ville vara med tackade vi ja direkt. 
Det är så annorlunda så det gick bara 
inte att tacka nej, särskilt som Lands-
krona verkligen är en koloniträdgårds-
stad, säger hon.

Medlemmar från Landskronas 
trädgårdsförening är i full gång med de 
planteringar som ligger mellan koloni-
lotterna. Eftersom marken är k-märkt 
och inte får röras, är rabatterna placerade 
i upphöjda lådor. Både snyggt och effek-
tivt.  Planteringarna är tänkta att avdela 
kolonilotterna från varandra.

– Vi har planerat rabatterna sedan i 
höstas, när vi startade en studiecirkel om 
detta. Idéerna har varit många och vi har 
fattat kollektiva beslut om hur plante-
ringarna ska utformas, berättar Eivor 
Johansson.

Ingrid Almér fortsätter.
– Nu har vi delat in oss i smågrup-

per som arbetar utifrån en gemensam 
grundidé, vi blandar perenner med ätbart 
som smultron, smulgubbar, svarta vinbär 
och sallad. 

Ingrid Almér och eivor johansson 
från Koloniträdgårdsföreningen 

planterar en blandning av ätbart 
och njutbart i lådorna mellan 

kolonistugorna.

Samtliga kolonistugor har skapats av 
studenter vid arkitektturutbildningen 
vid Lunds Tekniska Högskola.

De fiktiva figurerna Folke och unni bygger 
drivbänkar av spillvirke och gamla föns-
terbågar på Folkuniversitetets kolonilott. 
egentligen heter de Fredrik och jonéa Axvik. 
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På 1860-talet börjar 
man med civil träd-
gårdsodling på 
Citadellområdet. 
Odlingarna resulterade 
så småningom i att 
ett koloniträdgårds-
område anlades på 
andra sidan vallgraven. 
1903 byggdes Rothoffska 
kolononin, det som 1993 
blev Sveriges hittills 

enda museikoloni. 
Rothoffska är öppen för 
besökare från 1 maj till 
15 september årligen. 
Familjen Rothoff 
skaffade sig kolonin för 
att odla potatis. Allt som 
odlas här är ekologiskt. 
Landskronas biodlar-
förening har bikupor på 
kolonin, honungen säljs i 
museibutiken. 

Annette elmgren är ansvarig 
för kommunens praktiska 
arbete. Här bygger hon ett litet 
staket runt en odling.

Koloniträdgårds-
föreningen Citadellet



Citadellet, som är Sveriges enda bevarade 
jordvallsfästning, blev statligt byggnads-
minne 1935. Det började byggas 1549 av den 
danske Kristian iii. Drygt 100 år senare, i och 
med freden i Roskilde, blev Skåne svenskt. 
Svenskarna byggde ut Citadellet som 
därmed blev Sveriges modern aste fästning. 

Bastioner byggdes invid fästningen. Redan 
i början på 1700-talet placerades fångar 
på Citadellet och på 1800-talet blev det ett 
fängelse för livstidsdömda och senare också 
kvinnofängelse. efter andra världskriget blev 
det flyktingförläggning. Citadellet förvaltas 
sedan 1993 av Statens fastighetsverk.

E ivor Johansson förkla-
rar att de i sitt växtval 
tänkt på att ha både 
nyheter och gamla 
kulturväxter i rabatt-
erna, liksom växter 

som är lokala, som de landskronaäpplen 
som finns utplanterade. Dessa kommer 
från ympar som c/o Kolonin fått från 
Fredriksdals trädgård i Helsingborg. 
Därifrån kommer också Gode Henriks 
Målla.

– Redan under medeltiden odlades 
Gode Henriks Målla här, säger Eivor 
Johansson och håller upp en planta, man 
använde den ungefär som man tillagar 
spenat. 

Bland de gamla sorterna som träd-
gårdssällskapet vill visa i sina upphöjda 
perenn rabatter finns också gråärtan 
Signe. Det är POM, Programmet för 
odlad mångfald som ryms inom SLU, 
som tagit fram den rara ärtan för fröpro-
duktion. Signe har snabbt blivit populär 
bland hängivna köksträdgårdsodlare. 

– Vi planterar en del spännande 
nyheter också, som soyaböna, Glycine 
max, som är populär i matlagningen 
under namnet edamame, säger Eivor 
Johansson.

Ett stycke bort snickrar Fredrik Axvik 
på drivbänkar tillsammans med sin 
dotter Jonéa. Fast här på kolonin heter 
de Folke och Unni – efter Folkuniver-
sitetet som lotten de arbetar på tillhör. 
Fredrik, som är konstnär och projekt-
ledare på Folkuniversitetet, förklarar:

– Folke och Unni är fiktiva personer, 
som flyttar till sin lilla oas på kolonin 
under sommaren. Eftersom de inte har 
så mycket pengar är det mesta återbruk. 
Helsingborgs Dagblad skrev en artikel 
om dessa fiktiva personer som vi spelar 
och sedan blev vi nerringda av folk som 
ville skänka grejer. 

De har fått allt från gamla fönster-
bågar och dörrar till rokokomöbler. Inne 
i stugan har de tjusiga möblerna blivit till 
en bekväm läshörna. 

– Det är roligt med »fådda« saker, då 
får man hitta på fiffiga lösningar under 
vägen, konstaterar Fredrik Axvik och 
visar två dörrar som ska bli köksbord 
respektive trädgårdsbord.

Folkuniversitetet har också en annan 
odling här, på Ewerlöfs Holme – en 
konstgjord ö mitt i vallgraven, där man 
sedan något år tillbaka odlar grönsaker 
i ett sysselsättningsprojekt för långtids-
arbetslösa. 

LAnDSKRonA cItADELL

c/o Kolonin
Koloniutställningen pågår 25 maj  till  
28 september varje dag 10:00 – 17:00 med 
guidning klockan 15:00. På torsdagarna i juli 
och augusti är det kvällsöppet till klockan 
20:00. Vid Citadellet finns också kafé, 
toaletter och båtplats.  På länken nedan kan 
du läsa om sommarens program. 

läs mer:  
www.landskrona.se/ 
Koloniutstaellningen-2013.aspx

färdbesKrivning 
landsKrona citadell 
Kollektivt: Ta tåg 
till Landskrona. Ta 
sedan buss 1 eller 3  
till Citadellet från  
Landskrona station.   

Bil: Kör e4:an mot 
Helsingborg, ta väg 
17 mot Landskrona. 
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C hristin Nielsen, projekt-
ledare för utställningen 
på Citadellet, berättar 
att idén med en koloni-
utställning till jubileet 
kom tidigt. 

– Vi ville lyfta fram det som är unikt 
med Landskrona och det är ju koloni-
områdena, att staden är så kolonität. Jag 
ville göra en modern twist av det hela.

Det var av den anledningen som tog 
hon kontakt med arkitekturutbildningen 
på Lunds Tekniska Högskola. 

– Vi var intresserade av hur unga 
människor skulle vilja ha sina koloni-
stugor och lät studenterna rita förslag, 
säger Christin Nilsson.

Detta var redan 2010. Så småningom 
valdes tio stugor ut, det är dessa som nu 
finns i utställningen, plus ytterligare en, 

»Vi var intresserade av hur unga människor 
skulle vilja ha sina kolonistugor och lät 

studenterna rita förslag på stugor.«

i betong, som en av stadens entrepre-
nörer ville bygga. Denna stuga är till för 
besökande barn, med utrymme både för 
lek och lärande.

Slottsarkitekten Gunilla Svensson 
placerade ut stugorna på området.

– Jag ville att de skulle ligga inne i en 
av bastionerna, omgärdade av jordvallar, i 
ett koncentrerat rum. Placeringen skapar 
en ombonad miljö.

Hon utgick från bastionens form 
och placerade ut kolonilotterna i en 
solfjäders form. Står man i mitten kan 
man se alla stugorna runt sig på en gång. 

Två av stugorna ligger längre bort, vid 
Citadellets koloniträdgårdsområde.

– Det är spännande att se de moderna 
stugorna invid de gamla på Sveriges 
äldsta existerande koloniträdgårds-
område, säger Gunilla Svensson.   ✷

»Vi arbetar kontinuerligt för att göra 
Citadellet mer tillgängligt och attrak-
tivt för besökare, en naturlig mötes-
plats där det finns aktiviteter och 
upplevelser för alla. målet är också att 
Citadellet på sikt ska bära sina egna 
kostnader och på så sätt möjliggöra 
framtida investeringar.«
Maria Nordh
Förvaltningsområdeschef, sFV.

AV-stugan är ritad av max 
Germundsson. Trädgården är 

designad och utförd av 
Koloniträdgårdsförbundet, 

Annika Rehwin.
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Robert Cullen kommer från Visit Scot-
land och har lång erfarenhet i arbetet 
som mystery Guest. Här berättar han 
hur man jobbar på svenska besöksmål.

»När vi ska besöka en attraktion tittar 
vi först på ställets hemsida för att se 
vilken information som ges och hur 
man hittar dit. Vi kontaktar sedan 
stället för att se hur de behandlar 
kunder som har frågor inför ett besök. I 
samband med att vi betalar biljetterna, 
noterar vi vilken information vi får, om 
vi får information om guidade turer 
eller vad vi får veta om evenemang, 
dagliga eller speciella för just den 
dagen. Väl inne kollar vi hur attraktio-
nen sköts, vilken information vi får och 
om det är rent och snyggt. Finns det 
restauranger, kaféer och affärer besö-
ker vi dem och testar mat och service. 
Vi kollar också om dessa är en naturlig 
del av den stora attraktionen, och att 
de kan svara på frågor om besöksmålet 
eller åtminstone vet var vi kan få svar.

När vi sett så mycket som en normal 
besökare gör, presenterar vi oss. 
Förhoppningsvis får vi en chans att 
redan då gå igenom vår upplevelse med 
chefen och entreprenörerna. Vi disku-
terar deras avsikter med stället och hur 
vi tycker att de lever upp till det. Vi ger 
inte bara kritik utan även beröm och 
erbjuder lösningar. Senare kommer vi 
tillbaka på ett bokat möte, där vi disku-
terar saker som vi inte ser som gäster, 
som hur de jobbar med ekonomisk, 
miljömässig och social hållbarhet,  
energiförbrukning och annat. 

Jämför jag Sverige med mitt 
hemland Skottland, så anser jag att 
arbetet med turism är bättre organise-
rat och mer gästfokuserat i Skottland. 
Ofta är själva attraktionerna lika bra i 
Sverige, men kringservice som boende 
och mat är ofta dyrare eller har sämre 
öppettider. Men Sverige har en del 
fördelar också, maten är fantastisk och 
här finns fina möjligheter till utomhus-
turism, exempelvis vattenupplevelser, 
som är säkra trots att man är helt 
ensam i naturen.«

swedish welcome arbetar för 
hållbar utveckling inom svensk besöks-
näring. En viktig del i det arbetet är ett 
kvalitetmätningssystem med »mystery 
guests«, där utbildade rådgivare 
anonymt gästar boenden och attraktio-
ner för att bedöma hur de tar emot sina 
kunder och hur de arbetar med hållbar-
hetsfrågor. Arbetssättet är hämtat från 
framförallt Nya Zeeland och Skottland.

Under 2012 gjorde Swedish Welcome 
en storsatsning i samarbete med »pilot-
regionerna« Västsverige, Småland, 

Västmanland/Södermland och Jämt-
land/Härjedalen, som tillsammans står 
för en tredjedel av Sveriges turistnäring. 
Det innebar att drygt 100 företag i 
»pilotregionerna« fick besök av besöks-
målsrådgivare, inhyrda från Skottland 
och England. Statens fastighetsverk lät 
elva besöksmål ingå i det arbetet.

– Vi tror att Swedish Welcomes 
system kan bli ett gemensamt verktyg 
för oss och våra hyresgäster i arbetet 
med att utveckla besöksmålen. Målet är 
att det ska leda till både ökad lönsamhet 

Med hemliga gäster och professionell rådgivning ska 
Swedish Welcome lyfta svensk besöksnäring till en ny 

nivå. Statens fastighetsverk är med och utvecklar.

på HeMligt uppdrag

Robert Cullen

text Tomas Eriksson

När proffsen kommer på besök
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Besökare från Swedish Welcome och Statens 
fastighetsverk på en guidning på Väderöarna 
i den bohuslänska skärgården. Det är Pia 
Hansson, längst till vänster, som driver  
värdshuset på Väderöarna.

34 k u l t u r v ä r d e n  2 . 2 0 1 3



Världens turistströmmar går allt 
mer till sammanhållna destinationer 
med en stor mängd attraktioner, som 
new York, Toscana eller Phuket. nu 
görs en storsatsning på utveckling av 
svenska destinationer.

Satsningen görs av Tillväxtverket på 
uppdrag av regeringen i nära samar-
bete med Visit Sweden. Uppdraget ger 
förutsättningar för kompletterande 
insatser från regioner, kom  muner 
och turist attraktioner, liksom berörda 
statliga myndigheter som Statens 
fastighetsverk.

I ett första skede investeras 60 
miljoner kronor under tre år i fem 
svenska destinationer – Kiruna, Åre, 
Stockholms skärgård, Bohuslän och 
Vimmerby. Att satsa så stort på ett 
fåtal områden är ett nytt arbetssätt.

– Det handlar om destinationer som 
har attraktionskraft på en internatio-
nell marknad, som också har förut-
sättningar för en gemensam strategi 
att arbeta utifrån, berättar projekt-
ledaren Dennis Bederoff på Tillväxt-
verket. Starka destinationer drar inte 
bara besökare.

– De skapar även fler och mer varie-
rade boenden, och de lockar duktiga 
entreprenörer och arrangörer, säger 
Dennis Bederoff.

SFV, med flera besöksmål i Bohus-
län och Stockholms skärgård, ingår i 
satsningen. 

– SFV förvaltar många och viktiga 
byggnader på Västkusten och i Stock-
holms skärgård, säger Jan Naumburg, 
som är uthyrd från SFV till Stockholms 
Visitors Board. Arbetet med destina-
tionsutveckling kommer att gynna 
hyresgästerna som ges bättre förut-
sättningar att ta emot internationella 
gäster. SFV:s fastigheter får också en 
viktig roll i temasatsningar, exempelvis 
är det troligt med en satsning på befäst-
ningar i Stockholms skärgård.
TomaS ERikSSon

satsar på styrKa

Dennis Bederoff

och ökad hållbarhet, säger Anna 
Ramstedt, projektledare vid Statens 
fastighetsverk.

sfv får beröm för sina sevärdheter. 
– sfv har många spännande attrak-

tioner som håller hög kvalitet, ofta 
med en unik historia att berätta. SFV:s 
fastigheter är också mycket välskötta, 
säger Jonas Oldmark, verksamhetschef 
vid Swedish Welcome.

Under våren har sju svenska rådgi-
vare rekryterats för att i höst utbildas av 
de skotska företrädarna. Jonas Oldmark 
tror att målet att få med 700 företag till 
år 2014 är möjligt att nå.
– Vi har fått en fantastiskt bra respons 
från de 103 pilotföretagen, framför 
allt för att de fått så konkreta råd på 
förbättringar. De upplever att de inspi-
rerats och motiverats, men att rådgi-
varna också kan leverera beska besked 
på ett positivt sätt, säger han. ✷

När proffsen kommer på besök
föRbättRIngAR
EftER bESöK
mystery guest-besöken på SFV:s 
11 platser ledde bland annat till 
följande åtgärder. 

Roma kungsgård: Skyltning utökas.
Vadstena slott: Bättre entréområde 
med tydligare skyltning. Gratis toalett.  
Hovdala slott: Ny busshållplats och 
en linje via länstrafiken sommartid, 
Översyn av kemikalieanvändning vid 
städning. Ny informationsskylt på 
parkeringen. 
Huseby bruk: Entréområdet ses över 
och nya skyltar sätts upp.
Örebro slott:  Ny hyresgäst som vill 
bedriva mer publik verksamhet i form 
av utställningar med mera, bättre 
tillgänglighet på södra terrassen genom 
markomläggning. Restaurangen ska 
dagtid servera fika.
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Att promenera i kulturarvet kräver tid även 
för vila och eftertanke. För det lämpar sig 
parkbänkar särskilt väl. Att de står i vacker 
miljö kan vara både inspirerande och 
avkopplande.  Kulturvärden bjuder på ett 
par minuters njutning. Varsågod och sitt!
text mia fernlund

TuLLGARnS SLOTTSPARK, SÖDeRmAnLAnD
»Denna soffa, ritad av den tyske arkitekten Karl Friedrich Schinkel 
för de Romerska baden i Potsdam, kom till Tullgarn under 1800-talets 
mitt, sannolikt genom änkedrottning Josefina,  Oscar I:s hustru. 
I dag står den i mittrundeln i Fransyskan, som är en stjärnboské.«

THIeLSKA GALLeRIeTS PARK, STOCKHOLm
»Det här är en bänk i laserskuren plåt designad av Louise 
Hederström och inspirerad av Elvis schimpans Scatter. Det 
lär gå att läsa i bänkens utseende. Den placerades i parken 
sommaren 2012 och står där även denna sommar.«

Form: parkbäNkar

KVARTeReT KRuBBAn, STOCKHOLm
»Framför den södervända sockeln på Malmgården står denna 
charmiga och rustika bänk. Här solar människor gärna när 
vädret tillåter eller rastar sina hundar. Vem som har gjort 
bänken förblir dock en gåta. Vet du?«

ORAnGeRIeT, uLRIKSDALS SLOTTSPARK
»Denna populära bänk är snarare två stolar som kom till i 
samband med en trädgårdsutställning i parken 2004. Stolarna, 
som är uppvärmda, göts på plats av konstnären Sigvard 
Spångberg. 2+1 är namnet. Fler står i hans hemstad Linköping i 
Trädgårdsföreningen.«fo

to
 s

fv
 

fo
to

 s
fv

 

fo
to

 m
el

ke
r 

da
h

ls
tr

an
d

fo
to

 m
el

ke
r 

da
h

ls
tr

an
d



HuSeBY BRuK, SmåLAnD
»De vackra soffgavlarna är gjutna på Husebys järnbruk och 
var en del av produktionen på sent 1800-tal. Träribborna 
är specialbeställda enligt gamla mått. Soffan är en av flera, 
placerade efter gamla fotografier. Florence Stephens satt ofta 
här och blickade ut över planteringarna.«

RAOuL WALLenBeRGS BänK, 
ARVFuRSTenS PALATS, STOCKHOLm
»Den som behöver vila benen vid Gustav Adolfs torg får sällskap 
av Raoul Wallenbergs attachéväska i järn. Bänken skapades till 
minnet av Raoul Wallenbergs 100-årsdag 2012 och konstverket 
har skapats av Ulla och Gustav Kraitz.«

TåuDDen, mARSTRAnD
»En vacker plats för att vila benen och beundra den vackra 
utsikten. Bänken är en av flera runt ön som placerades ut på 
70-talet för Marstrands vänner. Den här lär vara byggd av 
Bror Andersson, kallad Bror Bernard, som även gjorde ett 
stort arbete med stigarna.«

BeRGIAnSKA TRäDGåRDen, STOCKHOLm
»Vid det tropiska växthusets västflygel ligger Olof Palme-
lunden som skapades efter Olof Palmes bortgång. Under maj–
september har bänken sällskap av ett olivträd, en gåva från den 
grekiska by på Kreta som familjen Palme ofta besökte. Vintertid 
förvaras det inomhus.« fo
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Ritning från 1805 över 
avloppssystemet på 
Varbergs fästning.

Nu laNseras Nya 
www.sfv.se
när sfv-webben lanserades i sin 
tidigare utformning, så vann den priser 
och blev mycket uppskattad. Nu har 
tiden hunnit i kapp och www.sfv.se har 
fått ett nytt utseende. Det första som 
möter besökaren är en bildkavalkad och 
en menyrad med rubriker för att söka 
sig vidare. Under bildkavalkaden ligger 
sökvägar till besöksmål samt en bland-
ning av nyheter och kuriosa.

– I den nya versionen har vi försökt 
utgå från den nyfikne besökaren som 
vill uppleva kulturarvet. All annan 
information finns kvar, men det är 
besöksperspektivet som får heders-
platsen, säger Hanna Lindstedt, 
webba n svarig vid SFV.

vad tycker du? 
Titta och tyck till på www.sfv.se 
eller maila till redaktion@sfv.se

Dass från 1600-talet 
i samband med den pågående ombyggnaden av Hallands Kulturhistoriska 
museum gjordes i våras ett spännande fynd i Västra längan på Varbergs fäst-
ning - ett dass som härstammar från 1600-talet.

Dassröret, som tidigare varit helt täckt, frigjordes i samband med ombyggnaden 
och vi hittade ritningar från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet där dasset 
syns, säger Pablo Wiking-Faria, 1:e antikvarie på Hallands Kulturhistoriska museum.

Dasset, som har legat på andra våningen, har via ett högt fall på sju-åtta 
meter haft direkt anslutning till en vattenkanal från borggården och sedan gått 
vidare till fästningsterrassen. Vid regn har vatten från borggården skapat en 
naturlig spolning av systemet.

Ombyggnaden av museet beräknas vara klar till sommaren 2014 och inne-
bär ny entré, nytt kafé, bättre utställningslokaler och publik service i form av 
toaletter och garderober. SFV genomför ombyggnaden i nära samarbete med 
Varbergs kommun, Region Halland och Hallands Kulturhistoriska museum. 
Besökare till fästningen under byggtiden behöver dock inte bli besvikna. Här 
finns redan i dag mycket att uppleva och lära, eftersom Hallands Kulturhisto-
riska museum öppnat ett minimuseum med butik i Kungens stall.

HeMligHeter på tV
Missade du TV-serien Hemliga 
svenska rum på SVT? Nu sänds de åtta 
programmen igen i sin helhet på tisda-
gar 20.45 i SVT2 (sänds även i SVT 
World och SVT24). I åtta 15-minuters-
program får vi följa med in i fort, berg-
rum, fängelsehålor och underj ordiska 
hangarer till platser som normalt inte 
visas för allmänheten. Programmen 
finns även på SVT Play.

Följ med in i de
hemliga rummen
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Ambassaden förbrukar  
nu 13 procent mindre el.
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an energisnålt i MosKva
Ett mycket stort elprojekt har pågått 
sedan augusti 2011 på Sveriges 
ambassad i Moskva. Nu är arbetena 
i slutfasen och i mitten av juni är det 
dags för slutbesiktning. 

– Det känns bra att kunna lämna 
över en elanläggning, som håller 
minst lika hög teknisk nivå som de 
svenska, säger SFV:s drifttekniker 
Pekka Englund.

Han ger en eloge till UD:s perso-
nal på anläggningen som visat stor 
förståelse under arbetets gång:

– Det är inte alltid lätt att åtgärda en 
anläggning som är igång dygnet runt.  

Med de nya elinstallationerna har 
SFV reducerat elförbrukningen med 
cirka 13 procent och fjärrvärmeför-
brukningen med cirka 10 procent 
jämfört med föregående år.
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Statens fastighets-
verk förvaltar alla 
fastigheter som Sverige 
äger utomlands. Våra 
hyresgäster är i första 
hand ud, som hyr fas-
tigheter för ambassader, 
kanslier och personal-

bostäder, men också några institut. 
I takt med tidens förändringar med 

bland annat internet, globaliseringen 
och det politiska läget i världen, har ud:s 
arbetssätt förändrats. Därmed förändras 
också ambassadernas behov. Att utveckla 
fastigheterna så att de möter dessa 
förändringar har blivit en huvuduppgift 
för förvaltarna på sfv Utrikes – ett utma-
nande, utvecklande och kreativt arbete, där 
byggnadernas arkitektur och utformning  
många gånger sätter begränsningarna.

Förr i tiden gick en stor del av Sveriges 
utlandsrapportering via de svenska ambas-
saderna ute världen. Men i Europa, där de 
flesta fastigheterna köptes eller byggdes under första halvan av 
1900-talet, har Sveriges medlemskap i eu inneburit att en stor 
del av den diplomatiska verksamheten sker i Bryssel. Internet 
och globaliseringen har medfört att rapporteringen minskat och 
i stället har ambassaderna fått en viktigare roll som mötesplatser, 
vilket House of Sweden i Washington dc är ett utmärkt exempel 
på. Där finns förutom ambassaden även ett Event Center och 
möjlighet för företag och organisationer att hyra kontor. 

ud:s verksamhet i olika länder förändras över tid. I länder som 
Kina och Indien utökar de sin verksamhet och sfv har därför 
nyligen byggt ut ambassaden i Indien, både avseende ambas-
saden och Business Sweden (tidigare Exportrådet). I Peking har 
utbyggnad också skett och ytterligare planer är på gång. Japan 
är ett viktigt land för Sverige, men ud har dragit ner personal-
styrkan på plats. Där har sfv nyligen tecknat en uppgörelse 
med ud som innebär att de lämnar stora delar av ambassad-
byggnaden i Japan. För att fylla fastigheten kommer vi att söka 

nya hyresgäster och på så sätt utveckla 
fastigheten till något mer än en ambassad 
– kanske ännu en mötesplats i form av ett 
House of Sweden?

Säkerhetsläget i världen är en annan 
faktor som påverkar fastigheterna. För 
att öka säkerheten på ambassaden i Isla-
mabad diskuteras en byggnation av en 
helt ny anläggning med kansli, residens 
och bostäder. 

Det svenska biståndet var förr omfat-
tande i många afrikanska länder och även i 
delar av Asien. Nu fokuseras mer på ”trade” 
i stället för på ”aid”. Förändringar i det 
svenska biståndet påverkar bemanningen 
på ambassaderna och därmed dess storlek. 
I de fall ud beslutar att lämna vissa länder 
är det SFV:s uppgift att sälja fastigheterna. 
Vinsterna går direkt till statskassan.

för att möta nya krav står nordiskt 
samarbete högt på den politiska agendan. 
Vid de nordiska utrikesministrarnas möte 

i oktober 2012 diskuterades ett utvecklat nordiskt ambassad-
samarbete. Beslut fattades om att arbeta för en samlokalisering 
i Rangoon, Islamabad, Hanoi och Dhaka. Målet är att samut-
nyttja funktioner och ytor och därmed skapa kostnadseffektiva-
re ambassader samtidigt som de nordiska ambassaderna gör ett 
större avtryck i landet där de är.  sfv ansvarar för att utreda en 
nordisk anläggning i Hanoi. Där är målsättningen att Norge, 
Sverige och Finland ska samlokaliseras på den svenska ambas-
sadtomten. Vi arbetar också med samnordiska lösningar i Rom 
och Luanda. Minst en gång per år träffar Statens fastighetsverk 
dess motsvarigheter från samtliga nordiska länder samt repre-
sentanter från de nordiska utrikesministerierna för att diskutera 
gemensamma frågor och utbyta erfarenheter.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att sfv Utrikes gått 
från att förvalta till att utveckla fastigheter. En förändring 
som är mycket spännande, utmanande och som ställer ökade 
krav på kompetens och kreativitet. 
berit nilsson, fastighetschef utrikes

Nordiskt  samarbete i en 
föränderlig värld 
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–Ursäkta, var är mitt slott?

–Här!

På Statens fastighetsverk jobbar vi för att göra det så enkelt som möj-
ligt för dig att ta del av vårt gemensamma kulturarv. Nu kan du till och 
med ta med dig några slott i fickan när du åker på semester. Börja med 
att ladda ner Sevärt, vår app för iPhone och Android. I Sevärt väljer du 
besöksmål från en lista eller karta. Besöksmålsgeneratorn hjälper dig 
att hitta nya guldkorn. Så ladda ner Sevärt och bege dig ut på upptäckts-
färd i ditt kungarike.

P.S. Om du inte har en smartphone hittar du sevärdheterna på  
www.sfv.se/sevart

–Ursäkta, var är mitt slott?

–Här!

På Statens fastighetsverk jobbar vi för att göra det så enkelt som möj-
ligt för dig att ta del av vårt gemensamma kulturarv. Nu kan du till och 
med ta med dig några slott i fickan när du åker på semester. Börja med 
att ladda ner Sevärt, vår app för iPhone och Android. I Sevärt väljer du 
besöksmål från en lista eller karta. Besöksmålsgeneratorn hjälper dig 
att hitta nya guldkorn. Så ladda ner Sevärt och bege dig ut på upptäckts-
färd i ditt kungarike.

P.S. Om du inte har en smartphone hittar du sevärdheterna på  
www.sfv.se/sevart

POSTTIDNING B
Returadress Kulturvärden, c/o Titeldata, 112 86 Stockholm

Prenumerera på Kulturvärden eller ändra din prenumerationsadress:
www.kulturvarden.prenservice.se eller ring 0770-45 71 52.
Mot en expeditions- och portoavgift på 150 kronor 
får du fyra nummer av Kulturvärden. 


